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Десислава Бакърджиева

„Даваме начало на строителството на из-
ключително важен пътен участък – Северна-
та скоростна тангента на София. Проектът 
има стратегическо значение за столицата, за 
икономическото развитие на града и неговото 
разширение. Тангентата ще свърже североза-
падните и югоизточните квартали на София. 
От друга страна, изграждането на тези бли-
зо 17 км ще направи възможно извеждането на 
трафика, който е около населените места, и 
ще осигури нормално и безопасно движение.” С 
тези думи министърът на регионалното разви-
тие и благоустройството Лиляна Павлова даде 
старт на дългоочакваното строителство на 
Северната скоростна тангента. Тя връчи и раз-
решителното за строеж на председателя на 
УС на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) 
инж. Лазар Лазаров. На символичната първа ко-

пка присъстваха още кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъкова, зам.-министърът 
на регионалното развитие Деница Николова и 
председателят на УС на Камарата на строи-
телите в България (КСБ) инж. Светослав Глосов. 
Сред гостите бяха и зам.-председателят инж. 
Николай Станков, изп. директор инж. Иван Бой-
ков и членове на УС на КСБ.

Общата стойност на проекта за Северна-
та скоростна тангента е 234 996 783 лв. Той се 
изпълнява по Оперативна програма „Регионално 
развитие” (ОПРР) със съфинансиране от Европей-
ския фонд за регионално развитие и националния 
бюджет. Обектът е с дължина 16,54 км. Начало-
то на участъка е при км. 0+000, който се намира 
западно от Софийския околовръстен път (СОП), 
на около 1,1 км след разклона за с. Мрамор, 2 км 
след този за „Ломско шосе” и на 3,5 км преди раз-
клона на Нови Искър към път II-16 Мездра – София.

ИНТЕРВЮ Обектът трябва да е завършен до края на 2015 г.
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Васил Грудев, зам.-министър 
на земеделието и храните:

Брой 8, година VII, 20 февруари 2015

ЗАКОНЪТ

Строителите 
имат важна роля 
за успешното 
приключване на ПРСР

 стр. 14

Основната ни задача е 
приемане на промени в 
Закона за водите

Станислав Иванов, председател 
на парламентарната Комисия  
по околната среда и водите:

СТРОИТЕЛ
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ЗЪБОЛЕКАРСКИ    

    КАБИНЕТ

Пъргаво момче се случи новият колега. 
Умен и бързак, дето сега такива момци не 
се срещат по строежите. Виж, в компю-
търните зали бързи пръсти колкото щеш, 
ама с парите на татко…

Та тоя юнак, както разбрахме, е от 
едно от красивите родопски градчета, 
където и въздухът, който е дишал, бил 
прекрасен, и водата, която пиел, студе-
на, вкусна и без пречистване. Виж, земята 
била малко, но Господ не може навсякъде 
да е бил справедлив поравному. За умения-
та му като строител обаче се оказал от 
щедър по-щедър. 

Дойде на обекта със своята си мис-
трия, негова конструкция и изпълнение от 
неръждавейка. По-голяма от обикновени-
те и с борд отдясно и отпред. С нея той 
загребваше теракола и с точно и песте-
ливо движение го разстилаше върху метър 
и половина по реда на стената. После бър-
зо-бързо нареждаше тухлите, почукваше 
ги с юмрук и продължаваше. Забравих да 
кажа, че беше на „ти” и с водната терзия, 
но беше страшен фен на отвеса. „Той не 
лъже, той гони центъра на Земята”, оби-
чаше да подмята младежът, когато все 
пак проверяваше зидарията си. Стената, 
която изграждаше, беше над десет метра 
дълга и затова много внимателно опъва-
ше и конеца. „Майсторче”, подсмихваха му 
се останалите от бригадата, изостанали 
значително след него в редовете.

Техническият няколко дни го наблюда-

ваше, даже си направи мистрия като него-
вата, но замахът на момчето с теракола 
беше неповторим. Грам не излизаше навън, 
за да прави излишни движения и после да 
го обира от стената. 

Работата му достигна и до ушите 
на управителя на фирмата, който, кога-
то нещо му беше накриво, също хваща-
ше мистрията. За да не забравя откъде 
е тръгнал…

При едно такова „състезание” шефът 
загуби, вечерта почерпи по бира и стана 
ясно, че новакът няма да е на твърда над-
ница, а на заработка.

И нещата се изясниха. Той, новобране-
цът - задочник  във висшето строително 
училище, имал сестра, която завършвала 
стоматология. И с баща му решили да я 
сюрпризират за дипломирането й с чис-
то нов зъболекарски кабинет в една от 
стаите на голямата им родопска къща. 
Та затова младокът яко работел и прак-
тически всичката си заплата пращал на 
баща си. Е, за по бира оставало… „Дого-
дина кака ще праща парички, защото за-
почвам трудните висша математика и 
предметите по строителни конструкции 
и ще трябва здраво да залягам над учеб-
ниците”, изповяда житейското си кредо 
колегата. 

Смълчахме се над бирите.

От тухларната Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Навършиха се 142 години от гибелта 
на Васил Левски. На 19 февруари 1873 г. в 
тогавашните покрайнини на София е из-
пълнена смъртната присъда на Апосто-
ла на свободата. По този повод в храма 
„Света София” бе отслужена архиерейска 
панихидата. По традиция стотици граж-
дани се стекоха пред Паметника на Ва-
сил Левски в столицата, за да поднесат 
цветя и да покажат своята почит към 
делото на българския революционер. Ве-

черта около монумента в София се прове-
де и възпоменателна церемония по повод 
обесването на Дякона. На нея присъства-
ха представители на трите власти, на 
политически сили и граждани.

В Ловеч отбелязването на годишни-
ната започна с традиционния поход до 
Къкринското ханче, където е заловен Лев-
ски. Там бяха поднесени венци и цветя. В 
Драматичния театър ученици от основ-
но училище „Васил Левски” представиха 

тържествената програма „Меч-
таем за бъдещето, Апостоле”. Ло-
вешкият митрополит Гавриил от-
служи панихида за Дякона в храма 
„Успение Богородично” в кв. „Варо-
ша”. На нея присъства и вицепре-
зидентът Маргарита Попова. 

Васил Левски се налага като 
лидер на ВРО, идеолог, организа-
тор и ръководител на българското 
националноосвободително движе-
ние. Далновиден и талантлив ор-
ганизатор, той обобщава опита 
на революционното движение до 
този момент и пръв достига до 
съзнанието за необходимостта 
от предварителна подготовка 
чрез създаването на революцион-
ни комитети и пренасяне центъра 
на организирането на национална-
та революция в българските земи. 
Проповядва идеята за „свята и 
чиста република“, за общество и 
държава, в която всички „да бъдат 
напълно свободни там, гдето жи-
вее българинът – в България, Тра-
кия, Македония“.

Поклон пред паметта на Апос-
тола!

Снимка Денис Бучел

СТРОИТЕЛ
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ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Пловдив: 032/65 32 49; София: 0882 58 97 27
e-mail: office@kontrol-invest.com   www.kontrol-invest.com

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

21 февруари        
Емил Миланов, председател на ОП на КСБ – 
Търговище 
22 февруари        
Михаил Драганов, член на УС на КСБ
24 февруари        
Цветан Цонев, член на УС на КСБ 

„Започваме работа 
в студеното време, за 
да наваксаме огромното 
закъснение от година и 
половина. Проектът има 
дълга история. Преди го-
дини той беше подготвен 
за финансиране по Опера-
тивна програма „Транс-
порт”. Поради недостатъ-
чен ресурс впоследствие 
беше прехвърлен в ОПРР. 
Проектът получи одобре-
ние, избра се изпълнител, 
но в крайна сметка беше 
замразен. Дейностите 
започват и се надявам до 
декември обектът да бъде 
изпълнен, за да можем в 
максимална степен да 

усвоим наличния ресурс”, 
каза Павлова. По думите 
й паралелно със строите-
лите ще работи и екип от 
археолози. Това няма да 
е единственото предиз-
викателство, тъй като 
предстоят и много от-
чуждения на имоти. Пър-
воначално ще се работи 
по първите 3 км, а в след-
ващите седмици се очаква 
да започнат дейностите 
и по още толкова. В оста-
налата част на трасето 
ще работят археолози, 
разпределени на 3 обек-
та. Проучванията ще се 
извършат в координация и 
по заложен план-график, за 
да се освободи максимално 
бързо теренът за изпълни-
телите. Междувременно 
ще се довършат и всички 
отчуждителни процеду-
ри. Министър Павлова ко-

ментира, че те вероятно 
ще възлязат на около 20 
млн. лв., като голяма част 
от тях ще се финансира по 
ОПРР. „Надявам се с една 
много добра организация 
на АПИ, строителите, ар-
хеолозите и надзора да ус-
пеем да се справим с това 
огромно предизвикател-
ство. Пожелавам успех на 
строителите, да работят 
качествено и съгласно ут-
върдените в графика сро-
кове”, допълни тя.

По време на събити-
ето инж. Лазар Лазаров 
изказа своите благодар-
ности на собствениците 
на имоти, с които Агенция 
„Пътна инфраструктура” 
е сключила споразумения. 
„Здравият разум надделя 
и вече можем да започнем 
работата по този уника-
лен път. Надявам се след 

10 месеца да открием 
участъка за движение”, 
каза той и съобщи, че до 
момента са подадени 193 
заявления от всички 350 
собственици за извънсъ-
дебни споразумения. За 
останалите се очакват 
решенията на ВАС, дела-
та са изтеглени с предим-
ство, за да приключат в 
рамките на март. Според 
него проектът няма да 
доведе до затруднения за 
пътуващите в района, за-
щото тангентата се из-
гражда по ново трасе.

Кметът на София Йор-
данка Фандъкова подчер-
та, че това е поредната 
инвестиция в столицата с 
европейски средства, коя-
то ще даде възможност 
за развитие на северните 
зони на града. В иконо-
мически план тя може да 
доведе до нови вложения 
както в промишлените 
зони, така и в ниското 
жилищно строителство. 

„Вярвам, че проек-
тът ще завърши 
във възможно най-
кратки срокове, за-
щото по него рабо-
ти екипът на МРРБ 
и АПИ, реализирал 
успешно изгражда-
нето на Южната 
дъга на СОП, довел 
до старт изграж-

дането на Западната дъга 
и завършил участъка на 
СОП при гара Яна. Строи-
телството на Северната 
тангента е дългоочаквано, 
защото тя ще съкрати с 
около 8 км придвижването 
по Северната дъга. Това 
са не просто спестени 
средства, но и намалени 
вредни емисии”, посочи 
още кметът на София.

Северната скорост-
на тангента ще бъде 
изпълнена от консорци-
ум „ХПВС-ССТ”, в който 
участват „Хидрострой” 
АД, „Пътни строежи Ве-
лико Търново” АД, „Път-
инженерингстрой” АД, 
„Пътстрой Бургас” ЕООД 
и „Водстрой 98” АД. Стой-
ността на договора за 
инженеринг е 180 млн. лв. 
Строителният надзор ще 
осъществи обединение 
„СЖС Технос – СЖС Бълга-
рия”, в което влизат „СЖС 
България” ЕООД, София, и 
„СЖС Технос С.А.”, Испа-

ния. Техният контракт е 
за 882 хил. лв.

Предвидено е изграж-
дането на 6 пътни ленти 
– по 3 във всяко направле-
ние. По протежението на 
тангентата ще бъдат 
построени 19 големи съо-
ръжения и 5 пътни възела 
– п.в. бул. „Рожен”, п.в. бул. 
„Илиянци”, п.в. бул. „Чепин-
ско шосе”, п.в. Източна 
тангента и п.в. Софийски 
околовръстен път – АМ 
„Хемус”. Те ще подобрят 
условията за движение 
на хората, живеещи в ра-
йоните, през които ще 
преминава трасето – зем-
лищата на кварталите 
„Враждебна”, „Световрача-
не”, „Илиянци”, „Бенковски” 
и „Требич”. Изпълнението 
на обекта ще е изключи-
телно сложно в техниче-
ско отношение. Трасето 
ще премине над реките Ка-
кач, Владайска, Перловска и 
Искър, то пресича 20 елек-

тропроводи и газопроводи 
и 20 ВиК мрежи. Съответ-
но трябва да бъдат изгра-
дени 6 моста, 8 надлеза, 
4 подлеза и 1 естакада.

Тангентата не е част 
от Трансевропейската 
транспортна мрежа, но 
осигурява свързаност 
между три европейски ко-
ридора – IV, VIII и X. През 
тях се осъществява тра-
фикът от и за Гърция, 
Румъния,  Македония и 
Сърбия. Ето защо успеш-
ното приключване на ин-
фраструктурния проект е 
важно не само за София, но 
и за страната. В потока 
от автомобили по Около-
връстния път на столица-
та се включва и трафикът 
от автомагистралите 
„Тракия” и „Хемус”, трасе-
то I-8 Калотина – София, 
I-6 София – Бургас, вто-
рокласни и третокласни 
участъци от републикан-
ската мрежа.

 от стр. 1 Снимки Денис Бучел
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

www.kofragna-bg.comНИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
�Специални кофражи и метални 

конструкции
� Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
� Подпорни скелета и телескопични 

подпори
� Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
� Фасадни рамкови скелета, подвижни 

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

� Жилищни и административни сгради
� Търговски сгради (молове)
� Пречиствателни станции
� Атомни електроцентрали
� Мостови съоръжения
� Подпорни стени
� Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
� Метростанции

� Кофраж за кръгли стени

Десислава Бакърджиева

Пет нови автомеханич-
ни пожарникарски стълби 
с дължина 42 м бяха пре-
доставени на службите 
в София, Пловдив, Варна, 
Бургас и Плевен. Подобна 
техника се внася за пръв 
път в България. Достав-
ката на специализираните 
автомобили се изпълнява 
по проект „Модернизация 
на структурните зве-
на на Национална служба 
„Пожарна безопасност и 
защита на населението” 
към МВР в Столичния аг-
ломерационен ареал и аг-
ломерационните ареали на 
шестте най-големи града 
– Пловдив, Варна, Бургас, 
Плевен, Русе и Стара За-
гора”. Финансирането му е 
осигурено по Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие” (ОПРР). Доставе-
ното оборудване е за 4,5 
млн. лв., а общата стой-
ност на проекта е 97,5 
млн. лв.

Ключовете за техни-

ката бяха връчени на ръ-
ководители на пожарните 
служби от министъра на 
вътрешните работи Ве-
селин Вучков, зам.-минис-
търа на регионалното 
развитие и благоустрой-
ство Деница Николова, 
кмета на София Йорданка 
Фандъкова и директора на 
ГД „Пожарна безопасност 
и защита на населението” 
инж. Николай Николов.

По време на церемони-
ята министър Вучков по-
сочи, че новата техника 

е изключително нужна на 
българските огнеборци. 
Тя ще повиши нивото на 
пожарна безопасност в 
големите градски центро-
ве. По думите му в София 
има 1100 жилищни и 60 об-
ществени сгради, които 
са над 10 етажа. „С това 
оборудване не само ще по-
вишим възможностите за 
превенция на риска, но ще 
осигурим и по-добри усло-
вия за работа на пожарни-
карите”, допълни Деница 
Николова.

Мартин Славчев

„Разглеждаме отчета 
като повод за равносмет-
ка на реализираните и 
предстоящите политики 
на ведомството”, заяви ми-
нистърът на вътрешните 
работи Веселин Вучков, кой-
то представи постигнато-
то през първите 100 дни от 
управлението на кабинета. 

Той се спря на четири 
основни акцента: измене-
ния в законодателството, 
на формите за пътен кон-
трол, на обучението и ква-
лификацията на състава на 
МВР и на парламентарния 
контрол. 

Вътрешният минис-
тър подчерта окончателно 
приетите от депутатите 
промени в Закона за МВР, с 
което на практика се про-
меня изцяло нормативната 
база за работа на вътреш-
ното ведомство. Той по-
сочи и конкретните ползи. 
Едната от тях е възста-
новяването на конкурсно-
то начало в кариерния рас-
теж, което се подкрепя от 
полицейските началници и 
изисква съответното раз-
работване на нормативна 
база. Друга съществена 
промяна е връщането на ГД 
„Борба с организираната 
престъпност“ в структу-

рата на МВР. 
Не по-малка по важност 

е и предстоящата адми-
нистративна реформа, с 
която на практика след 1 
април т.г. новоназначени-
те служители, без тези в 
полицейските и пожарни-
карските структури, ще 
са подчиняват на Закона за 
държавния служител. 

Веселин Вучков изрази 
неодобрение към създаде-
ната практика за кръща-
ване на разработките с 
имена и заяви, че с негова 
заповед от 15 март т.г. 
това се забранява и дела-
та ще фигурират само под 
номера. 

Невена Картулева

Междуведомствената 
комисия за възстановяване 
и подпомагане към Минис-
терския съвет е обсъди-
ла разпределението на 28 
млн. лв. за непредвидени 
разходи. Предстои предло-
жението й да бъде разгле-
дано от правителството. 
Това съобщи на брифинг 
след първото за годината 
заседание на Комисията 
нейният секретар Людмил 
Върбанов. Той уточни, че 
решението за разпределе-
ние на средствата ще бъде 
публикувано до 10 дни на 
страницата на ГД „Пожарна 
безопасност”. Предвижда 
се част от сумата да бъде 
насочена към  предотвра-
тяване на нови инциденти 
в Бургас, Варна, Габрово, 
Своге и други общини.

Върбанов подчерта, че 
за преодоляване на щети-
те от бедствията освен 
средства от националния 
бюджет може да бъде из-
ползвано и финансиране 
от Фонд „Солидарност” 
към ЕК. Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройство 
е определено за Управля-
ващ орган за помощта по 
него. Зам.-министърът на 
регионалното развитие и 

благоустройството Дени-
ца Николова, която също 
участва в брифинга след 
заседанието, уточни, че 
ЕК е одобрила апликацион-
на форма за страната ни 
с ресурс близо 21 млн. лв. 
„Вторият документ касае 
областите Видин и Враца. 
Очакваме в следващите 
месеци да бъде одобрен. 
Тази апликационна форма е 
за близо 4 млн. лв.”, съобщи 
Николова. Тя уточни, че ще 
бъде направена проверка 
дали България има право 
- съгласно изискванията 
на ЕК - да подаде и трета 
апликационна форма, за да 
разчита на допълнителна 
подкрепа за възстановява-

не от щетите.
Зам.-министърът на 

земеделието и храните 
Георги Костов съобщи, че 
е била обсъдена и темата 
за опасните язовири. За из-
веждането в безопасно със-
тояние на 61 от тях ще бъ-
дат отделени  500 хил. лв., 
уточни Костов.  

„Това са язовири - ос-
новно собственост на об-
щините. Малък брой са на 
физически лица или държав-
на собственост. Междуве-
домствената комисия взе 
решение да финансира из-
веждането им в безопасно 
състояние преди пролет-
ното пълноводие”, обясни 
зам.-министърът.

Снимка Денис Бучел

Министър Владислав Горанов:

Емил Христов

„Бюджет 2015 не е най-добрият, но 
отговаря на всички европейски изисква-
ния.“ Това заяви министърът на финан-
сите Владислав Горанов, който направи 
отчет за дейността на ведомството за 
първите 100 дни от работата на прави-
телството. „Бюджетната процедура за 
2015 г. протече много интензивно. Успях-
ме с партньорите, подкрепящи правител-
ството, да направим устойчива фискална 
рамка“, каза Горанов и допълни, че 2014 г. 
е приключила с възстановени плащания 
по по-голямата част от европейските 
фондове. „Продължаваме и добрата прак-
тика за ускорено възстановяване на да-
нък добавена стойност“, подчерта той. 

Министърът съобщи, че се забелязва 
и намаляване на контрабандата и увели-
чаване на събираемостта в бюджета. „За 
да продължи тази положителна тенден-
ция, всяка седмица се провеждат срещи 
при министър-председателя Бойко Бори-
сов, където НАП и Агенция „Митници“ се 
отчитат. Само за януари са събрани с 
400 млн. лв. повече и бюджетът за месе-
ца е на излишък. Успяхме да постигнем 
редица добри резултати, които тепърва 

ще се виждат в приходната част", спо-
дели той. За фискалния резерв министъ-
рът обясни, че в него има два компонен-
та, които няма да бъдат пипани. Това са 
Сребърният фонд и Фондът за ядрена 
безопасност.

Владислав Горанов коментира и тема-
та за ратификацията на договора на пра-
вителството с 4 банки за външен заем за 
16 млрд. лв. „Нямам притеснение относно 
споразумението“, подчерта Горанов. 

Същевременно по искане на предсе-
дателя на Парламентарната група на 
„Патриотичния фронт“ Валери Симеонов 
парламентът отложи ратификацията 
на контракта, докато всички партии 
в Народното събрание не се запознаят 
подробно с искането на финансовия ми-
нистър. 

Приходите за януари са с 400 млн. лв. 
повече спрямо същия период на 2014 г.

С
ни

м
кa

 а
вт

ор
ът

С
ни

м
кa

 а
вт

ор
ът

СТРОИТЕЛ



5СТРОИТЕЛДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАпетък, 20 февруари 2015

Невена Картулева

Кабинетът одобри спо-
разумение с Българската 
банка за развитие по въ-
просите, свързани с финан-
сирането на Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милни жилищни сгради и из-
плащането на безвъзмезд-
ната финансова помощ. На 
министъра на финансите и 
министъра на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството беше даден мандат 

да подпишат договора от 
името на правителството.

Програмата е насочена 
към обновяване на многофа-
милни жилищни сгради, като 
чрез изпълнение на мерки за 
енергийна ефективност се 
осигурят по-добри условия 
на живот за хората в тях 
и понижен разход на топло-
енергия.

В проекта на споразу-
мение се предвижда „Бъл-
гарска банка за развитие” 
АД да създаде и поддържа 
регистри на подадените 

искания за сключване на до-
говори за целево финанси-
ране по отделните обекти 
и на самите контракти, да 
извършва наредените пла-
щания по отделните бло-
кове, текущо олихвяване на 
формираните експозиции 
при условията на програма-
та и др. 

Областните управите-
ли ще представят в МРРБ 
ежемесечно копия от под-
писаните от тях протоко-
ли по чл. 12 от договора за 
финансиране.

Невена Картулева

Кабинетът отчужди имоти и части от 
имоти, намиращи се в землището на Габро-
во, за изграждането на обхода на града. 
Финансирането на отчуждителните про-
цедури се осигурява от Агенция „Пътна ин-
фраструктура”. Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано по реда 
на АПК в 14-дневен срок от съобщаването 
му на заинтересованите лица.

С друго решение правителството обяви 
12-километровия участък между Созопол и 
вилно селище Дюни за път общинска соб-
ственост. Промяната в статута на тра-
сето е по предложение на кмета на община 
Созопол. Така общата дължина на общин-
ските пътища в Созопол става 79,920 км, 
а на територията на цялата страна –  
19 489,87 км.

Правителството прехвърли безвъз-

мездно на община Малко Търново правото 
на собственост върху части от имоти – 
частна държавна собственост. Те се на-
мират в с. Звездец и представляват кино, 
дискотека и търговски обект (стол на Ми-
нистерството на отбраната). След като 
бъдат ремонтирани, в тях ще се обособят 
места за отдих, туристически спални, му-
зейни, етнографски и информационни посе-
тителски центрове и други атракции. 
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В случай, че проявявате 
интерес към нашите продукти 
и услуги, не се колебайте да се 
свържете с нас:

+359 2 975 02 05  
+359 38 66 18 38
sales@stimex.bg 

МОДУЛНИ ВЕДОМСТВЕНИ 
БЕНЗИНОСТАНЦИИ  „СТИМЕКС“
Фирма „СТИМЕКС“ ООД, гр. Хасково, предлага достав-
ка, монтаж и сервиз на:

✓Модулни ведомствени бензиностанции за свет-
ли горива, разделени на секции – в зависимост от 
предпочитанията на клиента;
✓Електронни колонки Gilbarco Veeder Root с най-
висок клас на точност, с дебит 40 л/мин, 70 л/мин 
или 120 л/мин;
✓Нивомерни системи Gilbarco Veeder Root;
✓ЕСФП (електронни системи с фискална памет).

„СTИМЕКС“ ООД произвежда 
модулни бензиностанции с обем 
между 5 м3 и 30 м3, отговарящи на 
всички изисквания за такъв тип 
съоръжения (съгл. Наредба 1971).

Мирослав Еленков

„Мога да отчета успешни първи 100 
дни в работата на воденото от мен ве-
домство”, заяви министърът на икономи-
ката Божидар Лукарски на нарочна прес-
конференция. „Отблокирахме 83 млн. лв. 
за „София Тех Парк“, което реално отпуши 
строителството на сгради“, добави той. 

„За първи път бяха приложени мерки 
по Закона за насърчаване на инвестиции-
те, което доведе до стартирането на 13 
инвестиционни проекта, които ще раз-
крият 3400 нови работни места”, посо-
чи той. По отношение на политиката за 
подкрепа на малките и средните предпри-
ятия Божидар Лукарски посочи, че за 100 
дни по Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българ-
ската икономика” са извършени плащания 
в размер над 100 млн. лв., и отчете като 
успех това, че са финализирани разгово-
рите по новата ОП „Иновации и конку-
рентоспособност” (ОПИК). По думите 
му първата процедура ще бъде отворена 
през март, като по нея са предвидени 150 
млн. лв. за бенефициенти. 

Една от основните дейности, която 

отчете министерството, е стартира-
нето на трети пакет за намаляване на 
административната тежест. Той ще 
доведе до понижаване на разходите на 
бизнеса със 113 млн. лв. Лукарски отбеля-
за, че Българската агенция за експортно 
застраховане е разработила нови проду-
кти, целящи спомагането на износа за 
трети страни.

През седмицата със заповед на минис-
търа на икономиката Божидар Лукарски, 
съгласувана с министър-председателя 
Бойко Борисов, за изпълнителен директор 
на Изпълнителна агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия е на-
значена Мариета Захариева. 

Невена Картулева

Европейската комисия е 
одобрила Оперативна про-
грама „Добро управление 
2014—2020“, съобщиха от 
пресцентъра на представи-
телството й в България. Об-
щият ресурс на програмата 
е близо 336 млн. евро, от кои-
то 286 млн. евро са безвъз-
мездно финансиране от ЕС. 
Средствата ще бъдат насо-
чени към модернизацията на 
публичната администрация 
и за повишаване прозрачнос-
тта на съдебната власт у 
нас.

Около 118 млн. евро са 
предназначени за намаляване 
на регулаторната тежест 
за гражданите и бизнеса. 
Тази програма е основният 
финансов инструмент за 
подобряване на цялостната 
прозрачност и отчетност 
при функционирането на 
системите за обществени 
поръчки. В нея се поставя и 
акцент върху електронното 
управление като инстру-
мент за подобряване на ад-
министративните процеси 
и намаляване на разходите.

С други 30 млн. евро ще 
бъдат финансирани мерки 
за повишаване на прозрач-
ността и ускоряване на съ-
дебните производства чрез 
структурни, процедурни и 
организационни реформи в 
съдебната система, за по-
добряване на достъпността 
и отчетността на съдебна-
та власт чрез въвеждане 
на електронно правосъдие 
и за разширяване обхвата 
и подобряване качеството 
на обученията в съдебната 
система.

62 млн. евро ще бъдат 
отпуснати за финансиране 
на хоризонталните струк-
тури, които отговарят 
за управлението и изпъл-
нението на европейските 
структурни и инвестицион-
ни фондове, на дейности за 
подобряване капацитета на 
бенефициентите и на ефек-
тивното функциониране на 
единната информационна 
система за управление до 
2020 г.

В рамките на финансо-
вия период ще се помогне 
на около 100 администра-
ции да въведат комплексно 

обслужване, а 144 ще при-
ложат системи за управле-
ние на качеството. Очаква 
се по програмата да бъдат 
обучени около 175 хил. дър-
жавни служители и 25 хил. 
магистрати, съдебни слу-
жители и представители на 
разследващите органи. Ще 
бъде подкрепена стандар-
тизацията на 20 общински 
услуги и ще се разработят 
850, при които заявяването 
и получаването е по елек-
тронен път. Около 250 хил. 
съдебни дела се очаква да се 
водят по електронен път.

„Тези пари ще помогнат 
за осъществяване на две от 
най-важните и неотложни 
реформи в България – съдеб-
ната и административна-
та. Надявам се средствата 
да бъдат използвани бързо и 
целево и да допринесат за 
дългоочакваните промени в 
съдебната система и рабо-
тещо електронно правител-
ство”, заяви вицепрезиден-
тът на ЕК с ресор „Бюджет 
и човешки ресурси” Криста-
лина Георгиева в коментар 
по повод одобрението на 
програмата. 

Снимка Денис Бучел

С пълно единодушие 
„Вестник Строител“ ЕАД 
бе утвърден за член на 
Конфедерацията на рабо-
тодателите и индустри-
алците в България. Това 
стана на редовното за-
седания на Управителния 
съвет на КРИБ, проведено 
на 18 февруари т.г. На него 
бяха приети за членове и 
още 23 компании, сред кои-
то „Черноморско злато“ АД, 
„Булгартабак Холдинг“ АД, 
Българската асоциация на 
архитектите и инженери-
те консултанти (БААИК), 
„Обединение свободни ме-
дии” АД (в. „Преса“), Бъл-
гаро-китайската търгов-

ско-промишлена камара, 
„Енергоремонт – Гълъбово“ 
АД, „Елкабел“ АД и др. 

На заседанието на УС 
бе решено инж. Иван Бой-
ков – зам.-председател 
на КРИБ, да представлява 
организацията на връчва-
нето на традиционните 
й награди за корпоратив-
на социална отговорност 
в Хасково в края на март 
2015 г.

Като значима съсловна 
и обществена организация 
у нас КРИБ работи за трай-
ния растеж на българската 
икономика. Сред основните 
й ценности са качеството, 
професионализмът, поч-

теността, честността, 
инициативата, новатор-
ството, лоялността, отго-
ворността към клиентите 
и взаимното уважение.

„За нас доброто име 
и задължението за осъ-
ществяване на социално 
отговорна бизнес практи-
ка винаги са по-важни от 
краткосрочните печалби“, 
се отбелязва в Кодекса за 
бизнес етика и корпоратив-
на отговорност на КРИБ. 

В  конфедераци ята 
дружеството ще бъде 
представлявано от пред-
седателя на Съвета на 
директорите инж. Пламен 
Пергелов.

СТРОИТЕЛ
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Васил Грудев, зам.-министър на земеделието и храните:

Над 550 млн. лв. трябва да бъдат разплатени по общинските мерки

Десислава 
Бакърджиева

Г-н Грудев, какъв е на-

предъкът по Програмата 

за развитие на селските 

райони (ПРСР) 2007 – 

2013? Колко са неусвоени-

те средства през 2014 г. 

и ще има ли загуби?

Миналата година не 
можахме да се възползва-
ме от около 51 млн. евро 
по ПРСР. Те се водят ав-
томатична загуба и се 
отчисляват от бюджета 
на програмата. За да ус-
пеем да усвоим всички 
заложени средства, бяха 
предприети много актив-
ни действия. Те започнаха 
през втората половина на 
2014 г. Тогава първоначал-
ните оценки и прогнози 
бяха за потенциални за-
губи между 85 – 100 млн. 
евро. С много усилия както 
от страна на Министер-
ството на земеделието и 
храните, така и на колеги-
те от Държавен фонд „Зе-
меделие” в крайна сметка 
сумата беше сведена до 
51 млн. евро. Разбира се, 
това, че само сме намали-
ли неусвоените средства, 
не е повод за радост и не 
трябва да се възприема 
като нещо позитивно.

ПРСР отбеляза напре-
дък през 2014 г. По програ-
мата бяха изплатени над 
350 млн. евро от предви-
дения бюджет. Нетната 
стойност за изминалата 
година беше 391 млн. евро. 
За 2015 г. целта ни отно-
во е изключително висо-
ка – 390 млн. евро, които 
трябва да разплатим до 
края на 2015 г. съгласно 
правилото n+2. Всяка загу-
ба от тук нататък отно-
во ще бъде автоматично 
намаление на бюджета на 
програмата, тъй като ня-
маме никаква възможност 
да отваряме каквито и да 
е мерки. 

390 млн. евро е амбици-
озна задача, но с инстру-
ментариума, който имаме, 
и с наличните проекти не 

би трябвало да допуснем 
нова загуба на средства. 
Проблемът през изми-
налата година беше, че 
Държавен фонд „Земеде-
лие” беше спрял да работи 
в различни направления. 
Не се извършваше обра-
ботка на заявленията и 
на анексите. Липсваше и 
контрактуване на нови 
договори. Трудно е да пла-
тиш средства по проекти, 
които са били забавени в 
рамките на една година и 
по тях не е вършена реал-
на работа. Няма как неща-
та да се случат от днес 
за утре. Трябва да има ре-
гулярност, за да е налице 
успех в усвояването на 
средствата.

Необходими ли са ре-

форми в ДФ „Земеделие”, 

за да не се повтори си-

туацията от миналата 

година?

По-скоро искам да из-
бягаме от клишето, че със 
самоцелни промени и ре-
форми ще постигнем как-
вото и да било. По-важ но 
е да имаме една система, 
която да работи независи-
мо от потенциалната хи-
потеза за нестабилност, 
съществуваща в адми-
нистрацията. Трябва да 
запазим и професионално 
да надградим до необхо-
димата степен чиновни-
ците, които отговарят за 
управлението на европей-
ските средства. Липсата 
на професионализация на 
кадрите, занимаващи се 
с тази изключително спе-
цифична тематика, е един 
от проблемите, заради 
който търпяхме значи-
телни неуспехи в усвоява-

нето на средства в първия 
програмен период. Няма 
панацея, но има решения, 
които са важни и трябва 
да бъдат продължени като 
политика.

Специално за работа-
та на ДФ „Земеделие” е 
най-важна прозрачността, 
която би се постигнала с 
оптимална електрони-
зация на процесите. Не-
обходимо е максимално 
електронно управление на 
всички процеси, свързани 
със схемите и мерките за 
директни плащания, както 
и на проектите по ПРСР. 
Разковничето е добра нор-
мативна рамка и профе-
сионална администрация, 
която работи по прозра-
чен и електронен начин.

Решен ли е проблемът 

със сертифициращия ор-

ган на средствата по 

ПРСР?

Имаше голяма сага с 
избора на сертифициращ 
орган, която поставяше 
под риск над 1,6 млрд. лв., 
изплатени от ДФ „Земе-
делие” през миналата го-
дина. Тези средства бях 
застрашени допреди ня-
колко месеца, когато про-
блемът се реши. В момен-
та се подготвя докладът 
с одит на разплатените 
средства през финансо-
вата 2014 г. Документът 
скоро ще бъде изпратен на 
ЕК, за да можем да спазим 
сроковете на регламента.

Ще има ли подходящи 

дейности за строителни-

те фирми по ПРСР 2007 

– 2013 до края на година-

та?

Строителният бранш 
ще има важна роля за ус-
пешното приключване на 
програмата. Дейностите 
предстоят и със сигур-
ност обемът им няма да 
е малък. Секторът може 
да сътрудничи на бенефи-
циентите ни при общин-
ските мерки, които бяха 
контрактувани в периода 
2013 г. и 2014 г. Средства-
та, които трябва да раз-
платим по това направ-
ление, са над 550 млн. лв. 
Голяма част от тях ще 
влязат в строителния от-
расъл. Той е основна дви-
жеща сила във всеки един 
от общинските проекти. 
Те са свързани с различни 
по вид строително-ре-
монтни дейности, както и 

с изграждането на инфра-
структура.

Как се развиват пре-

говорите с ЕК за Про-

грамата за развитие на 

селските райони 2014 – 

2020?

На практика прегово-
рите по ПРСР 2014 – 2020  
с колегите ни от Европей-
ската комисия приключиха. 
Имаме финален вариант 
на Програмата за разви-
тие на селските райони, 
който вече официално е 
изпратен до ЕК. В него са 
отразени бележките на 
Комисията. Въпросът с 
финансирането на водни-
те проекти остава от-
ворен и в тази връзка ще 
трябва да направим важно 
изключение. Проблемати-
ката е хоризонтална и е 
свързана с водната стра-
тегия на България. Ре-
формата в сектор „Води” 
касае не само ПРСР, но и 
усвояването на европей-
ските средства по Опе-
ративна програма „Околна 
среда 2014 – 2020”.

 Трудностите са свър-
зани с това дали общини-
те ще останат бенефици-
енти на водните проекти, 
или тази отговорност ще 
се прехвърли на ВиК опе-
раторите. На този етап 
вероятно темата няма да 
бъде приключена с ЕК и има 
потенциална опасност да 
се върне като коментар. 
Въпреки това трябва да 
изпратим Програмата за 
развитие на селските ра-
йони, за да дадем шанс на 

Васил Грудев е роден на 5 май 1980 г. в Пловдив. Възпитаник е на 

Френската езикова гимназия в Града под тепетата. Завършил 

е магистратура в Юридическия факултет в университета 

Franche-Comté в Безансон, Франция. Специализирал е 

„Европейско сътрудничество” във Wageningen Business School, 

Холандия.

По-голямата част от професионалното му развитие преминава 

в Държавен фонд „Земеделие” (ДЗФ), където заема различни 

позиции. От април 2006 г. до декември 2008 г. е експерт в отдел 

„Директни плащания на площ”, след което става главен експерт 

в същата секция. В периода 2009 – 2011 г. Грудев е началник на 

отдел „Технически инспекторат” в ДЗФ. През август 2011 г. 

е повишен до зам. изпълнителен директор и остава на тази 

позиция до август 2013 г. През септември 2013 г. застава 

начело на ДФЗ като изп. директор и ръководи фонда до 

ноември 2013 г. От 6 август 2014 г. до 6 ноември 2014 г. поема 

поста на служебен министър на земеделието и храните. След 

това е назначен като зам.-министър на земеделието и храните.

По Мярка 313 е изградена екопътека до Земенския манастир през местността Орлите
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бизнеса за свеж ресурс. 
Повече от година бенефи-
циентите са в очакване 
на отварянето на нови 
схеми и мерки за канди-
датстване. Не можем да 
лишим нашите земедел-
ски стопани от средства 
и да ги оставим да преми-
нат през още една нулева 
година.  Затова е важно 
да изпратим програмата, 
знаейки, че евентуално ще 
има коментари, свързани с 
водната стратегия. Само 
така всички инвестицион-
ни схеми ще могат да по-
лучат одобрение, както и 
площните мерки, които ще 
стартират с кампанията 
за директни плащания от 
1 март. Очакваме да по-
лучим официалното одо-
брение на Програмата за 
развитие на селските ра-
йони през юли, но първите 
мерки ще бъдат отворени 
преди това.

Кои дейности по ПРСР 

ще са най-интересни за 

строителния сектор? 

Ще могат ли фирмите 

да работят по тях през 

2015 г., или ще се сблъс-

кат с поредната нулева 

година?

Първите, площните 
мерки, са свързани с агро-
екология, климат, биоло-
гично земеделие, необла-
годетелствани райони и 
„Натура 2000” и те нямат 
пряка връзка със строи-
телния бизнес. В края на 
март обаче смятаме да 
отворим Мярка 4.1 за ин-
вестиции в земеделските 
стопанства. При нея ос-
вен популярните дейности 
за купуване на техника са 
допустими и всички видо-
ве инвестиции за модер-
низация на земеделските 
стопанства, включително 
свързаните със строител-
ството. Мярката ще бъде 
с голям бюджет, тъй като 
тези средства са сърце-
то на ПРСР. Предвижда-
ме да стартираме с поне 
150 млн. евро. Годината 
в никакъв случай няма да 
е нулева за строителния 
бранш, тъй като още от 
април ще отворим прозо-
рец за тях. След което в 
рамките на юли ще стар-

тираме допълнителната 
Мярка 6.1. Тя е за младите 
земеделски стопани и се 
очаква с голям интерес 
от целия сектор. В края 
на годината ще имаме 
готовност да започнем и 
други схеми от програма-
та като 4.2.

Работите ли по план 

за изпълнението на про-

грамата през 2016 г.?

Все още не сме изгот-
вили индикативен график 
за следващата година. 
Причината е, че в момен-
та всичките ни усилия са 
насочени към одобрението 
на ПРСР. Заедно с това 
трябва да дадем ясен сиг-
нал на бенефициентите 
какви ще са действията 
ни поне за първото шест-
месечие на тази година. 
Индикативен срок за от-
варяне на приеми през 
следващата година ще 
бъде изработен в рамки-
те на втората половина 
на 2015 г. Това ще бъде 
значително по-лесна за-
дача, тъй като тогава ще 
разполагаме с одобрена 
програма.

В каква насока би мо-

гла Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

да бъде полезна на минис-

терството за успешно-

то изпълнение на Про-

грамата за развитие на 

селските райони?

Камарата притежава 
необходимия капацитет 
за помощ при оценките, 
които се извършват от 
колегите от ДФ „Земе-
делие”. Голяма част от 
инвестициите следва да 
бъдат надеждно оценени, 
за да са допустими разхо-
дите по тях. КСБ винаги 
ни е помагала при извърш-
ването на анализи по кон-
кретни казуси, както и 
при разглеждане оценката 
на част от проектните 
предложения на нашите 
кандидати. Надявам се, 
че тази съвместна рабо-
та ще бъде засилена и ще 
продължи през целия вто-
ри програмен период. Няма 
как да бъде пренебрегнат 
и капацитетът на КСБ по 
отношение на разработ-

ването на вътрешната 
нормативна база, свърза-
на с прилагането на опре-
делени схеми и мерки. Ес-
тествено, най-голямата 
помощ, която бихме могли 
да получим, е експерти-
зата при строителната 
част на проектите по 
ПРСР.

Какви грешки не бива 

да повтаряме през на-

стоящия програмен пе-

риод, за да няма финан-

сови корекции, неусвоени 

средства, забавяния на 

проекти?

Най-важната грешка, 
която не трябваше да 
повтаряме, е да старти-
раме с късно одобрена 
Програма за развитие на 
селските райони. През 
периода 2007 – 2013 г. тя 
беше приета през април 
2008 г., а в рамките на 
втория програмен период 
тя ще е готова през юни 
2015 г. Тоест не само че 
правим същата грешка, 
но и трупаме допълнител-
но закъснение. Това съот-
ветно ще генерира заба-
вяне при изплащането на 
субсидиите всяка година. 
Затова и ще продължим 
да си говорим какъв обем 
средства са под риск и 
дали ще бъдат усвоени по 
правилото n+2. Ще стар-
тираме с близо 18 месеца 
закъснение - или още в са-
мото начало на програма-
та ще имаме забавяне на 
изпълнението на бюдже-

та, което трудно ще бъде 
наваксано. Времевият гра-
фик ще е най-сериозният 
проблем и през настоящия 
програмен период. Надя-
вам се, че ще можем да 
компенсираме загубеното 
време с натрупания опит 
от администрацията, 
бенефициентите и биз-
неса. Все пак периодът 
2007 – 2013 г. беше първи 
за страната. В началото 
нямахме достатъчно по-
знания за управлението 
и изпълнението на проек-
тите. Вече разполагаме с 
тази експертиза.

Ще има ли по-строг 

контрол или други ново-

сти за бенефициентите 

през настоящия период? 

Новите моменти са 
доста. Например тази 
година ще стартираме 
кампанията с директ-
ни плащания на площ с 
въвеждането на необ-
ходимия ред в земеполз-
ването. Ще има задъл-
жително изискване на 
правни основания при 
заявяване на площите. 
Това ще повлияе за подо-
бряването на средата, 
в която се изпълняват 
проектите, и ще окаже 
цялостен положителен 
ефект върху управление-
то на финансирането от 
ЕС. Същото трябва да се 
случи и с ПРСР чрез опро-
стяване на процедурите. 
Естествено, основната 
трудност на България при 
изпълнението на проекти 
по оперативните програ-
ми е свързана с процеду-
рите по провеждането на 
обществени поръчки. 

През настоящия пери-
од имаме амбицията да 
въведем стандартизира-
ни и хармонизирани про-
цедури, които да бъдат на 
разположение на нашите 
възложители. Те ще се 
разделят по видове инвес-
тиции и следва да бъдат 
използвани при оценката 
на проектните предложе-
ния. Само така можем да 
постигнем успешно прила-
гане на ЗОП при проекти-
те по оперативните про-
грами и добро управление 
на евросубсидиите. 

Работите активно 

по Програмата за мор-

ско дело и рибарство 

(ПМДР). Какви проекти 

ще се изпълняват по нея 

и кога най-рано могат да 

стартират?

Програмата за мор-
ско дело и рибарство се 
движи с няколко месеца 
закъснение след ПРСР. 
Наскоро получихме първи-
те бележки от страна на 
ЕК. Те са над 250 и след-
ва да бъдат отстранени. 
Оптимистичният сцена-
рий е това да се случи в 
рамките на следващите 
два – три месеца. През 
периода коментарите ще 
бъдат анализирани, диску-
тирани и одобрени от ЕК. 
След което ще можем да 
изпратим нов вариант на 
ПМДР за разглеждане в 
Брюксел. Надявам се това 
да е последният вариант, 
който е възможно да бъде 
одобрен най-рано в среда-
та на годината. Тогава 
ще стартират и новите 
мерки по програмата. Об-
щият бюджет на ПМДР е 
малко над 108 млн. евро. 
Сериозна част от тези 
средства са предвидени 
за строителни дейности. 
Такива ще са проектите 
за изграждане на рибар-
ски пристанища. Така че 
строителите ще могат 
да се възползват и по тази 
програма. 

Как се развива Опе-

ративната програма за 

развитие на сектор „Ри-

барство” (ОПРСР 2007 - 

2013)?

В края на миналата 
година беше констатира-
на загуба на средства и 
по старата програма за 
морско дело и рибарство. 
Причината беше, че няма-
ше постъпили заявки за 
плащане по проекти от 
страна на бенефициенти-
те. Това се случи заради 
слабата работа на Из-
пълнителната агенция по 
рибарство и аквакултури 
в рамките на първата по-
ловина на миналата годи-
на. На практика и в тази 
структура тя беше спря-
ла напълно. Разплатените 
средства през първото 

полугодие на 2014 г. бяха 
под 1% от тези, които 
трябваше да бъдат усво-
ени през годината. Няма 
как да се преодолее та-
кова изоставане. Тоест 
проблемите са аналогич-
ни като при Програмата 
за развитие на селските 
райони. ПМДР е с много 
по-малък бюджет и мащаб 
спрямо ПРСР, но симпто-
мите за липса на капаци-
тет в администрацията 
са същите. 

До края на годината 

МЗХ трябва да приключи 

работата по две програ-

ми от миналия период и 

да получи одобрението 

на новите. Кое ще е по-

голямото предизвика-

телство? 

Погледът към бъдеще-
то е винаги по-голямото 
предизвикателство. Ба-
зите, които се залагат 
в момента, трябва да 
бъдат стабилни, ако ис-
каме в следващите шест 
години да не си говорим за 
проблеми, свързани с ми-
налото, а да можем да се 
съсредоточим върху това, 
което ни предстои. Аз не 
обичам да гледам много 
назад, а и моментът е 
такъв, че е по-важно да 
положим добри основни за 
това, което ще се случва 
занапред. При всички слу-
чаи трябва да изградим 
базата, като черпим от 
вече придобития опит.

Какви други приори-

тети сте си поставили 

за 2015 г.?

Най-големият приори-
тет след оперативните 
програми са администри-
рането и реализацията 
на схемите за директни 
плащания на площ. Това 
е най-сериозният финан-
сов инструмент в сектор 
„Земеделие”, с който стра-
ната разполага. Над 1,4 
млрд. лв. ще бъдат на раз-
положение на нашите земе-
делски стопани в рамките 
на тази година. Затова и 
въвеждаме много нови еле-
менти с началото на кам-
панията, които трябва да 
доведат до по-справедливо 
подпомагане в сектора.През октомври 2014 г. Васил Грудев откри в Правец велоалея, реализирана по ПРСР
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Емил Христов

Председателят на УС 
на Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
- инж. Светослав Глосов, 
неговият заместник инж. 
Иван Мирински, предсе-
дателят на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. Ла-
зар Лазаров и директорът 
на Национален археологи-
чески институт с музей 
при БАН доц. д-р Людмил 
Вагалински обсъдиха ос-
новни въпроси, касаещи из-
граждането на национални 
инфраструктурни обекти 
на работна среща. На нея 
присъстваха и представи-
тели на НАИМ към БАН. 

„За културния туризъм 
ни е нужна добра инфра-
структура и места, които 
да показваме на хората. 
Идеята на тази среща е 
да се координираме и да 
си помагаме“, заяви инж. 
Светослав Глосов.

От своя страна инж. 
Лазаров каза, че личните 
му наблюдения са, че ар-
хеологическите екипи по 
места са в много добра 
комуникация с изпълните-
лите на обектите. „Дори 
мога да споделя, че често 

фирмите помагат на екс-
пертите с техника и с ра-
ботна ръка“, допълни той. 

„НАИМ към БАН вина-
ги е бил в отлични отно-
шения със строителния 
бранш. Сътрудничество-
то ни е на високо ниво и 

аз се радвам, че тази наша 
среща доказва, че мислим 
в една посока“, сподели 
пред присъстващите доц. 
д-р Людмил Вагалински. 
Той ги запозна с проблема, 
който археолозите изпит-
ват от години, а именно 

- необходими ли са об-
ществени поръчки за архе-
ологическите проучвания 
на обекти, или те трябва 
да се възлагат директно. 

Според директора на 
НАИМ към БАН това, кое-
то експертите извърш-
ват, е научна дейност 
и следователно тръжни 
процедури не са нужни. Той 
припомни, че от миналата 
година чрез промените на 
Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) изрично е 
било уточнено, че научни-
те изследвания, включи-
телно теренните археоло-
гически проучвания, не са 
обект на тръжните про-
цедури. „Няколко месеца 
по-късно обаче Агенцията 
за обществени поръчки 
излезе с методически ука-
зания археология да се въз-
лага чрез търг“, допълни 
Вагалински. Мнението му 
е, че е необходимо неща-
та да се променят, така 
че научните работници да 

си вършат работата, а 
строителите да изпълня-
ват своята.

Присъстващите се 
обединиха около идеята 
през следващия програ-
мен период търговете за 
археология да се възлагат 
въз основа на рамково спо-
разумение. 

Инж. Глосов информира 
представителите на На-
ционалния археологически 
институт, че още в пър-
вия работен ден на 2015 г. 
Камарата е изпратила на 
вицепремиера по еврофон-
довете и икономическата 
политика Томислав Дончев 
предложенията на КСБ във 
връзка с подготовката на 
проект за нов Закон за 
обществените поръчки. 
Председателят на КСБ 
добави, че през март пред-
стои провеждане на кръгла 
маса за обществените по-
ръчки, на която специален 
гост ще бъде вицепреми-
ерът Дончев.

Снимка Денис Бучел

ДО
Г-Н ИВАН ТЯНКОВ - ХАСКОВО, 85-И ЮБИЛЕЙ 

Г-Н ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВСКИ - ВРАЦА, 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ИВАН ЛУЛЕВ - СОФИЯ, 75 -И ЮБИЛЕЙ

Г-Н БОЖИН АРКОВ - ВРАЦА,  75-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА  ЛЮБКА СТОЯНОВА - ПЛОВДИВ, 70-И ЮБИЛЕЙ

Г-ЖА ИВАНКА АНТОНОВА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА, 
70-И ЮБИЛЕЙ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СТРОИТЕЛИ ВЕТЕРАНИ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб 
на строителите  ветерани  и от мое име  най-сърдечно Ви  
поздравявам с Вашия юбилей.

Цялата Ви трудова дейност е била в строителния от-
расъл.

Пожелаваме  Ви много здраве, дълголетие и активно 
участие в дейността на съответните клубове и секции 
на НКСВ. 

Честит юбилей!

Февруари 2015 г.     Инж. Т. Топалски
          Председател на НКСВ

НАЦИОНАЛЕН 
КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

Емил Христов

В Камарата на стро-
ителите в България беше 
подписан отрасловият 
колективен трудов дого-
вор (ОКТД) между КСБ, 
представлявана от пред-
седателя на Управителния 
съвет инж. Светослав Гло-
сов, инж. Иоанис Партени-
отис, председател на Фе-
дерация „Строителство, 
индустрия и водоснабдя-
ване“ и вицепрезидент на 
КТ „Подкрепа“, и Йордан 
Никленов – председател 
на Федерацията на не-

зависимите строителни 
синдикати към КНСБ.

ОКТД е юридически 
акт, който фиксира рам-
ките на взаимоотноше-
нията между страните и 
гарантира съблюдаването 
на социално-икономически-
те права и интереси на 
членовете на организаци-
ите, страни по него.

Минималното месечно 
основно трудово възна-
граждение в сектора е с 
1,5 по-високо от минимал-
ната заплата в страната, 
отбелязаха участниците 
в срещата. 

Снимка авторът

С торта изненада екипа на в. „Строител“ зам.-предсе-

дателят на Националния клуб на строителите ветерани 

инж. Иван Стоянов по случай 85-ия си юбилей. Взаимно си 

пожелахме да продължим доброто сътрудничество и през 

следващите години.

От сърце честитим празника на инж. Стоянов и му же-

лаем здраве и късмет!

Започна езиковото 
обучение на първата бъл-
гарска група по MobilPro 
EU. Камарата на строи-
телите в България рабо-
ти по 3-годишния проект 
на федералната програма 
на Германия, насърчаваща 
трудовата мобилност 
и професионалното из-
растване на младежи от 
ЕС, от началото на яну-
ари т.г. В рамките му 45 
младежи на възраст от 21 
до 27 г. от Испания и Бъл-
гария ще бъдат подгот-

вени в три строителни 
специалности. В начало-
то кандидатите трябва 
да преминат 5-месечен 
интензивен курс по нем-
ски език, предоставен от 
Международния център за 
образование и комуникация 
(IZBK). Българските мла-
дежи са разделени на две 
групи по 15 души. Първата 
вече стартира работа, а 
втората ще започне от 23 
февруари. Професионално-
то обучение е заложено от 
началото на септември. То 

предвижда поетапна прак-
тическа и теоретична 
подготовка в предприятие, 
професионална школа и из-
вънфирмен обучаващ цен-
тър. През първата година 
в продължение на четири 
дни седмично участни-
ците в проекта ще са в 
извънфирмения обучаващ 
център на BiW BAU. Един 
ден е посветен и на те-
оретична подготовка в 
професионална школа. Ус-
поредно ще се извърши и 
допълнително задълбочено 
езиково обучение. Базата 
на BiW BAU в гр. Ерфурт – 
AFZ Erfurt, е разположена 
на 29 хил. кв. м площ, със 
120 зали за обучение и 340 
места за практика. 

Разходите за настаня-
ване през първата година 
се поемат от BiW BAU. 
Предвидено е обучаеми-

те от двете държави да 
бъдат настанени в кам-
пус. Освен с индивидуал-
ни стаи и помещения за 
отдих той разполага и с 
фитнес зала, външни съ-
оръжения за спорт и раз-
влечения. 

Фактическото чираку-
ване ще се проведе през 
втората и третата го-
дина на проекта, след под-
писването на договор за 
обучение между фирмата 
и обучаемия, съгласуван 
с оторизираните серти-
фициращи институции – 
Занаятчийската камара 
(HWK) и Търговско-про-
мишлената палата (IHK). 
В края на обучението през 
2018 г., след полагане на 
съответните изпити, 
младежите ще получат 
сертификат за успешно 
преминала подготовка. 

Снимка Емил Христов

Снимка Денис Бучел

СТРОИТЕЛ



9СТРОИТЕЛКСБпетък, 20 февруари 2015

Десислава Бакърджиева

„Средствата от 1 млрд. лв., 
които държавата отпуска за 
Националната програма за 
енергийна ефективност, ще 
се търгуват прозрачно и пуб-
лично. Информация за процеду-
рите трябва да има както на 
сайтовете на общините, така 
и в Агенцията за обществени 
поръчки.” Това заяви министъ-
рът на регионалното развитие 
и благоустройството Лиляна 
Павлова във Велико Търново на 
поредната си информационна 
среща с обществеността. В 
събитието се включиха област-
ният управител проф. Пенчо 
Пенчев, кметът Даниел Панов и 
зам.-председателят на ПП ГЕРБ 
Цветан Цветанов.

„168 са сградите от Велико 
Търново, които могат да кан-
дидатстват по програмата за 
безплатно саниране“, съобщи 
Панов. Той уточни, че в помощ 
на желаещите предстои да се 
отворят няколко информационни 
офиса.

Министър Павлова обясни, 
че сдружението на собствени-
ците е получател и държател на 
гаранциите за качество, които 
според вида и обхвата на стро-
ително-монтажните работи на 
санираните сгради са от 3 до 
5 години. Съгласно договорите 
със строителите държавата 
ще задържи 5% от стойността 

на реализираните дейности за 
срока на гаранциите, в случай 
че има недобросъвестно отно-
шение от страна на изпълните-
лите. Сдружението може да се 
закрие веднага след изтичането 
на гаранциите. „Регистрацията 
му неслучайно се прави по чл. 
25, ал.1 от Закона за етажната 
собственост. Това означава, че 
върху него не могат да бъдат 
прехвърляни задължения и чрез 
него не могат да се търсят 
права по вземания за ток, вода, 
данъци или други задължения”, ко-
ментира тя.

По време на събитието ста-
на ясно, че ако сградата се нами-
ра в близост до газопровод, тя 
може да бъде свързана с него, но 
държавата ще финансира само 
дейностите по общите части. 
Ангажимент на отделните соб-
ственици ще е да си направят 
отоплителната инсталация въ-
тре.

„Конструктивното обслед-
ване и мерките за укрепване-
то са за сметка на държавата. 
Кметът ще има ангажимент 
при обявяване на обществените 
поръчки да се разпише възмож-
ността конструктивното об-
следване да се извършва по без-
разрушителен начин. Вече има 
специални термокамери, с които 
това може да бъде направено”, 
заяви Лиляна Павлова в Русе. Тя 
посети и крайдунавския град, за 
да разясни националната програ-

ма. Това стана в присъствието 
на областния управител Стефко 
Бурджиев и кмета Пламен Сто-
илов.

Лиляна Павлова посочи, че 
Русе е готов за Националната 
програма за енергийна ефек-
тивност. Причината е, че вече 
са налице и първите две сдруже-
ния, които са подали документи. 
„Русе ще е една от първите об-
щини, които реално ще започнат 
дейностите по програмата“, из-
тъкна министърът.

На дискусията с гражданите 
Павлова посочи, че именно за-
ради старта на националната 
програма срокът за издаване на 
технически паспорти е удължен 
до края на 2016 г. Друга тема, 
която беше засегната, е, че об-
щините са длъжни да осигурят 
достъпа до апартаментите и 
техен оторизиран представител 
трябва да подписва документи-
те за саниране в съответните 
сдружения. Тя разсея съмнения-
та на собствениците, че ще им 
бъде забранено изповядването 
на сделки, тъй като няма забра-
на за продажба на имоти след 
тяхното саниране. 

„Старата дограма, която е 
на балконите и не отговаря на 
изискванията за енергийна ефек-
тивност, ще бъде подменена. Не 
се предвиждат дейности по въ-
трешната дограма на тераса-
та, която е усвоена”, посочи още 
строителният министър.

Инж. Добрина Янакиева
ОП на КСБ – Бургас 

Във връзка с Националната 
програма за енергийна ефектив-
ност на многофамилни жилищни 
сгради в ОП на КСБ – Бургас, се 
проведе среща между фирмите 
– членове на Камарата, Чанка 
Коралска – директор на дирек-
ция „Строителство“, и Богдана 
Маринова – главен юрисконсулт 
на община Бургас. 

Областният председател 
инж. Николай Николов информира 
присъстващите за проведената 
среща на разширения Управите-
лен съвет на КСБ с министъра 
на регионалното развитие и 
благоустройството Лиляна Па-
влова. Той подчерта, че Камара-
та на строителите в България 
писмено е изразила позиция в 
подкрепа на Националната про-
грама за енергийна ефектив-

ност на многофамилни жилищни 
сгради, като се е ангажирала 
да осъществява мониторинг и 
да оказва експертна помощ на 
областните управители и кме-
товете в процеса на реализа-
цията й.

„Първият етап обхваща 
техническо и конструктивно 
обследване на сградата и енер-
гиен одит, при който ще се 
предписват мерки за постига-
не на енергиен клас С. Втората 
част ще е възлагане на проек-
тирането и строителството, 
като предпочитаната форма за 
изпълнение е инженерингът“, за-
яви Чанка Коралска. 

На срещата бяха обсъде-
ни подробности около самото 
енергийно обследване, задължи-
телните процедури по ЗУТ, през 
които се преминава, начина на 
плащане и осъществяването на 
контрола на изпълнението.

С
ним

ка авт
орът

Н А Ц И О Н А Л Н А 
П Р О Г Р А М А  З А 
Е Н Е Р Г И Й Н А 
ЕФЕКТИВНОСТ НА 
М Н О ГО Ф А М И Л Н И 
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Свилена Гражданска

В Българската банка 
за развитие (ББР) са по-
стъпили 26 заявления за 
искане за целево финан-
сиране по Националната 
програма за енергийна 
ефективност на много-

фамилни жилищни сгради. 
Първото заявление за до-
говор е на сдружение на 
етажната собственост 
на бл. 1 в жк „Младост“ 
във Враца. Това съобщиха 
от пресцентъра на ББР.

В него участват 84 
апартамента от общо 

Снимкa Радослава Пенкова, ОП на КСБ – Враца 

Инж. Росен Дудушки, председател 
на ОП на КСБ – Враца: 

Мартин Славчев 

Мога да кажа, че добрата организация между жи-
вущите в този блок е в основата на бързата реак-
ция, благодарение на която вече е подадено първото 
искане за финансиране по програмата за саниране 
от Враца. Защото нещата до голяма степен зависят 
именно от хората, които живеят в дадената сграда. 
Има и нещо символично, че самата сграда е под номер 
1 в жк „Младост“. 

След последната среща по темата, която Камара-
та на строителите в България организира с министъ-
ра на регионалното развитие и благоустройството 
Лиляна Павлова, ние от Областното представител-
ство – Враца, планираме поредица от разговори с об-
ластния управител и кметовете на общини. Надяваме 
се те да бъдат проведени в най-скоро време.

657 са регистрираните организации на етажна собственост в страната 

трите входа на сграда-
та. За краткия срок от 
старта на програмата 
етажната собственост е 
изпълнила успешно всички 
етапи, предхождащи под-
писване на договора за 
целево финансиране. Те 
включват регистриране 
на сдружението по реда 
на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС, 
подписване на протокол 

от общото събрание за 
осигуряване на достъп 
до всички обекти, както 
и сключване на контракт 
между сдружението и об-
щината. 

След като бъде избран 
изпълнител за дейности-
те по обследване на сгра-
дата, ще бъде изработен 
и технически проект за 
нуждите на обновяване-

то. След неговото одо-
брение предстои да бъде 
подписан анекс към три-
странния договор меж-
ду ББР, община Враца и 
областния управител на 
област Враца, включващ 
конкретните финансови 
параметри и етапите на 
плащане.

Най-много са подаде-
ните искания за финанси-

ране от Благоевград – 10, 
от Мадан и Смядово – по 
4, от Димитровград – 3, 
от Момчилград – 2, по 1 
от Враца, Варна и Плевен. 

От 13 февруари на 
о ф и ци а лн ат а  и н тер -
нет страница на ББР  
www.bbr.bg са публикувани 
два регистъра, в които в 
реално време се актуали-
зира информация за заяве-
ните и одобрените проек-
ти по програмата. 

Първи ят регистър 
включва проектите, кои-
то са преминали етапи-
те на кандидатстване, 
получили са положителна 
оценка от общините за 
включване в програмата и 
кандидатстват за ресурс 
от ББР. Вторият регис-
тър съдържа обработени-
те от банката заявления 
и подписани договори за 
целево финансиране. 

На запитване на в. 
„Строител“ от Агенцията 
по вписванията съобщиха, 
че от 5 януари до 18 фев-
руари регистрираните 
сдружения на собствени-
ци са 657, а за периода 1 
– 18 февруари те са 484. 

Първото заявление за договор с ББР е на сдружение на етажната собственост на бл. 1 в 

жк „Младост“ във Враца

СТРОИТЕЛ
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Роза Никова,
ОП на КСБ - 
Кюстендил

Настоящият анализ 
отразява актуалното 
състояние на обществе-
ните поръчки в сектор 
„Строителство” по данни 
на Агенцията по общест-
вени поръчки за 2014 г. в 
област Кюстендил. Целта 
на документа е детайлно 
проучване на приложи-
мия модел на контрол на 
търговете, дефиниране 
на основните проблеми и 
формулиране на предложе-
ния и препоръки за преодо-
ляването им.  

Брой и прогнозна  

стойност

Обявените общест-
вени поръчки за 2014 г. са 
52. Има увеличение с 12% 
в сравнение с 2013 г., ко-
гато са били 41. Общата 
прогнозна стойност за 
2014 г. е 56 137 527,1 лв. 
Цифрите показват ръст 
с 10% спрямо 2013 г., ко-
гато стойността е била 
45 349 531,14 лв. 

Най-голяма е стой-
ността за юни 2014 г. – 
18 568 609,56 лв. без ДДС, 
а най-малка - през януари - 
за 236 327,26 лв. Последния 
месец на 2014 г. няма тър-
гове. За 2014 г. сключени-
те договори са 56 броя за 
42 470 432,94 лв. Изплате-
ни са 10 313 343,15 лв.

Първо тримесечие:

Обявени - 
17 735 936,76 лв.
Сключени договори - 
5 369 054,41 лв.
Изплатени - 
1 283 806,47 лв.

Второ тримесечие:

Обявени - 
29 935 696,97 лв.
Сключени договори - 
7 908 643,99 лв.
Изплатени -  
6 045 130,86 лв.

Трето тримесечие:

Обявени -  
3 112 431,77 лв.
Сключени договори - 
18 027 983,44 лв.
Изплатени - 
1 771 457,82 лв.

Четвърто тримесечие:

Обявени -  
5 356 461,6 лв.
Сключени договори - 
11 164 751,10 лв.
Изплатени -  
1 212 948 лв.

Вид на строителство

Процедурите за сгрaд-
ното строителство са 
17, или 39% от обявени-
те поръчки за 2014 г., с 
обща прогнозна стойност 
21 805 085,14 лв. За сектор 

„Транспортна инфраструк-
тура” те са 17, или 40%, за 
22 576 634,55 лв. 

Обявените обществе-
ни поръчки за инженерно 
строителство и  ВиК са 16, 
или 20%, с обща прогнозна 
стойност 11 319 307,41 лв. 
За сектор „Енергийна ин-
фраструктура” има един 
търг за 90 000 лв. За рес-
таврация и консервация 
има една обявена общест-
вена поръчка за 346 500 лв., 
или това е 1%.

Обявени обществени 

поръчки по строителни 

сектори

„Инженерна инфра-

структура”

Общо обявените об-
ществени поръчки за 
сектор „Инженерна ин-
фраструктура” за 2014 г. 
са 17  за  22 576 634,55 лв. 
Те са за изграждане, ре-
конструкция и ремонт на 
пътна и жп инфраструк-
тура. 

Сектор „ВиК” 

Обявените поръчки са 
16 за 11 319 307,41 лв. Те 
са за аварийно възстано-
вяване на подпорна стена, 
укрепване на мостове, за 
изграждане на техническа 
инфраструктура - водо-
провод и канализация, и 
за строителство на пре-
чиствателна станция, 
рехабилитация на външен 
топлопровод и др.

„Сградно строител-

ство”

17 броя за 21 805 085,14 
лева. Търговете за ново 
строителство и рекон-
струкция на паркове и 
детски площадки, стади-
они, зони за отдих и подо-
бряване на зелена градска 
среда са 4 за 7 286 495,7 лв. 
Процедурите за ремонти 
са 9 за 8 182 144,62 лв. По-
ръчките на пълен инжене-
ринг - проектиране и из-
граждане на сгради, са 3 за 
4,321 млн. лв. За енергийно 
обновяване на български-
те домове има един търг 
за 1 783 386 лв.

Има само една обявена 
поръчка за паметници на 
културата на стойност 
346 500 лв.

За „Енергийна инфра-
структура“ има един търг 
за 90 хил. лв.

Тенденция при обществе-

ните поръчки по критерий 

„Източник на финансиране“

Броят на финансира-
ните по програми на Ев-
ропейския съюз обявени 
обществени поръчки е 
16 за 28 835 819,64 лв. По 
Програмата за развитие 
на селските райони има 10 
търга за 19 038 421,07 лв. 
По ОП „Регионално разви-
тие” процедурите са две 
за 6 481 554,75 лв. 

По Публичната инвес-
тиционна програма „Рас-
теж и устойчиво разви-
тие на регионите” има 1 

търг за 772 653,86 лв. 
По Национален довери-

телен екофонд има 1 бр. за 
803 631,91 лв. 

Mинистерски съвет 
има 1 обявена обществена 
поръчка за 983 310 лв.

Държавен фонд „Зе-
меделие“ - 1 процедура за 
756 248,05 лв.

Наблюдава се ръст 
при бюджетното финан-
сиране  - 36 търга  за 
23 301 707,49 лв.

За 2014 г. най-малък 
е процентът по Проект 
„Красива България”   - 
една обявена поръчка за 
99 999 лв.

По критерий за възлагане 

на обществени поръчки 

По критерий за възла-
гане на обществените 
поръчки най-голям про-
цент има „икономически 
най-изгодна оферта” - 35, 
или 67%, а „най-ниска цена” 
– 11, или 21%. 

С решение - 6 броя, или  
12%.

Коментар: В редица 
случаи определеният от 
възложителя критерий 
„най-ниска цена” не оси-
гурява необходимото ка-
чество на услугата. 

Изискване на сертификати 

в обществените поръчки

В 29 от търговете 
не се изискват сертифи-
кати, в 23 се изисква ISO 
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Тенденции при търговете през четирите тримесечия на 2014 г. 

9001:2008, в 9 - OHSAS 
19001:2007,  в 13 -  ISO 
14001:2004, и в 2 - SA 8000.

Обявени обществени  

поръчки по критерии 

„Възложител”

Най-голям дял по този 
критерий имат общини-
те - 83% - 44  търга за 
46 492 972,1 лв. С 15% - 3 
за 8 429 886 лв. са минис-
терствата и държавните 
агенции. Търговете за бол-
ници и учебни заведения 
са 1% - 1 за 620 хил. лв. 
следвани от комунален и 
обществен сектор 1% - 4 
за 594 669 лв.

Процедура на договаряне

Най-голям е броят на 
откритите процедури - 
35. Следвани от публична 
покана - 12, и с дoгoваряне 
без обявление - 4. Догова-
ряне с покана има при един 
търг, а ограничена проце-
дура - 0 бр.

Констатирани наруше-

ния при обществените 

поръчки

В 9 броя  от обявените 
обществени поръчки не 
се изисква регистрация в 
ЦПРС. Нарушенията са в 
общините Рила, Невести-
но, Дупница, Кочериново и 
Трекляно.

Изисквания за ISO

Поръчка 00145-2014-
0133 на НОИ, гр. София

Наименование на по-
ръчката: „Поставяне на 
ламиниран паркет и де-
монтаж на съществуващ 
мокет в административ-
на сграда на ТП на НОИ – 
Кюстендил“, за 4, 4 хил. лв. 
без ДДС се изисква ISO 
9001:2008 и BS OHSAS 
18001:2007. 

Коментар: Това е пре-
комерно изискване. 

В поръчка 00418-2014-
0002 по критерий за оцен-
ка на офертите „икономи-
чески най-изгодна оферта” 
се изискват следните по-
казатели:

Организация на изпъл-
нението - 40 т.

Управление на риска - 
10 т.

Предложена от участни-

ка крайна цена в лева - 30 т.
Мерки за намалява-

не на затрудненията на 
живущите, бизнеса (соб-
ствениците, наематели 
на търговски площи) в 
целевата зона, обект на 
интервенция при изпълне-
нието на СМР - 20 т. 

Коментар: Дават се 
прекалено много точки за 
мерките за намаляване на 
затрудненията на живу-
щите. 

В обществената по-
ръчка 00426-2014-0028 
критериите за оценка на 
офертите са:

Показател: Срок за из-
пълнение: тежест: 1

Показател: Цена за из-
пълнение: тежест: 99

Коментар: Голяма е 
тежестта на цената. 

В  с е д е м  т ъ р г а  в 
област та не се изискват 
други критерии освен „най-
ниска цена”.

Критерият „икономи-
чески най-изгодната офер-
та“ позволява достатъчна 
гъвкавост, за да се включи 
в офертата и цената. 

Изводи 

Необходим е по-добър 
контрол и елиминиране 
на някои негативни про-
явления, като участие на 
сивата икономика и пр., в 
тръжните процедури. До-
говарянето между държа-
вата, респ. общините, и 
частния сектор предста-
влява ефективна форма  на 
предоставяне на блага и е 
добър механизъм за финан-
сиране на проекти в тра-
диционно капиталоемки 
проекти, като строеж на 
пътища, реконструкция на 
сгради и други.

Засиленото включва-
не на МСП в процеса на 
обществените поръчки 
ще доведе до по-голяма 
конкуренция. Освен това 
по-конкурентните и про-
зрачни обществени поръч-
ки ще позволят на МСП да 
отключат своя иновати-
вен потенциал и растеж 
с позитивен ефект върху 
икономиката. Необходимо 
е по-сериозното включване 
на критерий „икономически 
най-изгодна оферта”. 

СТРОИТЕЛ
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Възстановяването на инвестиции-
те в големите инфраструктурни обек-
ти и стартирането на програмата за 
саниране са сред успехите на кабине-
та. До средата на годината очаквам 
да бъдат отворени оперативните 
програми от новия програмен период. 
В края на 2014 г. беше намален рискът 
от загуба на стотици милиони от ев-
рофондовете и сумата е редуцирана 
до 27 млн. евро. От разплатените 1 
млрд. евро по еврофондовете през 
2014 г. над 40% са насочени към бене-
фициентите през първите 100 дни на 
правителството.

Никой от членовете на кабинета 
нямаше време да навлезе в ресора 
си заради геополитическата криза, 
спирането на проекта „Южен поток“, 
природните бедствия и кризите, пре-
дизвикани от човешка глупост. Най-
голямото предизвикателство е да 

намерим финия 
баланс между 
осигуряване на 
стабилност и 
стартиране на 
реформи в клю-
чови сектори. 
През тези три 
месеца прави-
телството не 
си позволи да залитне нито в едната, 
нито в другата посока. Приемам кри-
тиката, че можем да сме по-бързи и 
решителни. 

Въпреки странната и до голяма 
степен непозната конструкция пра-
вителството работи не като механи-
чен сбор от политически сили, а като 
един действащ механизъм. Реформите 
имат лице и посока и очакванията са 
това да доведе до по-висок икономиче-
ски растеж от заложения в бюджета. 

Четиримата вицепремиери очакват по-голям икономически растеж от 
заложените в бюджета 0,8% от БВП за 2015 г.

Невена Картулева

Първите 100 дни от упра-
влението на кабинета „Бори-
сов“ отчетоха четиримата 
вицепремиери на прескон-
ференция в Министерския 
съвет. Зам. министър-пред-
седателите по коалиционна 
политика и държавна админи-
страция – Румяна Бъчварова, 
по координация на европей-
ските политики и институ-
ционалните въпроси – Мегле-
на Кунева, по европейските 
фондове и икономическата 
политика – Томислав Дончев, 
и по демографската и социал-
ната политика – Ивайло Кал-
фин, определиха изминалите 
три месеца като положите-
лен период въпреки липсата 

на толерантност към каби-
нета и кризисните ситуации. 

От изказванията им ста-
на ясно, че правителството 
очаква започнатите реформи 
да доведат до по-голям иконо-
мически растеж от заложе-
ните в бюджета 0,8% от БВП 
за 2015 г. 

Четиримата вицепреми-
ери отчетоха съгласуваност 
и работа в единен ефекти-
вен механизъм, но отказаха 
да си поставят оценка по 
шестобалната система. 
Според тях това е право на 
министър-председателя Бой-
ко Борисов. Все пак Румяна 
Бъчварова даде положителна 
оценка за първите 100 дни 
управление. Меглена Кунева 
видя добро начало.

„Предвидимостта и спо-

койствието са основата, 
която ни дава възможност 
за стабилно управление и яс-
нота за развитието. Обща-
та посока е да не се отлага 
решаването на проблемите. 
Правителството има ясна 

концепция какво иска да по-
стигне”, коментира Бъчва-
рова. 

Вицепремиерите отбеля-
заха, че са поели управление-
то на страната в изключи-
телно труден момент както 

във вътрешен, така и във 
външнополитически план, но 
са се справили с финансово-
то предизвикателство КТБ 
и изплащането на гаранти-
раните депозити, размразя-
ването на еврофондовете, 
рестарта на инфраструк-
турни проекти. Като успех 
те посочиха Националната 
програма за енергийна ефек-
тивност на многофамилните 
жилищни сгради. 

Четиримата обобщиха, 
че работата на кабинета 
е била фокусирана върху ре-
формите и стабилността. 
Те подчертаха, че са пред-
приети мерки за реоргани-
зацията на образованието, 
здравеопазването, МВР, адми-
нистрацията и пенсионната 
система.

Ивайло Калфин, демографска и социална политика:
Меглена Кунева, координация на европейски политики 
и институционални въпроси:

Томислав Дончев, европейски фондове и икономическа 
политика:

Започнаха реформите в правосъдието, 
здравеопазването, образованието, вътрешни-
те работи, пенсионния модел. Дадохме начало 
на Националната програма за енергийна ефек-
тивност в многофамилните жилищни сгради. 
Възстановено е изпълнението на големите ин-
фраструктурни проекти, успешно е разделено голямото министер-
ство на икономиката, енергетиката и туризма на три. 

Министрите се сработиха и се справят както с оперативните 
задачи, така и с вземането на решения в кризи, сред които наводне-
нията и ситуацията в Украйна. Като слабост бих посочила това, че 
няколко пъти в бързината и желанието за резултат беше прескочена 
процедурата за съгласуване с парламентарните сили, които подкре-
пят кабинета. Но вече са създадени механизми за това – един от 
тях е Съветът за развитие. Започва и работата по електронното 
управление и отварянето на 120 бази данни за публичен достъп след 
един месец. 

Във връзка с обвиненията за чистка в държавната администрация 
ще напомня, че новите назначения са 77%, в политическите кабинети 
– 85%, т.е. 15% от кадрите са оставени на работа. В държавните и 
изпълнителните органи новите назначения са 14%.

България се утвърди като конструктивен и лоялен 
партньор на ЕС и НАТО. Доказателство за това са ня-
колко знакови визити само в рамките на месец - на дър-
жавния секретар на САЩ Джон Кери, на ген. секретар 
на НАТО Йенс Столтенберг и на външния министър на 
Великобритания Филип Хамънд. 

Присъединяването към Шенген е водещата национал-
на цел, като имаме подкрепа на над 20 страни от ЕС. Но 
все още одобрението си не са дали Германия, Франция, 
Холандия и Финландия. Затова ще бъдат активизирани усилията за убежда-
ване на партньорите относно значението, което има България и влизането 
й Шенгенското пространство. 

През последните месеци се засили подкрепата на ЕК за българското пра-
вителство. Докладът на Комисията разчиства пътя на всеки, който иска да 
прави реформи, аз го превеждам като подкрепа за кабинета. Безспорни пости-
жения са приемането на управленската програма и създаването на основа 
за реформи в съдебната система чрез подкрепата на стратегията за нея.

Предизвикателство за нас са добрата подготовка и успешното предсе-
дателство на Европейския съвет от страната ни през 2018 г. 

Проучен е опитът на 11 държави, които са оглавявали ЕС, и започна подго-
товката на анализ на административния капацитет, на основата на който 
да се организират обучения и стажантски програми за служители. Друга 
важна задача е постигането на по-значими резултати в борбата с коруп-
цията. Във връзка с това работна група създава институционална рамка за 
мерките срещу злоупотребите. Има идея за създаването на звено за борба с 
корупцията по високите етажи по примера на Румъния. 

Първите две одобрени опера-
тивни програми за периода 2014 
- 2020 г. са свързани със социал-
ната политика – ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ и тази за по-
мощи и храни за най-бедните. Това 
е резултат не само от работата 
на настоящото правителство, но и 
от предишни усилия.

Започнахме реформа на пен-
сионния модел. Още продължават 
разговорите със социалните парт-
ньори. Очакванията са до края на 
март да е готово предложението 
за промяна. Ще направя така, че 
да се чуят всички мнения, но няма 
да допусна наставления от когото 
и да било извън правителството. 
Приемам такива само от кабинета 
на премиера Бойко Борисов.

Промените в пенсионната сис-
тема вървят при прозрачна ат-
мосфера в диалог със социалните 
партньори и с партиите в парла-

мента. Целта 
ми е да постиг-
нем национален 
компромис по 
тази тема и 
нужните от-
стъпки от все-
ки. По-справед-
ливата социална система изисква 
силна политическа воля.

Работи се за създаване на зае-
тост, включително и чрез насоч-
ването на ресурс в райони с висока 
безработица. През 2015 г. увели-
чихме двойно средствата за тези 
региони. Започнахме и подготовка 
на решения за дуално обучение и 
професионално образование още от 
следващата учебна година. Втори 
важен приоритет е политиката по 
доходите, в това число увеличава-
нето на тавана на максималната 
пенсия, на минималната работна 
заплата.

Партиите 

дадоха оценки 

от 3 до 5

П а р л а м е н т а р н о 
представените по-
литическите партии 
поставиха оценки за 
управлението на каби-
нета. От Реформатор-
ския блок отбелязаха 
слабото темпо на ра-
бота, Патриотичният 
фронт писа „Добър” (4), 
а АБВ – „Много добър” 
(5). С компромис от 
ДПС дадоха „Среден” 
(3). БСП определи из-
миналите три месеца 
като управление на ма-
нипулациите.

„Посоката е вярна, 
но темпото - слабо“, 
коментира съпредседа-
телят на ПГ на Рефор-
маторския блок Радан 
Кънев в кулоарите на 
Народното събрание.  

„Оценката за сто-
те дни на правител-
ството е малко над 
четири, има плюсове, 
има и минуси“ ,  каза 
пред журналисти пред-
седателят на ПГ на 
Патриотичния фронт 
Валери Симеонов. По 
думите му те са свър-
зани най-вече с предло-
женията и работата 
на Министерството 
на финансите. Симео-
нов визира грешното 
според него решение за 
пенсионните фондове, 
както и спирането на 
влаковете. 

Георги Кючуков от 
АБВ каза, че слабости-
те са в икономиката 
и по-точно в проекта 
за емитиране на новия 
дълг за 8 млрд. евро. 

Сто дни  имита-
ция на реформи, през 
които БСП в опозиция 
набира сили – така со-
циалистите определи-
ха коалиционното уп-
равление до момента. 

Според депутата 
от ДПС и зам.-предсе-
дател на НС Алиосман 
Имамов правителство-
то не може да извърши 
реформи поради дълбо-
ки идеологически про-
тиворечия между тези, 
които го подкрепят. 

Зам.-председате-
лят на ПГ на „Атака“ 
Станислав Станилов 
каза, че най-слабата 
област е културата, 
след нея са външната 
политика и донякъде 
образованието.

„Има желание за 
полет, има дори изли-
тане, но и предвидима 
още в началото ава-
рия с коалиционните 
колесници“, заявиха в 
декларация от ПГ на 
БДЦ. Те дават обща 
оценка „Добър” (4) на 
каби нета.

Румяна Бъчварова, коалиционна политика 
и държавна администрация: 

СТРОИТЕЛ
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Десислава Бакърджиева

„Над 200 млн. лв. са 
спасени по ОП „Регионал-
но развитие 2007 – 2013” 
(ОПРР).  В кратки срокове 
бяха отблокирани и всички 
проекти по програмата, 
която ЕК спря в началото 
на 2014 г. Разплатените 
средства към бизнеса 
и общините са над  244 
млн. лв.” ,  заяви минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова по 
време на отчета за рабо-
тата на екипа си от нача-
лото на мандата на прави-
телството. Тя подчерта, 
че паралелно с процеса 
по преодоляване на загу-
бата на финансиране по 
ОПРР са довършени и пре-
говорите за стартиране 
на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020” с общ бюджет от 3 
млрд. лв. Очаква се тя да 
бъде официално одобрена 
най-късно до края на про-
летта. Министерството 
има готовност да обяви 
първите покани за проек-
ти по „ОПРР 2014 - 2020” 
веднага след одобрението 
й. Те ще са по приоритет-
ните оси за градска среда, 
пътища и образователна 
инфраструктура.

Лиляна Павлова под-
черта, че една от най-
важните задачи през из-
миналите 100 дни е била 
възстановяването на 
целостта на МРРБ. „Зава-
рих едно неработещо ве-
домство, разделено на две 
и с дублирани функции, от 
което страдаха всички. В 
кратък срок променихме 
над 80 закона и над 100 
подзаконови нормативни 
акта, за да слеем бивши-
те две министерства на 
регионалното развитие и 
на инвестиционното про-
ектиране в едно цяло. Пре-
кратихме функциите на 
всички дублиращи се ди-
рекции, за да имаме единна 
и работеща администра-
ция, каквато трябва да 
бъде във всяка структура”, 
подчерта тя. С обединява-
нето на МРРБ общините 
са възстановили правото 
си да издават строител-
ни разрешения за проекти 
над 10 млн. лв. МРРБ не 
само е върнало правомо-
щията на общините, но 
е подновило и активната 
си дейност по отношение 
на строителния контрол. 
Павлова изтъкна, че през 
последната година из-
вършването на проверки 
е било занижено, както и 
дейностите, свързани със 
законосъобразността на 
издадените документи от 
областни и общински ад-
министрации. Не се знае 
дали не се строи в чашите 
на язовирите или на мор-

ския бряг. В предходните 
периоди броят на този 
вид проверки е надхвърлял 
1000 за година. За сравне-
ние в последната година 
са реализирани не повече 
от 100. Според министъра 
това показва пълен отказ 
от извършване на реални 
дейности. Тя обяви, че за-
напред толерантността 
по отношение на незакон-
ното строителство ще 
бъде „нулева”.

По време на доклада 
си за свършеното Лиляна 
Павлова открои размразя-
ването на основните за 
България стратегически 
пътни проекти. Тя при-
помни, че редица важни 
инфраструктурни обекти 
са били сериозно забавени 
от предишното правител-
ство, като участъци от 
магистралите „Марица” и 
„Струма”. „Нашата амби-
ция е до края на годината 
да приключим проектите, 
като целта е да нямаме 
загуба на европейски сред-
ства. Ще бъдат завърше-
ни нови 130 км магистра-
ли, а над 380 км пътища 
от първи и втори клас ще 
бъдат рехабилитирани. 
В края на октомври АМ 
„Марица” ще бъде изцяло 
готова. Строителство-
то на обекта закъснява с 
година, но чрез ежедневно 
следене на проекта ус-
пяхме да реализираме на-
предък. През юни ще бъде 
пуснато движението по 
лот 2 между Димитров-
град и българо-турската 
граница, с което ще обле-
кчим трафика. Ще се на-
вакса и закъснението по 
втория критичен обект 
АМ „Струма”. По график 
изграждащият се лот 2 
между Дупница и Благоев-
град ще бъде пуснат през 
октомври. Лот 4 на АМ 
„Струма” между Кулата и 
Сандански трябваше да 
бъде завършен през но-
ември 2014 г. Заварихме 
този участък изпълнен под 
50% и без една строител-
на машина и работник по 
трасето. Благодарение на 
тежките преговори, които 
проведохме с изпълните-
ля, спасихме лот 4. Имаме 
утвърдена работна про-
грама и обектът ще бъде 
завършен до 1 август”, 
обеща министърът. Сред 
свършеното в пътния 
сектор беше отбелязано 
и изграждането на отсеч-
ката от АМ „Хемус” между 
Шумен и Белокопитово, чи-
ето строителство е раз-
платено от служебното 
и настоящото правител-
ство. До края на годината 
ще приключат и дейност-
ите по обходните пътища 
на Монтана и Габрово и ще 
стартира изграждането 
на над 40 км от лот 3 на 
АМ „Струма”. Паралелно 

с това се подготвя и из-
пълнението на първите  
60 км за завършването на 
АМ „Хемус”.

Сред  успехите  на 
екипа на МРРБ е и На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилни жилищ-
ни сгради на стойност 

1 млрд. лв. Първите пода-
дени заявления за финан-
сиране вече са факт. Три 
от тях са от Благоевград, 
три от Димитровград, 
има и от Враца и Плевен. 
Процесът продължава. 

За изминалия период е 
започ нала и дългоочаква-
ната реформа във водния 

сектор. Извършена е пър-
вата стъпка за окрупнява-
не на ВиК дружествата и 
вече 16 области в страна-
та имат единен оператор. 
По линия на водния сектор 
беше отбелязано и начало-
то на строителството на 
яз. „Пловдивци”. До края на 
годината трябва да започ-

нат изграждането на яз. 
„Луда Яна” и ремонтът на 
стената на яз. „Студена” . 

Павлова коментира, 
че се работи и активно 
по специална стратегия 
за подпомагане на сла-
боразвитите региони в 
страната. МРРБ е изгот-
вило програма, с чието 
изпълнение е ангажиран 
зам.-министър Иван Ас-
парухов. Създаден е съвет 
по регионална политика, 
който до момента е про-
вел шест заседания в от-
делните региони. Налице 
са и технически задания 
за регионите, на база на 
които ще се разработват 
проекти. Въвеждането на 
електронното управление 
в МРРБ също е сред прио-
ритетите на структура-
та. Очаква се до началото 
на лятото да бъдат свър-
зани Кадастърът на стра-
ната с Имотния регистър 
и Картата на възстано-
вената собственост в 
земеделието. Министъ-
рът съобщи, че се акту-
ализира и Националната 
програма за превенция и 
наблюдение на свлачища. 
Тя подчерта, че проблемът 
е сериозен, тъй като само 
за последния месец са се 
активизирали 26 нови. Да-
нните показват, че са не-
обходими над 870 млн. лв. 
за решаване на проблеми-
те в цялата страна.

„За кратко време ор-
ганизирахме и обявихме 
процедури по отдаване 
под наем на 22 морски 
плажа. Общо 37 обекта 
ще бъдат отдадени под 
наем, като за останалите 
15 процедурите ще бъдат 
обявени през март. Пара-
лелно с това се подготвя 
и отдаването на конце-
сия на 10 плажа”, допълни  
Павлова. 

Разплатени са повече от 244 млн. лв. към общините

Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) ще консултира 
Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) за възможностите за преминаване от 
винетна към електронна система. Двете страни подписаха изменение на спо-
разумение по проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на 
пътния сектор в Република България”. Той е на стойност 6 млн. лв. и се финансира 
по Оперативна програма „Транспорт”. По проекта са спестени 1 393 942 лв. С 
тях ще се изпълнят новите дейности за разработването на цялостна визия за 
въвеждането на електронната система за предоставяне на Европейската услуга 
за електронно събиране на пътни такси (ТОЛ система). Документът парафираха 
председателят на УС на АПИ инж. Лазар Лазаров и постоянният представител на 
банката Тони Томпсън в присъствието на министъра на регионалното развитие 
и благоустройството Лиляна Павлова. 

В рамките на проекта ще се направят детайлен анализ, икономически и тех-
нически преглед на законодателството. Ще се разработи финансов модел, който 
ще покаже възможните алтернативи, за да премине България  от съществуваща-
та винетна към електронна система за заплащане на изминато разстояние по 
съответен клас път. По време на събитието министър Лиляна Павлова подчерта, 
че принципът „най-много плаща този, който най-много пътува” е не само по-спра-
ведлив, но и ще даде възможност за увеличаване на приходите от пътни такси. В 
момента от продажба на винетки държавата получава около 200 млн. лв. годишно. 
По предварителни изчисления в резултат на въвеждането на електронната сис-
тема те могат да бъдат увеличени двойно.

Снимки Денис Бучел

СТРОИТЕЛ
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Елица Илчева

По Оперативна про-
грама „Околна среда 2007 
– 2013” вече са изплатени 
480 млн. лв. за 64 общини. 
От 10 ноември до сега са 
разгледани над 250 иска-
ния за възстановяване на 
средства на местните 
власти. Към момента се 
изпълняват 239 проекта, 
а по инфраструктурните 
обекти са ангажирани по-
вече от 14 500 работни-
ци. През ноември „ОПОС 
2014 – 2020“ е изпратена 
в Брюксел. Това съобщи 
министърът на околната 
среда и водите Ивелина 
Василева при отчет на ве-
домството за първите 100 
дни от мандата на каби-
нета. Тя напомни, че след 
като е бил възстановен 
диалогът с Европейската 
комисия, през ноември м.г. 
са били размразени и пла-
щанията по програмата. 

Засилване на контрола 
и превенцията, усъвър-
шенстване на законода-
телството, утвърждава-
не на модерни и полезни 
политики за съхранение на 
природните богатства и 
използване на европейски 
средства за реализиране-
то им са основните прио-
ритети за ековедомство-
то.

Министърът пред-
стави резултатите и по 
отношение намаляването 
на неблагоприятните по-
следици от наводненията 
и повишаване нивото на 
защита на населението 
и околната среда. „В ре-
зултат от действията 
на междуведомствената 
работна група вече няма 
безстопанствени язови-
ри“, подчерта Василева. 
През изминалите 100 дни 
е изяснена собственост-
та на 253 водни обекта, 
а 15 с неясна вече се сто-

панисват от областните 
управи по места. 

За разрешаване на 
проблема със съоръжени-
ята междуведомствена 
комисия е изготвила и про-
мени в Закона за водите. 
Те предвиждат Държавна  
агенция за метрологичен 
и технически надзор да 
поеме контрола по безо-
пасната експлоатация на 
язовирните стени. Оси-
гурява се и въвеждането 
на принципа „замърсите-
лят плаща”. Текстовете 
са напълно завършени от 
страна на МОСВ и се оч-
аква финансова обосновка 
от Министерството на 
икономиката. 

По оперативната про-
грама в новия период са 
предвидени 160 млн. лв. за 
управление на риска от 
наводнения и свлачища. 4 
млн. лв. министерството 
ще задели и за зелени ин-
вестиции. Ивелина Васи-

Министър Ивелина Василева отчете 100 дни на кабинета. На брифинга присъстваха и тримата 

заместник-министри – Бойко Малинов, Павел Гуджеров и Красимир Живков

Свилена Гражданска

В Раковски заработи пречиства-
телна станция за отпадъчни води. 
Това съобщи кметът на общината 
Иван Антонов на нарочна прескон-
ференция. „Подписан е Акт 16 за 
ПСОВ. Издадено е разрешение за 
ползване. Капацитетът на новоиз-
градената пречиствателна стан-
ция е за 17 хил. екв.ж. Предвижда 
се след приключване на линейната 
инфраструктура 14 458 души на Ра-
ковски да се включат към нея“, до-
бави той. Изграждането на ПСОВ е 
част от водния проект, финансиран 
по ОП „Околна среда 2007 – 2013“. 
Изпълнител е обединение „ГБС – Ра-
ковски – 2012”. 

Мащабният воден проект стар-

тира през април 2012 г. Общата 
стойност по утвърден бюджет 
възлиза на 58 898 776 лв. След под-
писаното на 16.12.2014 г. допълни-
телно споразумение към договора 
за безвъзмездна финансова помощ 
се предвижда всички дейности да 
приключат до 31.10.2015 г. Очаква-
нията на община Раковски са стро-
ителството да завърши най-късно 
до 30.06.2015 г.

По отношение на линейната ин-
фраструктура до 29.10.2014 г. са 
изградени 54,819 км канализационна 
мрежа, което представлява 87,62% 
от предвидените, близо 54 км са ре-
конструираните водопроводна мре-
жа, представляващи около 72% от 
заложените в проекта. Построени 
са 8,86 км главни канализационни 

колектори, или 97,2%. 
Изградени са 3453 сградни ка-

нализационни отклонения, 2793 
сградни водопроводни отклонения, 
както и 1149 улични оттоци. „На 
29.10.2014 г. поради липсващи оп-
тимални условия за постигане на 
техническите параметри на стро-
ително-монтажните работи вслед-
ствие на паднали обилни валежи, в 
резултат на което са налице пре-
овлажнени земни маси и наводнени 
изкопи, е подписан Акт 10 за спиране 
на строителството. Периодично се 
взимат проби и се извършва изпит-
ване на земните маси. Предвижда се 
при достигане на необходимите ус-
ловия за качествено изпълнение на 
СМР строителството да бъде възо-
бновено“, допълва кметът Антонов.

ект. В периода след ноем-
ври 2014 г. са освободени 
11 522 166 лв. в рамките 
на Националната схема 
за зелени инвестиции по 
двете споразумения за 
продажба на предписани 
емисионни единици с Ав-
стрия. Със средствата са 
завършени 24 обекта с по-
добрена енергийна ефек-
тивност. „Утвърдих ме 
методически указания за 
планиране, провеждане и 
докладване на дейността 
по замърсяването на въз-
духа. Договорихме и 120 
млн. лв. по новата ОПОС, 
които ще бъдат насочени 
към намаляване на емиси-
ите от превозните сред-
ства на градския транс-
порт”, каза още Василева. 
Изготвен е проект на ЗИД 
на Закона за ограничаване 
изменението на климата, 
проект на решение на Ми-
нистерския съвет за оп-
ределяне на реда и начина 
за разходване през 2015 г. 
на приходи от продажба 
на квоти за емисии на пар-
никови газове (13 млн. лв. 
за саниране на публични 
сгради в общините) и про-
ект на наредба за опреде-
ляне на реда и начина за 
разходване на приходите 
от продажбата на квоти 
за емисии от авиационни 
дейности (за миналата 
година приходите са 400 
хил. лв., за 2015 г. се очак-
ват 1,5 млн. лв.). Проведе-
ни са успешни преговори 
с Република Австрия и е 
постигнато споразуме-
ние за използване на реа-
лизираните икономии от 
4 млн. лв. за изпълнението 
на допълнителни мерки за 
ЕЕ на публични здания – 
училища, детски градини 
и др. 

Към свършеното до 
този момент министърът 
добави и приетия през де-
кември 2014 г. Национален 
план за управление на от-
падъците до 2020 г. Сред 

мерките, които той пред-
вижда, са изграждането 
на пилотни центрове за 
опасни битови отпадъци в 
5 общини. „Ще бъдем без-
компромисни в проверките 
за нерегламентирани сме-
тища“, категорична бе ми-
нистър Василева. 

Министър Василева ак-
центира върху проведени-
те технически срещи във 
връзка с изпълнението на 
два проекта по Българо-
швейцарската програма 
за сътрудничество – за 
проучване и разработване 
на пилотни модели за еко-
логосъобразно събиране и 
временно съхраняване на 
опасни битови отпадъци. 
Общата им стойност е 
над 32 млн. швейцарски 
франка.

„Призовавам и очаквам 
кметовете да бъдат наши 
партньори в опазването на 
природата. Директорите 
на РИОСВ в цялата страна 
вече подготвят предписа-
ния до градоначалниците 
за недопускане на такива 
замърсявания“, посочи ми-
нистърът. 

МОС В  е  раб от и ло 
също така за намаляване 
на административната 
тежест. Изготвени са 
промени, чрез които ще 
отпадне изискването мал-
ките обекти с обществе-
но предназначение в урба-
низираните територии да 
минават през процедура, 
която да казва дали е не-
обходимо да им се прави 
Оценка на въздействие-
то върху околната среда 
(ОВОС). Досега всички 
проекти за фризьорски са-
лони или детски центрове 
трябваше да подават доку-
менти, дали инвестицион-
ното им намерение трябва 
да премине през процедура 
по ОВОС. Това ще спести 
около 3 месеца време на 
бизнеса и 500 лв. такса за 
Оценка на въздействието 
върху околната среда. 

Санират сгради със средства, спестени от зелена 
енергия и продажба на квоти за емисии на парникови газове 

лева съобщи още, че за по-
добряване качеството на 
атмосферния въздух е раз-
работен специален про-

Снимка Денис Бучел
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Станислав Иванов, председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите: 

Свилена Гражданска

Г-н Иванов, кои са ос-

новните приоритети в 

работата на оглавявана-

та от Вас парламентар-

на Комисия по околната 

среда и водите?

На първо място наша-
та задача - както и тази 
на Министерството на 
околната среда и водите, 
така и на правителство-
то, е превенция на навод-
ненията и премахване на 
щетите от природната 
стихия. Имаме поет ан-
гажимент за внасяне на 
промени в Закона за во-
дите. Още в 41-вото На-
родно събрание разглеж-
дахме изменения в тази 
насока, но те не стигнаха 
до пленарна зала заради 
пред срочното прекратя-
ване на мандата на ин-
ституцията. Внесохме 
текстовете и в 42-рия 
парламент, но те не бяха 
приоритетни. Тогава ос-
новно се гледаха Избор-
ният кодекс, законите за 
МВР и ДАНС, и други нор-
мативни актове. 

През декември 2014 г. 
се създадоха две между-
ведомствени работни 
групи. Първата подгот-
ви финалните промени 
в Закона за водите и те 
ще бъдат внесени до дни 
от Министерския съвет 
в парламента. Втората 
група трябваше да об-
следва всички язовири в 
страната, да опише тях-
ното състояние и да даде 
предписания какво да 
се направи, за да бъдат 
предотвратени повече 
наводнения. Бяха устано-
вени 268 язовира с неизяс-
нен собственик и над 70 в 
предаварийно състояние. 
Вече  е ясно чия собстве-
ност са  голяма част от 
съоръженията, само 15 
остават с неизяснен ста-
тут, но те са предадени 
на областните управи-
тели, които предприемат 
мерки за тяхната екс-
плоатация. Нито един от 
язовирите, които бяха в 
предаварийно състояние, 
не създава проблеми. Така 
че тези междуведомстве-
ни групи свършиха своята 
работа. 

От нас остава да при-
емем нормативните про-
мени в ЗВ. Досега имаше 
размиване между различ-
ните институции по от-
ношение на задълженията 
за експлоатация на язо-
вирите, не се знаеше кой 
какво контролира и какви 
мерки се прилагат. С из-
мененията съоръженията 
ще се контролират от 

единен контролен орган 
- Държавната агенция за 
метрологичен и техниче-
ски надзор. От там ще се 
осъществява цялостен 
одит дали предписаните 
мерки за експлоатация на 
съоръженията се изпълня-
ват. Ще постъпва посто-
янно информация какво се 
случва с язовирите. Ще 
има и специални комисии, 
чиито състав ще се опре-
деля от областните уп-
равители. Целта е да не 
ставаме свидетели на по-
вече грозни гледки, които 
да застрашават живота 
и собствеността на хо-
рата. Този законопроект 
е най-приоритетната ни 
задача.

Кога предвиждате да 

бъде приет от народни-

те представители?

Очакваме, че в края на 
месеца или в началото на 
другия ще започне негово-
то разглеждане.

Кои са другите при-

оритетни нормативни 

актове?

Следващите проекто-
закони, които ще спомена, 
целят по-скоро по-добро-
то прилагане и транспо-
ниране на европейските 
директиви. Сред тях са 
промени в Закона за опаз-
ване на околната сре-
да, Закона за защита от 
вредното въздействие 
на химичните вещества 
и смеси (ЗЗВВХВС), За-
кона за ограничаване на 
изменението на клима-

та, Закона за чистотата 
на атмосферния въздух и 
Закона за управление на 
отпадъците. В ЗЗВВХВС 
ще уредим начина  на 
транспортиране на про-
дуктите. Ще се създаде 
и електронен регистър 
към Министерството на 
околната среда и водите, 
което ще подобри кон-
трола върху придвижва-
нето на тези вещества. 
Ще бъде регламентирано 
използването на фосфати 
и фосфорни съединения в 
перилните препарати и 
миялните машини и тях-
ното въздействие върху 
околната среда.

Ще разглеждаме за ра-
тификация изменението 
от Доха на  протокола от 
Киото. Цели се намаля-
ване на вредните емисии 
с 20% спрямо нивата от 
1990 г. 

Вашата комисия е 

една от водещите, кои-

то ще се занимават с 

ВиК реформата. 

Промените в секто-
ра засягат старта на ос 
„Води“ по ОП „Околна сре-
да 2014 – 2020“. Финални-
ят вариант на програма-
та вече е изпратен в ЕК 
и засега няма забележки. 
Единственото  изискване 
от Комисията е да бъдат 
спазени плановете и всич-
ки дейности, които ще 
бъдат финансирани, да са 
в обхвата на ВиК рефор-
мата. Бенефициенти ще 
бъдат ВиК дружествата. 
В момента българското 

правителство отстоява 
тезата, че паралелно с 
провеждането на рефор-
мата могат да старти-
рат обекти по „ОПОС 
2014 - 2020“, проектите за 
които са готови. Надявам 
се, че ще имаме положи-
телен отговор. Проекти-
те са част от промени-
те в сектора, така че би 
следвало ЕК да ги одобри 
и да започ нем тяхното 
изпълнение. Те са напъл-
но готови за реализация. 
По останалите оси на 
програмата няма никак-
ви забележки, нито коре-
кции. Това е най-важното, 
което касае ОПОС. Дано 
да имаме възможност да 
получим одобрение и да 
започнем изграждането 
на тези обекти.

Кои са тези обекти? 

Сред тях са водните 
цикли на Добрич, Плов-
див и Асеновград за над 
50 млн. лв. Те са готови и 
може веднага да започне 
строителството им. Има 
и други, т.нар. 19-ки. Те са 
в много населени места. 
Повечето от тях са с поч-
ти приключили първи фази 
и предстои подготовка на 
документация за изпълне-
ние на строителството. 

Какво трябва да се 

промени, за да няма от-

ново финансови корек-

ции?

Въпросът е  много 
неприятен. Един вице-
премиер от кабинета 
„Орешарски“ едва ли не 

обвини всички кметове, 
че са престъпници. От 
тук се получи диалог и 
размяна на писма с ЕК. А 
като резултат започна 
налагане на корекции на 
общини, които бяха несъ-
размерни с някои местни 
бюджети, като ги над-
хвърляха в пъти. Според 
мен е много важно вече да 
няма такива непремерени 
изказвания от отговорни 
представители на държа-
вата. Корес понденцията 
с ЕК продължава. Правим   
всичко възможно грешки-
те да не се повтарят. Аз 
лично не считам, че ще 
има нови санкции. Но пов-
тарям, че трябва да се 
ограничим до експертно 
говорене.

Законът за управле-

ние на средствата от ЕС 

ще спомогне ли да няма 

вече проблеми?

Той ще засегне всяка 
една оперативна програ-
ма и управляващ орган. 
Ако се върнем в периода 
2007 - 2009 г., тогава бяха 
реализирани проекти, кои-
то не бяха допустими за 
финансиране. Бяха напра-
вени канализации и бяха 
заложени такива параме-
три, които не влизаха в 
нормите. Това неизпълне-
ние на критериите нало-
жи още тогава да се спре 
оперативната програма. 

П о  съ щ о т о  в р еме 
Столичната община ре-
ализира проект в „Горна 
баня”. Той отговаряше на 
изискванията и по него 

нямаше никакви сътре-
сения.  Бяха изградени 
главните канализацион-
ни колектори на част от 
„Горна баня” – „Овча купел” 
и сега предстои проект 
за изграждане на сградни-
те отклонения, които ще 
бъдат от главния канали-
зационен колектор. Това е 
добър пример. 

Като председател 

на Комисията по околна 

среда и водите предвиж-

дате ли среща с Кама-

рата на строителите в 

България?

От години следя изда-
нието на КСБ - вестник 
„Строител“. Преди да ста-
на народен представител, 
работих по проектите за 
разширение на метрото. 
Ако има желание от стра-
на на ръководството на 
КСБ, с удоволствие ще се 
срещнем да обсъдим за-
конодателните въпроси, 
които касаят сектора. По 
време на предизборната 
ми кампания разговарях с 
част от членовете на ор-
ганизацията – тогава те 
ми споделиха, че работят, 
а не им се възстановяват 
средствата по ОПОС. 
В момента поетапно се 
изчистват тези задълже-
ния. Надявам се, като се 
видим с КСБ, да е по добър 
повод, а не че държавата 
не си плаща задълженията 
и бизнесът няма комуника-
ция с нея. 

Има ли други пробле-

ми, които касаят ваша-

та комисия?

Да, казусът с Банско. 
Създадена бе Междуве-
домствена работна група 
от Министерския съвет, 
която да обследва конце-
сията. Там до дни ще се 
излезе с решение, какви са 
проблемите и как могат 
да бъдат отстранени. Ще 
има възможност от тук 
нататък при спазване на 
всички договорености 
с ЕК и с институциите 
да се развива туризмът. 
Има начин при стриктно 
спазване на законодател-
ството да се изгради вто-
рият лифт, но трябва да 
се извърви необходимият 
път и да се направят нови 
планове, да се обследва 
как промените ще влияят 
на територията. Тук няма 
проблем със законодател-
ството. Необходимо е да 
се върви към правилното 
решение. Не трябва да 
влияем негативно на при-
родата, но не бива да пре-
чим и на развитието на 
този регион. Надявам се, 
че ще има възможност не-
щата да се случат, защо-
то това е една от голе-
мите туристически зони 
у нас. Знаете, че ще има и 
стартове от Световната 
купа.

Водят се преговори с ЕК паралелно с реализирането на ВиК реформата 
да започне строителство на обекти по „ОПОС 2014 - 2020“ 

Снимка Денис Бучел

СТРОИТЕЛ
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Aсфалтов смесител SpeedyBatch.

SpeedyBatch е мобилен асфалтов смесител, който позволява 
бързо да бъде преместен. Предлага производствен капацитет от 
150 т/ч до 280 т/ч. Размерите на отделните модули на смесителя 
отговарят на големината на транспортен контейнер. Те могат да 
бъдат монтирани много лесно, а електрическите и пневматич-
ните връзки са готови за директно свързване и са интегрирани в 
концепцията на сметителя.
 
Допълнителна информация за асфалтови смесители, асфалтопо-
лагачи и валяци може да намерите на www.ammann-group.com 

АММАНН БЪЛГАРИЯ
Бул. Симеоновско шосе 102

1700 София
Тел. + 359 2 442 2441

факс + 359 886 116 101
info.abg @ ammann - group.com

Партньорство за 
цял живот

Мартин Славчев

MAPEI проведе семи-
нар в София, на който 
бяха представени както 
някои от най-новите про-
дукти на фирмата, така 
и предлаганите системи 
за репариране и защита 
на стоманобетонни кон-
струкции.  Събитието 
се проведе в централния 
офис на КИИП, където 
продуктовият мениджър 
на компанията Мартин 
Стоянов изнесе презен-
тация пред събралите се 
строители и проектанти. 

MAPEI е основана през 
1937 г. в Италия от Родол-
фо Скуинци. Днес фирмата 
разполага с 69 предста-
вителства в 31 страни, 
като най-големият завод 

се намира в Милано. 
Бетонът, който някога 

е считан за неразрушим, е 
обект на различни химиче-
ски, физически, биологични 
и механични въздействия, 
които с течение на вре-
мето го увреждат. Mного 
по-разумно е той да бъде 
саниран поради значител-
ните разходи за ново из-
граждане на конструкци-
ята.

MAPEI предлага най-
подходящите материали 
за всеки вид ремонтни и 
възстановителни работи.

Системите могат да 
бъдат групирани в три ос-
новни направления: 

Система за струк-
турно възстановяване на 
инфраструктурни съоръ-
жения

Система за възста-
новяване на бетоновото 
сечение на конструктивни 
елементи (греди, колони и 
т.н.)

Замонолитващи раз-
твори.

На базата на доказан 
с годините опит, про-
фесионална техническа 
асистенция и високо про-
дуктово качество днес 
фирмата е световен ли-
дер в това направление. 
Компанията не спира да 
инвестира в своите 18 
лаборатории за проучва-
не и развитие, за да дава 
най-добрите решения на 
своите клиенти и да удо-
влетворява и най-високи-
те технологични изисква-
ния в съвременния свят на 
строителството.

Представени бяха продукти, системи за репариране 

и защита на стоманобетонни конструкции

Изграждането на магистрала Русе – Велико 
Търново ще е сред основните приоритети на Ми-
нистерството на регионалното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ). Правителството е оси-
гурило финансиране за проектиране на обекта. В 
бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ са 
предвидени 4 млн. лв. за целта. Впоследствие ще 
бъде изготвен и парцеларен план. Задачата е от 
2017 г. МРРБ да разполага с готов проект, за да 
започне преговори с Европейската инвестицион-
на банка. Така България ще може да кандидатства 
за финансиране по новата програма „Европейски 
транспортни коридори”, която ще замени „Тран-
зитни пътища VI”. Същевременно обектът е зало-
жен и в пакета проекти, които търсят средства 
по плана „Юнкер”. Това съобщи на брифинг в Русе 
министърът на регионалното развитие и благоу-
стройството Лиляна Павлова.

„При наличието на конкретни стъпки и инвести-
ции на милиони левове в предпроектни проучвания 
по изграждане на бъдещата магистрала няма осно-
вание в момента да се влагат средства в трета 
лента за разширение на пътя Русе – Бяла”, каза 
министърът.

На срещата си с медиите Лиляна Павлова по-
твърди ангажимента по новата Оперативна про-
грама „Региони в растеж” да бъдат рехабилитирани 
53 км от пътя Русе – Червена вода – Дулово. Според 
нея ремонтът може да стартира от следващата 
година. Тя подчерта, че изпълнителят на проекта 
на русенския бул. „България”, финансиран по линия 
на старата програма „Транзитни пътища”, ще бъде 
поканен да отстрани дефектите по обекта. „С кме-
та Пламен Стоилов беше обсъдена и възможност-
та да бъде изградено осветление по протежението 
на булеварда и да се положи пътна маркировка, за 
да може да бъде издаден и Акт 16”, допълни тя.

От думите й стана ясно, че е одобрена и но-
вата програма за Трансгранично сътрудничество 
„България – Румъния”. Тя е с бюджет 260 млн. евро. 
По нея Русе ще кандидатства за финансиране на 
изграждането на естакада, която да изнесе ТИР 
трафика от Дунав мост от преминаването му през 
града, както и направата на велоалея.

Десислава Бакърджиева

Трасето на автомаги-
страла „Хемус” ще бъде 
променено. Стратегиче-
ският инфраструктурен 
обект ще бъде построен 
максимално близо до Ве-
лико Търново. Пътят ще 
преминава на 15 км от 
града край с. Поликра-
ище, а не на 30 км, както 
беше обявено първона-
чално. В района ще бъде 
изграден и голям пътен 
възел, в който ще се пре-
сичат АМ „Хемус” и бъде-
щата магистрала Русе 
– Велико Търново. Това 
съобщи министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Лиляна Павлова,  след 
като дискутира реали-
зацията на обектите с 
областния управител на 
Велико Търново проф. Пен-
чо Пенчев, кмета Даниел 
Панов и инж. Асен Антов, 
изпълнителен директор 
на Национална компания 
„Стратегическа пътна 
инфраструктура”.

„Считаме, че новото 
трасе и от регионална, и 
от икономическа гледна 
точка е най-доброто ре-

шение. Трябва да напра-
вим всичко необходимо, за 
да привлечем туристиче-
ския поток, транзитния 
трафик от Дунав мост 
и възможностите, които 
предоставя летище Горна 
Оряховица”, посочи минис-
тър Павлова. По думите 
й пътният възел ще е в 
близост и до аеропорта, 
а трасето до него ще се 
рехабилитира. Предстои 
да се направят препроек-
тиране на участъка, как-

то и точни изчисления с 
колко би се оскъпил про-
ектът заради промяната.

Лиляна Павлова под-
черта, че изграждането 
на АМ „Хемус” е един от 
основните приоритети 
в програмата на прави-
телството. Тя припомни, 
че търговете за първите 
60 км между Ябланица и 
кръстовището за Плевен 
и Ловеч са обявени пред-
срочно. Паралелно с това 
е възложено цялостното 

проектиране за остана-
лите два етапа. Първият 
- от разклона на Плевен и 
Ловеч до Велико Търново, 
който е 85 км, и вторият 
– от Велико Търново до 
Белокопитово с дължина 
110 км. Очаква се да се 
осигури финансиране за 
части от проекта през 
настоящия програмен 
период 2014 – 2020 г. по 
Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура”.

Снимка авторът

СТРОИТЕЛ
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Срещата с кмета Пенчо Геров е емо-
ция, която не може да се забрави. Дори и 
само затова, че виждаш пред себе си един 
високо ерудиран човек, за когото грижата 

за община Чавдар е верую, посветил му 12 
години от живота си. 

Геров е кмет с мисия. И тя основно 
се заключава в това, да направи Чавдар 
най-приказното село в България. И успява. 
Екипът му ни пожела да станем жители 

на селището. 
От балкона на кметството окол-

ността изглежда като приказка. Чавдар 
е наследник на най-старото селище, от-
крито в Средногорието, доказателство 
за което са археологическите разкопки 

на могила край р. Тополница. Открита е 
изключително ценна рисувана керамика. 
А първите писмени сведения за днешно-
то населено място датират от 1430 г. С 
указ на президента на България от 1991 г. 
с. Чавдар става самостоятелна община.

Кметът Пенчо Геров:

Първата ни среща, г-н 

Геров, стана в началото 

на вашия трети мандат 

като кмет на община Ча-

вдар. За тези няколко го-

дини селото е променено 

до неузнаваемост. Центъ-

рът изглежда красив, а до 

всяка порта има асфал-

тови пътища със скосени 

подходи към тях...

Радвам се да чуя тази 
оценка от един непреду-
беден и обикалящ из раз-
лични общини човек. 99% 
от нашите улици са пре-
асфалтирани или са ново-
изградени. Останали са 
няколко малки улички, къде-
то предстои да построим 
събирателните колектори 
на нашата бъдеща пречис-
твателна станция за от-
падъчни води покрай сел-
ската река, която разделя 
Чавдар. Или това са обек-
ти, които тази година са 
влезли в регулацията.

Разработили сме про-
ект, с който ще съберем 
отпадъчните и дъждов-
ните води на общината 
и ще ги отведем в пре-
чиствателното съоръ-

жение. Миналата година 
кандидатствахме за тази 
ПСОВ пред Държавен фонд 
„Земеделие” за финансира-
не по ПРСР, но явно парите 
не достигаха за реализа-
цията на всички одобрени 
предложения. Сега, като 
започне новият програмен 
период 2014 – 2020 г., ще 
подадем отново докумен-
ти. 

Прав сте, че до всяка 
порта стига асфалтът. 
Както е в австрийските 
села, ако сте били там...

Ходил съм, и то много-

кратно… Не знам защо, но 

там селата си остават с 

непроменена от годините 

селска визия. А Чавдар се 

доближава до градската. 

Хм, интересно раз-
съждение правите. Но аз 
не искам Чавдар да става 

град. Желая той да е най-
хубавото село в България. 
Това като кмет ми стига 
и към това се стремят 
хората тук. Не знам дали 
на влизане в общината 
ви направи впечатление 
детската градина. Мина-
лата година решихме, че 
сме длъжни да създадем 
прекрасни условия за от-
глеждане и възпитание на 
най-младото поколение на 
Чавдар, и то още от заба-
вачницата. Моето мнение 
е, че когато говорим за 
образование, израстване 
и бъдеща успешна борба 
под слънцето, трябва да 
започнем активна грижа 
за децата ни още от най-
ранна възраст. Затова 
така обновихме детската 
градина, че тя няма аналог 
в цялата страна. Това го 

казвам с убедеността на 
човек, видял много в жи-
вота. Какво ли няма в нея? 
Изградени са амфитеатър 
за представления, басейн, 
различни съоръжения – ка-
терушки, стени, кълбовид-
ни конструкции, къщичка 
на Баба Яга, цветни алеи, 
полигон по пътна безопас-
ност… В Чавдар за малчу-
ганите внедрихме разбира-
нето на Европа за тяхното 
отглеждане, възпитание и 
образование. 

Нашата детска гради-
на е моята гордост. И не 
крия това. 

И тя е много елегант-

но продължение на парка в 

началото на селото…

Да, него го направихме 
по проект, финансиран със 
средства по Програмата 

за развитие на селските 
райони. Стана красиво 
място, с добър изглед към 
селото и към планините. 
Там майките необезпокоя-
вани могат да разхождат 
децата си или пък възраст-
ните привечер да обменят 
някоя и друга пенсионерска 
приказка. И цялостното 
му развитие елегантно 
преминава към обновения 
център на общината. След 
години, когато дърветата 
пораснат, паркът ще ста-
не чудно място за отмора. 
Искам да се позова малко 
на историята. Д-р Васил 
Радославов, който през 
годините заема различ-
ни политически постове, 
включително и този на 
министър-председател на 
България, посещава като 
премиер нашето село и 
присядайки край р. Тополни-
ца, възкликва: „Ако има рай 
на Земята, това е Бълга-
рия. Ако има рай в България, 
той се намира тук”…

Прозорлив премиер 

безспорно. Но за проблема 

с днешната р. Тополница 

ще ви попитам по-ната-

тък. Сега разкажете за 

центъра. Наистина ли 

няма друго село в стра-

ната с такава елегантна 

визия като Чавдар?

Ще започна обаче по-
отдалече... Ние имаме една 
местност, нарича се Све-
та Петка. Това е нашето 
място за поклонение, чест-
вания, туризъм и развлече-
ния. Тя е над селото, на ви-
сокото, и дотам се стига 

по отличен асфалтов път. 
Построихме и красив па-
раклис, където всеки може 
да запали свещ за здраве 
на близки и познати и за 
упокой душите на скъпи 
хора…

Всяка година на това 
място провеждаме праз-
ника на селото, разпъваме 
една огромна палатка за 
400 души, има и постро-
ен навес, и веселбата за-
почва. Нали можете да си 
представите какво множе-
ство се събира наоколо, на 
поляната…

Спечелихме и финан-
сиране за два проекта по 
ПРСР и сега там изграж-
даме различни атракциони, 
като стени за катерене, 
въжени пътеки и др., и през 
пролетта, когато всич-
ко това бъде направено, 
местността ще оживее 
през всичките дни на годи-
ната, не само по празници.

По поречието на р. То-
полница са разкрити ар-
хеологически находки. За 
съжаление не можем да ги 
съхраняваме там, защото 
коритото на реката се 
разлива, и затова ги пре-
несохме в нашия музей. На-
правихме също интересни 
възстановки на стари 
нашенски къщи плетарки, 
изградени както някога са 
ги строили нашите предци 
– от плет и кал. 

Същевременно обно-
вихме и центъра. „Чавдар 
на моите мечти” – с тези 
думи приветствах хора-
та от общината при от-
криването на площада. 

Пенчо Геров е роден през 1937 г. Завършва 
специалност „Строителство и поддържане на 
железния път“ в ПЖИ (дн. ВТУ „Тодор Каблешков”). 
Близо 41 година работи в Медодобивния комбинат 
в Пирдоп. Строи жилища и промишлени обекти, 
вкл. училища, водопровод и канализация и др.
От 2003 г. е кмет на община Чавдар.

Снимки авторът
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И НСОРБ

Вие добре сте видели, че 
всичките улици са асфал-
тирани, бордюрите към 
портите са скосени, а ре-
шените в няколко цвята 
тротоари пълнят очите 
с красота. Искам да кажа, 
че цялостната подмяна 
на вътрешната инфра-
структура на селото за-
почнах от покрайнините. 
Това беше моето виждане 
– решаване на проблеми-
те от края на селото към 
центъра. През всичките 
тези кметски мандати 
не можех да допусна някои 
дори да си помисли, че Ге-
ров прави нещо за показ, а 
не от осъзната необходи-
мост. Накрая дойде ред и 
на центъра. Проектиране-
то му започна през 2012 г. 
с едни отлични професио-
налисти, които оставиха 
на Чавдар невероятен по 
своя замисъл проект. След 
това трябваше да осигуря 
финансиране.

Селото ни се намира 
в една много деликатна в 
географско отношение те-
ритория. От източната му 
страна има хвостохрани-
лище на „Дънди Прешъс Ме-
талс Челопеч” ЕАД – меж-
дународна минна компания, 
където се произвежда кон-
центрат със съдържание 
на мед, злато и сребро, а 
от другата – хвостохра-
нилище на „Елаците-Мед” 
АД – частно акционерно 
дружество с предмет на 

дейност добив и първична 
преработка на медно-пор-
фирни руди. Поради това, 
че тези обекти са в наши 
земи, получаваме концеси-
онни такси. Смятам, че 
тук е намерен балансът 
между развитието на про-
мишлеността и свързани-
те с нея замърсявания, и 
ползата от тази промиш-
леност за икономиката на 
страната и на региона. 
Преди да стана кмет, съм 
работил в Медодобивния 
завод в Пирдоп, изграждал 
съм и мога да оценя кон-
фликтните точки между 
дадена промишленост и 
обществото около нея. Въ-
просът на доброто парт-

ньорство е да се намерят 
общият език и интереси и 
взаимните ползи… Именно 
от таксите заделихме 1 
млн. лв., а останалите, бли-
зо 2 млн. лв., отпусна дър-
жавата за обновяването 
на центъра. И такъв като 
него няма никъде другаде в 
България. Имаме приличен 
ресторант, хубав хотел, 
все повече хора ни посе-
щават за краткотраен от-
дих. Добре е, че и външни 
инвеститори, независимо 
от европейските фондове, 
идват в общината. Когато 
говоря пред екипа на ува-
жавания от мен в. „Строи-
тел” – вестника на българ-
ските строители, моите 
колеги по професионална 
съдба не мога да не си при-
помнят изграждането на 
Медодобивния комбинат в 
Пирдоп. Тогава на площад-
ката работеха към 3600 

души. Разбира се, времето 
беше друго и други бяха ма-
щабите. Но строителите 
са тези, които всеки ден 
променят визията на Бъл-
гария. Да бъдат здрави. Те, 
техните семейства, тех-
ните приятели.

Твърдя,  че вашият 

център прилича на град…

 … но нека Чавдар си 
остане село, най-подре-
деното в страната. Това 
ми стига. С други думи, 
предприятията около нас 
се  развиват успешно, 
околната среда се пази 
в оптимални граници, а 
Чавдар хубавее. И винаги 

съм твърдял, че ако иска-
ме България да се изправи 
отново на крака, магиче-
ската дума е „промишле-
ност”. Сега общините са 
относително бедни и раз-
читат само на европейски-
те фондове. При развита 
икономика и местната ад-
министрация, и хората ще 
стават по-богати. Вятър 
работа е това да забога-
теем от биоземеделие на-
пример.

Тук искам да кажа ня-
колко думи и за екологията 
в региона. Силно отраже-
ние дава р. Тополница, коя-
то минава на 2 км оттук и 

която може би е единстве-
ната мъртва река от пре-
дишни миннообогатител-
ни дейности в България. 
В Агенцията за общест-
вени поръчки видях обявен 
конкурс за изграждане на 
съоръжения, които да от-
веждат замърсените води 
в чашата на т.нар. Синя 
лагуна, а чистите води – в 
реката. Счита се, че след 
това строителство ще се 
спре изпускането на т.нар. 
кисели води в нея и е мно-
го вероятно р. Тополница 
отново да си върне живо-
та. Реката се влива в яз. 
„Тополница”. Длъжен съм да 
припомня, че през 1990 г. 
измерванията на съоръже-
нието показаха, че водите 
и дъното са наситени с ар-
сен. Тогава Седмото Вели-
ко народно събрание, което 
работи от 10 юли 1990 г. 
до 2 октомври 1991 г., взе 
решение и забрани минния 
концентрат, произвеждан в 
Челопеч, да се преработва 
в нашата страна, защото 
в златосъдържащата суб-
станция има и много арсен. 
Сега този продукт се кара 
и преработва в Намибия.

Да се върнем отново 

в Чавдар. Твърдите, че ня-

мате проблеми с питейна-

та вода и няма да имате 

с отпадъчната в деня, в 

който се открие ПСОВ...

За питейната моят 
отговор не е на сто про-
цента. И знаете ли кога 
ще стане това? Когато 
премахнем всички неза-
конни връзки към сегаш-
ната водопроводна мрежа. 
Специалистите смятат, 
че такива скачвания има 
към 120… И хората на воля 
поливат градините, и не 
мислят, че до някои техни 
съседи водата през лято-
то няма да достигне. Да 
не говорим за финансови-
те загуби. Преди година 
време имаше един сушав 
период и с експертите за-
мерихме какво количество 
ресурс пристига в селото. 
При норма от 200 л на чо-
век за денонощието пода-
вахме по… 800 л, а водата 
не стигаше. Абсурдно по-
ложение. При това не го-
ворим за някакви загуби по 
трасето, защото такива 
няма. Цялата водопровод-
на система е подменена 
с нови тръби, така че… 
Става дума за кражба на 
живителната течност. И 
този проблем ще го решим, 
администрацията има ам-
биция в това отношение.

Иначе изградихме нови 
три водохващания, с кои-
то допълнително вкарваме 
във водопровода 8 л/сек. 

Понеже сте популярна 

личност сред градоначал-

ниците в страната, а Ча-

вдар прилича на приказно 

селище с активната ви 

работа през годините, 

логичният въпрос е кме-

тът Геров, независимо че 

е роден през 1937 г., ще се 

кандидатира ли за своя 

четвърти управленски 

мандат?

Ще избегна директния 
отговор на този въпрос. 
Най-малкото защото го-
дините ми са доста… 
От друга страна, имам 
самочувствието да се 
кандидатирам отново на 
местните избори, защото 
с работата си през годи-
ните съм се доказал като 
управленец. 

Евентуалният нов 

мандат ще продължи във 

времето на новия програ-

мен период 2014 – 2020 г., 

от който година и нещо 

безславно изтече…

В програмния период 
2007 – 2013 г. достигнахме 
към 9000 лв. на глава от 
населението – пари, спече-
лени от проекти по евро-
пейските фондове. Да зна-
ете друга такава община?

Чакаме да тръгне Про-
грамата за развитие на 
селските райони 2014 – 
2020 г., а ние сме готови 
с проекти. Основната ни 
работа ще се съсредото-
чи върху изграждането на 
събирателните колекто-
ри, които после да отвеж-
дат отпадъчната и дъж-
довната вода към ПСОВ. 
Обемът на строително-
монтажните работи се 
предвижда да бъде за около 
4 млн. лв. След това голямо 
изграждане ще завършим и 
някои от малките крайни 
улички, където ще положим 
асфалтова настилка. Това 
са имоти, които отскоро 
са в регулация.

Имам някои идеи за 
развитие на туризма и за 
изграждане на екопътеки.

След работа в приста-

нище Бургас, 41 година в 

Медодобивния комбинат 

в Пирдоп, после частен 

бизнес в строителство-

то и кмет от 2003 г. 

вие определено можете 

да считате, че сте един 

щастлив от стореното 

през годините човек...

Мисля, че живях и жи-
вея един достоен живот, 
защото през всичките 
тези години, които спо-
менавате, се научих на 
ред, на самодисциплина и 
на труд. Имам и прекрас-
но семейство – с двама 
синове, две снахи, двама 
внуци и две внучки. Живо-
тът ме научи и на упра-
вленски навици, от които 
според мен Чавдар спе-
чели. 

Параклисът над селото

Етнографският музей

Особената гордост на кмета - детската градина

Развива се туристически бизнес

Част от площада

СТРОИТЕЛ
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Градска железница до 
района на бившия Комби-
нат за тежко машино-
строене, туристически 
маршрут Поломието (ве-
лосипеден и пешеходен) 
– с. Иваново – с. Червен 
– с. Пепелина, демонстра-
ционно селище с нулеви 
въглеродни емисии в Об-
разцов чифлик и изгражда-
не на кръстовище на две 
нива в района на Дунав 
мост са сред по-мащабни-
те проекти в Русе. Това са 
част от идеите с широко 
обществено значение, кои-
то областният управител 
Стефко Бурджиев и него-
вите заместници Стани-
мир Станчев и Явор Янчев 
представиха като прио-
ритетни за регионалното 
развитие в района.

Предвижда се и ремонт 
на пътя Русе – Велико Тър-
ново, като обществената 
поръчка за избор на изпъл-
нител ще бъде обявена 
през март.

Областният управи-
тел обърна внимание и на 
множество инфраструк-

турни съоръжения в ре-
гиона, предимно мостове, 
които са в лошо състоя-
ние и скоро ще започнат 
да създават проблеми. 
„Дъговият мост в Русе е 
в предаварийно състояние 
и се нуждае от спешна ре-
хабилитация. По свода му 

вече се забелязват пукна-
тини и ако бъде затворен, 
градът ще остане само с 
един изход за София“, каза 
той. За проблема е уведо-
мен и министърът на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството Лиляна 
Павлова. Бурджиев описа 
и състоянието на моста 
над р. Бели Лом при с. Пи-
санец като „изключително 
проблемно”. По думите му 
Сарайският мост, който 

отвежда движението към 
Западната промишлена 
зона, също е компроме-
тиран. Бе споменато и 
съоръжението край с. Ка-
целово, което е разполо-
жено на третокласен път 
и свързва много селища в 
община Две могили. Не бе 
пропуснат и Дунав мост, 
който е в „крайна фаза на 
амортизация”, а Бурджиев 
припомни, че през минала-
та година бяха отбелязани 

60 години от пускането му 
в експлоатация. В същото 
време от румънска страна 
се отделят 30 млн. евро 
за реконструкция, която 
ще включва и подмяна на 
носещите плочи по тра-
сето. Областният упра-
вител се оплака, че тази 
информация е подадена 
съвсем скоро и не е имало 
възможност от българска 
страна да бъде планиран 
реципрочен ремонт. 

С бюджет от почти 
120 млн. лв. ще разполага 
община Стара Загора през 
тази година. Той е балан-
сиран в своята разходна 
част спрямо приходната и 
съобразен с възможност-
ите на местната власт. 
Взети са предвид и постъ-
пилите предложения до ад-
министрацията. Това каза 
кметът Живко Тодоров по 
време на февруарското 
заседание на Общинския 
съвет, на което бе приет 
бюджетът, съобщиха от 
пресцентъра на община-
та. Тодоров подчерта, че 
заложените приходи няма 
да дойдат от повишава-
не на местните данъци и 
такси. 

Инвестиционната про-
грама на общината е зави-
шена с 2,5 млн. лв. и става 
12,5 млн. лв. „Най-големи-
ят проект, който ще бъде 

реализиран, е ремонтът 
на плувния басейн в града. 
670 хил. лв. са заделени за 
музея „Литературна Ста-
ра Загора“, стана ясно от 
думите на Диян Димитров 
– председател на комисия-
та по финанси и бюджет. 

Програмата предвиж-
да да бъдат обновени 13 
ОУ „Паисий Хилендарски“ 

и ОУ „Георги Райчев“, до-
пълни кметът Тодоров. 
Община Стара Загора е 
заложила финансиране и за 
по-малките населени мес-
та през 2015 г., където 
предстоят подобрения в 
няколко направления. През 
тази година се предвиж-
дат ремонти на читалища 
в селата Подслон, Пресла-

вен, Оряховица, Яворово, 
Сулица, Дълбоки, Могила, 
Малка Верея, Ракитница 
и Кирилово. Средства са 
отделени и за обновяване-
то на 5 кметства, както 
и рехабилитация на пъти-
ща. 

Старозагорските съ-
ветници гласуваха допъл-
нително финансиране за 
отсечката между селата 
Подслон и Хан Аспарухо-
во поради влошеното й и 
опасно състояние. Разпре-
делението на средствата 
от целевата субсидия за 
финансиране на капитало-
ви разходи, която е в раз-
мер на над 1,7 млн. лв., ще 
обезпечи предвижданите 
ремонти на пътната мре-
жа в общината, на улично 
осветление и преустрой-
ство на бивша детска 
градина в кв. „Зора“ в ад-
министративно бюро. 

Областният управител Стефко Бурджиев и неговите 
заместници Станимир Станчев и Явор Янчев предста-
виха проектни идеи с широко обществено значение, при-
оритетни за регионалното развитие в Русенския район

Областният управител настоява за спешен 
ремонт на Дъговия мост

Община Велико Търново е осигурила бои за обновява-
не на частни жилища в старата градска част, съобщиха 
от администрацията. След проведена работна среща 
между кмета Даниел Панов и собствениците на част 
от сградите в района на ул. „Велчо Джамджията” е по-
стигната договореност да бъдат извършени фасадни 
ремонти и пребоядисване и на частните здания, които 
се намират в сравнително добро състояние. За осве-
жаването на целия ансамбъл от общината е изготвен 
проект, който е съгласуван с Националния институт за 
недвижимо културно наследство (НИНКН). Собствени-
ците ще поемат разходите за строителните дейности. 

В рамките на Интегрирания план за градско възста-
новяване и развитие са заложени ремонти и на трото-
арите в този градски участък, уточниха от общината.

Над 12 млн. лв. залага в капиталовата си програма 
община Ловеч за основни ремонти и инвестиции тази 
година. Близо 5,8 млн. лв. са предвидени за рехабилита-
ция на улици в кварталите „Дикисана” и „Гозница”. 250 
хил. лв. от целевата субсидия за капиталови разходи 
са за ремонт на улиците в 5 села. 552 хил. лв. са за 
реконструкция на 5-километров участък от общинска-
та пътна мрежа. Със средства от преходен остатък 
ще бъде довършен и основният ремонт на пътя през с. 
Българене.

В капиталовата програма са предвидени пари за по-
чистване на коритото на р. Осъм, за проектиране за 
почистване коритото на р. Гознишка бара, както и за 
довършване на рехабилитация на мостовото съоръже-
ние в Лисец. 

Близо 2,3 млн. лв. са планирани за рекултивация на 
старото градско сметище, 1,2 млн. лв. ще се търсят 
от ПУДООС за втория етап на реконструкцията на въ-
трешната водопроводна мрежа в с. Малиново. Заложени 
са също средства за детски и фитнес площадки.

От парите за дофинансиране на държавни дейности 
ще се прави обновяване на Къкринското ханче. 

13 ОУ „Паисий 
Хилендарски“ 
е планирано за 
ремонт

Община Благоевград представи 
в Министерството на енергетика-
та проекта „Подобряване на енер-
гийната ефективност на сгради от 
образователната инфраструктура 
на община Благоевград”, съобщиха 
от местната власт. Стойността 
на проекта е близо 500 хил. евро. 
Неговата цел е да подобри мерките 

за енергийна ефективност чрез смя-
на и реконструкция на вътрешните 
отоплителни инсталации и на котли.

Това е предвидено да се случи в 
сградите на Националната хума-
нитарна гимназия „Св. св. Кирил и 
Методий”, 9 ОУ „Христо Ботев”, 3 
ОУ „Димитър Талев” и 5 СОУ „Георги 
Измирлиев”.

Финансиращата програма е „Фи-
нансов механизъм на европейското 
икономическо пространство 2009 
– 2014 г.”, осъществявана с подкре-
пата на Норвежкия финансов меха-
низъм 2009 – 2014 г., уточняват от 
община Благоевград. Максималният 
срок за изпълнение на подадения про-
ект е 12 месеца.

Сериозно увеличение на сред-
ствата за капиталови ремонти 
гласуваха в бюджета на Горна Оря-
ховица. Тази година в списъка са 
включени 47 обекта на обща стой-
ност близо 1,3 млн. лв. – собствени 
средства и целева държавна субси-
дия, което е 3 пъти повече от пре-
дишни години.

Съветниците решиха да отпус-
нат и 10 хил. лв. за извършване на 
неотложни ремонти в МБАЛ „Св. 
Иван Рилски”. Парите ще дойдат от 
приходите от приватизация. Прие-
то е още да бъдат инвестирани 

4,5 хил. лв. за възстановяване на ул. 
„Марица” в Първомайци, 20 хил. лв. за 
рехабилитация на улици и площади в 
Горна Оряховица и 95 хил. лв. допъл-
нение към вече действащия проект, 
финансиран от Международния фонд 
„Козлодуй” за обновяване на освет-
лението. 

Съгласно финансовия план, чия-
то рамка е 23 730 677 лв., два пъти 
повече в сравнение с миналата го-
дина са и средствата, предвидени 
за изграждане, ремонт и поддръжка 
на публична инфраструктура и об-
лагородяване на градинки и междуб-

локови пространства. През 2014 г. 
парите са били 10 хил. лв., а вече са 
20 хил. лв. 

СТРОИТЕЛ
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Общината учредява фонд за щети от кризи

Започва строителството по 
проекта „Деултум – врата към за-
гадъчната Странджа“. Фирмата из-
пълнител – ЕТ „Металпласт – Димо 
Найденов“, е подписала договор и до 

дни ще стартира реалните стро-
ителни дейности. Тя е посочила в 
своята оферта, че може да извърши 
работата за 62 дни. Самият проект, 
спечелен през 2012 г., е на стойност 

около 2,7 млн. лв. 
Той е финансиран по Оперативна 

програма „Регионално развитие” и 
ще превърне археологическия резер-
ват в Дебелт в съвременен музей.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В Добрич през година-
та ще бъдат вложени над 
16 млн. лв. за капитало-
ви разходи. По-голямата 
част от предвидените 
средства - над 13 млн. лв., 
ще бъдат инвестирани по 

приключващи европейски 
проекти. Сред тях са из-
граждането на новото ре-
гионално депо за битови 
отпадъци, обновяването 
на сградата на Младежкия 
център, който ще разпола-
га с кампус, и други. 

Общината създава и 
специален фонд и заделя 
и резерв от 1 млн. лв. за 

покриване на щети при 
кризи и други неотложни 
разходи, реши Общински-
ят съвет при приемането 
на финансовата рамка за 
2015 година. Кметът Де-
телина Николова поясни, 
че бюджетът е баланси-
ран, като основната цел 
е да бъде запазена ста-
билността и да не бъдат 

допуснати рискове. 
По думите й с част от 

резерва ще бъде осигурен 
ресурс за данък добавена 
стойност, който ще бъде 
платен при усвояването на 
помощта от 600 хил. евро 
от фонд „Солидарност" на 
Европейския съюз за прео-
доляване на последствия-
та от наводнението в ре-

гиона през миналото лято.
През новата финансова 

година общината ще раз-
полага с бюджет от над 
49, 475 млн. лв., от кои-
то близо 21, 640 млн. лв. 
ще бъдат приходите от 

местни дейности. 
Кметската управа 

трябва да събере над 773 
хил. лв. просрочени взема-
ния от физически и юриди-
чески лица, натрупани през 
минали години.

Община Несебър ще строи триетажна обществе-
на сграда в Слънчев бряг-запад, обяви кметът Николай 
Димитров. На първия етаж на зданието ще има пенси-
онерски клуб, а по отделен вход и стълбище с асансьор 
ще се осъществява придвижването към горните етажи. 
Вторият от тях ще бъде използван за административни 
услуги на населението, като са предвидени офиси. На 
третия етаж ще бъде разположен кабинет за индивиду-
ални срещи на гражданите с ръководствата на Несебър 
и Общинския съвет. На последното ниво ще има и зала 
за колективни срещи и мероприятия. 

„В тази многофункционална сграда ще може на едно 
място да се осъществяват различни дейности, които 
ще са в полза на живущите в района“, каза още кметът.

Цялостна реконструк-
ция на двора в ОУ „Елин 
Пелин“ в „Меден рудник“ е 
в пакета готови проекти, 
с които община Бургас ще 
кандидатства за финанси-
ране по оперативните про-
грами на ЕС през програм-
ния период 2014 – 2020 г. 

Една от важните дей-
ности в него е подмяната 
на всички настилки. Спорт-
ните площадки ще са със 
съвременно ударопоглъща-
що покритие. Ще се изгра-
дят три игрища за баскет-
бол, по едно за волейбол и 
мини футбол, нова лекоат-

летическа писта и две пло-
щадки за фитнес на откри-
то. Предвижда се и такава 
за хандбал и мини футбол.

На територията на 
просторния двор има добре 
развита зелена система. 

Тя ще се запази и обога-
ти. Училището разполага 
с уникална сцена за арт и 
сценични изкуства, която 
отдавна е неизползваема. 
Тя също може да се върне 
към живот с изграждането 

на места за сядане, перголи 
за засенчване и нови пара-
пети.

Зад сцената има съ-
ществуваща, но недоизгра-
дена зона за отдих и игра. 
Тя се състои от три те-
раси, покрити с трева. На 
най-долната ще се постави 
ударопоглъщаща настилка, 
така че да може да се из-
ползва и при влажно/кално 
време. Ще има нови пейки, 
ще се възстановят алеите, 
водещи към тази зона. Това 
ще даде възможност на въз-
питателите да провеждат 
занимания на открито, а на 
децата - да прекарват по-
вече време на чист въздух.

Община Нова Загора обяви поръчка за закриване и 
рекултивация на депото за неопасни отпадъци, раз-
положено в землището на с. Езеро, местност Нови 
кладенец. Тя включва изготвяне на инвестиционен 
проект - фаза работен, и реализация на строител-
ство и монтаж. Избраният изпълнител се задължава 
да упражнява авторски надзор. Техническото реше-
ние за саниране и рекултивация на депото трябва да 
включва: предепониране и оформяне на повърхност за 
рекултивация; изграждане на система за улавяне на 
замърсени води; система за улавяне и извеждане на 
депонийния газ; техническа рекултивация; биологична 
рекултивация за период от три години. Прогнозната 
стойност за проектиране и надзор е 54 166 лв. без 
ДДС. 

Площта на депото е 42 179 дка и върху нея се 
предвижда изпълнението на следните видове строи-
телни дейности: земно-насипни работи; уплътняване 
на насипи; минерален екран; газоотвеждаща система; 
затревяване, за които са предвидени 3 407 079 лв. 

Участниците трябва да разполагат с ресурс от 
1,5 млн. лв. Те трябва да са проектирали подобен 
обект за последните три години и да са изпълнили 
поне една рекултивация на депо за последните пет 
години.

Община Свищов обяви обществена поръчка за ук-
репване на бреговата ивица на река Дунав и участъка 
на с. Вардим. Максималната прогнозна стойност е 
790 хил. лв., разпределена по дейности, както следва: 
за изработване на инвестиционен проект във фаза 
технически - до 150 хил. лв.; за извършване на строи-
телно-монтажните работи и дейности - до 633 хил. 
лв.; за упражняване на авторски надзор - до 7 хил. лв. 

Участниците трябва да разполагат със собст-
вен ресурс от поне 380 хил. лв. и да имат изпълнен 
поне един сходен обект за последните пет години. 
Срокът на договора е 360 дни. Оферти се набират 
до 13 март.

Свилена Гражданска

Общинското дружество „Софийски 
имоти“ обяви обществена поръчка за из-
пълнител за изграждане на парк „Възраж-
дане“ в „Зона Б-5“.Търгът е разделен на 
два етапа. Първият включва строител-
ство на паркинг с 54 места, ресторант, 
интерактивен фонтан, амфитеатър, ав-
томатизирана напоителна система. За-
ложено е и озеленяване, паркоустройство 
и полагане на декоративни настилки, из-
граждане на система за видео наблюде-
ние и др. Дейностите ще се изпълняват 
в зоната между бул. „Ген. Скобелев”, ул. 
„Партений Нишавски” и ул. „Българска мо-
рава”. Строителните работи ще се фи-
нансират със средства, предоставени 
от „Фонд за устойчиво градско развитие 

на София” ЕАД по линия на инициатива 
JESSICA от Оперативна програма „Реги-
онално развитие”. Вторият етап включ-
ва изграждане на паркинг с 98 места, на 
стопанска постройка с двор и ограда, на 
детска площадка, на съоръжение за ка-
терене и др. в зоната между ул. „Камен 
Андреев” и ул. „Добруджански край”. Дей-
ностите ще се финансират със собстве-
ни средства на „Софийски имоти“. 

Поръчката е с прогнозна стойност 
4,25 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпъл-
нение е 330 дни. Офертите ще се при-
емат до 23 март. Критерият за избор е 
„икономически най-изгодна оферта“. 

Паркът ще е първият, който се из-
гражда в столицата от 40 години. Той ще 
е на 43 дка, 39 дка от които ще са изцяло 
зелени площи. 

Столичната община 
подаде проектно предло-
жение по схема BG 04-02 
„Мерки за повишаване на 
енергийната ефектив-
ност и използване на въз-
обновяема енергия в об-
щински и държавни сгради 
и локални отоплителни 
системи". Средствата 
по нея се осигуряват чрез 
Финансовия механизъм на 
Европейското икономиче-
ско пространство.

Проектът включва ре-
хабилитация на вътреш-
ноотоплителни инстала-
ции в 3 училища и 1 детска 
градина, както и ремонт 

на вътрешната топло-
преносна система в сгра-
дата на Дневен център 
„Света Марина". Общата 
стойност е в размер на 
482 503 евро.

Предвидените дейнос-
ти са подмяна на разпре-
делителната мрежа, смя-
на на отоплителни тела, 
въвеждане на контролна 
система в абонатните 
станции за програмиране 
на регулирането на топ-
лоподаването в зависи-
мост от температурата 
на въздуха в обитаемите 
помещения, през нощта и 
почивните дни и др.

„Основното,  което 
целим с изпълнението на 
проекта, е намаляване на 
крайното потребление на 
енергия. След изпълнение-
то на предписаните мерки 
за повишаване на енергий-
ната ефективност очак-
ваме икономия в размер на 
654,331 MWh/г., спестява-
не на емисии СО

2
 в размер 

на 208,78 т/г., както и 
увеличаване на комфорта, 
подобряване на качество-
то на жизнената среда и 
намаляване на здравните 
рискове", обясни замест-
ник-кметът Ирина Са-
вина.

СТРОИТЕЛ
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Планинското градче изгражда обекти, които ще спомагат развитието на целогодишен туризъм

Елица Илчева

Всеки, който чуе Разлог, се сеща за Банско и очаква 
продължението – ски, писти, лифтове. И докато държа-
вата вече години наред не може да излезе от капана на 
дискусиите „за“ и „против“ развитието на инфраструк-
турата в курортите, които впрочем имат потенциал 
далеч не само за зимен туризъм, решението на казуса 
не дойде и тази сряда, както се очакваше. Нови 10 дни 

е поискала междуведомствената работна група, която 
трябва да предложи на Министерския съвет бъдещите 
стъпки. Тепърва ще става ясно какво ще следва от тук 
нататък предвид факта, че в каква посока ще тръгне 
развитието на населените места под планината, ще 
решава и изготвящият се в момента „План за управле-
ние на НП „Пирин“, работата по който е към края. За 
26 февруари е предвидено последното обществено об-
съждане. 

Междувременно обаче двата съседни града, които 
вече са заявили амбицията си да се развиват в синхрон, 
доказват с общинските си планове за предстоящите 6 
години до края на програмния период, че в населените 
места далеч не всичко е зимен туризъм и че устойчив 
растеж може да се постигне само със строителство. 
И така - покрай нуждата от отлична инфраструктура, 
която да привлича гости, се повишава и качеството на 
живот на всички жители.

След като общинският 
план за развитие на Разлог 
в периода 2014 - 2020 г. е 
в действие от лятото на 
2014-а, миналата седмица 
се проведе първа дискусия 
за изработване на интег-
риран план за градско въз-
становяване и развитие. 
„Създаването на този 
втори ключов документ 
ще осигури общи идеи за 
промяна и конкретни ини-
циативи за обновяване и 
подобряване на средата в 
строителните граници на 
населеното място. На ба-
зата на него общината ще 
разработва проекти с фи-
нансиране по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 - 2020“. Това ще е 
основен документ за упра-
влението и изпълнението 
на обекти до 2020 г.“, каза 
кметът Красимир Герчев. 

Визията за интегри-
рания план, който ще на-
чертае в детайли стро-
и т ел н ат а  п р о г р а м а , 
следва общинският план. 
Към пространствения му 
обхват се присъединяват и 
землищата на Разлог и при-
лежащите му седем села 
Баня, Долно Драглище, Гор-
но Драглище, Добърско, Ба-
чево и Годлево и Елешница. 

Към двата програмни 
документа, които очерта-
ват рамката на бъдещото 
развитие на общината, 
предстои да бъде добавен 
и трети - Общ устрой-
ствен план. 

Надеждите за ски зона 

Кулиното

Както е  известно, 
местните хора възлагат 
големи надежди за раз-
витието на туризма на 
проекта за разширение на 
ски зона Кулиното, който 
в голяма степен ще за-
виси от новия план за уп-
равление на парк „Пирин”. 
Преди години общината 
е разработила проект за 
развитие на територия-
та. Той включва и две нови 
писти, които са изключе-
ни от границите на парка. 
„В по-близък план намере-
нията са да стартираме 
изграждането им, както и 
на система за изкуствен 
сняг”, казва Ваня Илиева, 
директор на Дирекция 
„Икономически дейности” 
в община Разлог. Пред-
вижда се в близост до ски 
зоната да бъде построен 
и панорамен път от Пре-
дела до Банско, по който 
ще се движи електрическо 

влакче. Ще има и велоалея, 
както и други туристиче-
ски атракции. Тези обекти 
обаче са в непосредствена 
близост до парк  „Пирин”. 
Затова според експерти 
от общината е важно да 
бъдат внимателно проуче-
ни възможностите за обо-
собяване на зони за тури-
зъм в него, да се посочат 
допустимите дейности в 
тях и решението за това 
да намери място в новия 
план.

Изграждането на ту-
ристическия проект „Пи-
рин - Кулиното“ е предви-
дено да се случи от 2016-а 
до 2019 г., като инвести-
циите ще надхвърлят 130 
млн. лв.

Нови пътища като ключ 

към успеха

Общинският план за 
развитие за периода 2014 
- 2020 г. обаче далеч не 
предвижда само проекти 
за ски зона. „Развитие-

то на туризма налага из-
граждането на нови пътни 
връзки, които да осигурят 
достъп до всички културни 
и туристически обекти. В 
бъдеще автомобилният 
транспорт ще бъде осно-
вен. Той има и ще продъл-
жава да има ключова роля 
за развитието на туризма 
в региона не само на Раз-
лог, но и на Банско. Това 
налага синхронизация 
на усилия и инвестиции 
в неговата поддръжка и 
развитие, за да може мак-
симално да удовлетвори 
всекидневно пътуващите, 
както и потенциални бъл-
гарски и чужди туристи“, 
се посочва категорично в 
документа. Там са отче-
тени ясно и мнението на 
хората, живеещи в община 
Разлог, които са анкетира-
ни, и експертните оценки 
на екипа за развитие на 
туризма. И изводът е, че 
следва да се наблегне на 

пътя Горно Драглище - До-
бърско, който е в незадо-
волително състояние и с 
малки габарити. Пробле-
мен участък е и дефилето 
между Долно Драглище и 
Баня, в което се наблюда-
ват тесни участъци, пред-
поставка за ПТП. Важната 
роля на местността Ку-
линото налага реконструк-
ция на трасето м. Предела 
- м. Кулиното – Банско. 

В програмата за обно-
вяване на инфраструктур-
ни и публични простран-
ства са включени цели 
30 проекта. От тях 16 са 
за пътища, като 5 са за 
цялостно изграждане на 
нови автомобилни арте-
рии. Това са участъкът от 
с. Бачево до местността 
Ръждавец и този от  Раз-
лог до Катарино – втори 
етап, в които общината 
смята да инвестира по 1 
млн. лв. собствени сред-
ства през 2016 г. и 2017 г. 

За пътя Бачево - Привол 
са нужни 500 хил. лв., а за 
този от Годлево до Добър-
ско - 1,5 млн. лв. Финанси-
рането и тук е предвиде-
но от местната хазна, но 
изграждането е планирано 
за края на периода 2019 
- 2020 г. Бюджетът ще 
плати и изграждането на 
мост над Бяла река, което 
е заложено след 2017-а.

Най-много средства 
– 10 млн. лв., са нужни за 
обновяване на част от 

пътя Предел - Банско. Ще 
се кандидатства за фи-
нансиране по Програмата 
за развитие на селските 
райони. Очакванията са 
той да бъде изграден тази 
и следващата година. 

15 млн. лв. по плано-
вете на местната адми-
нистрация е нужно да се 
инвестират в оставащи-
те 6 години от периода 
за рехабилитация на град-
ската улична мрежа и об-

ществени пространства. 
8 от проектите за обно-
вяване на шосейни мрежи 
са предвидени за финан-
сиране от ПРСР. Общата 
стойност на планираните 
пътни обекти е почти 23 
млн. лв. Ето и останалите 
- рехабилитация на общин-
ски участък между  с. Баня 
- с. Долно Драглище – 1,5 
млн. лв., рехабилитация и 
разширяване на трасето 
между с. Горно Драглище и 
с. Добърско -  2,5 млн. лв., 

рехабилитация на Разлог 
- Бачево  - 800 хил. лв., 
реконструкция на Бели-
ца - Долно Драглище - 600 
хил. лв. 

В плановете за пуб-
лични пространства са 
включени трансформации 
на училищни сгради в ка-
бинети за предоставяне 
на здравно обслужване в 
селата Долно Драглище, 
Горно Драглище, Годлево и 
Добърско. Те ще бъдат фи-

нансирани с 80 хил. лв. от 
бюджета на Разлог. Инте-
ресна е идеята със собст-
вени средства общината 
да преобрази необитаеми 
селски къщи, които да 
предложи на потенциални 
инвеститори. 

В рамките на града 
са предвидени изгражда-
не на подземен паркинг 
за 1 млн. лв., на велоалеи 
за 820 хил. лв., като сред-
ства ще се търсят от 
европейските програми, а 
изпълнението е заложено 
след 2017-а. Отново със 
собствени пари общината 
ще финансира строител-
ството на информационен 
туристически център - 
200 хил. лв., интерактивен 
музей на живото културно 
и природно наследство – 
8 млн. лв., които трябва 
да бъдат започнати още 
тази година. 

По ОПРР ще се обновя-
ват производствени сгра-
ди в индустриалните зони 
на Разлог с внедряване на 
мерки за енергийна ефек-
тивност. Това се прави 
като устройствена осно-
ва с цел да е предпостав-
ка за обновяване и строи-
телство на индустриални 
и логистични зони в об-
щината. 7,5 млн. лв. пък 
са нужни за обновяване 
и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в 
обществени сгради. 

Изграждането на до-
веждащия газопровод Си-
митли - Разлог, за който 

През 2015 г. община Разлог ще продължи регулярно да 

почиства речните корита и да работи по тяхното укрепване 

и реконструкция

Проект за изграждане на спортен комплекс в местността 

Байова борика

СТРОИТЕЛ
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В съседно Банско няма изненада, че 
повечето мерки, заложени в общинския 
план за развитие до 2020 г., са свързани 
с изграждане  на инфраструктура, коя-
то да обслужва развитието на туризма 
в общината. И докато отвън масово е 
говоренето, че курортът е презастроен 
(10-хилядното градче вече разполага и с 
10 хил. легла за туристи), администра-
цията посочва в плановия документ 
като най-сериозен недостатък за по-
следните 5 години сериозния спад на 
строителните обеми. „Наред с по-мал-
ките местни фирми на територията на 
общината извършваха дейност и голе-
ми с външна адресна регистрация. След 
2009 г. отрасълът бе засегнат най-сил-
но от икономическата криза и от 1073 
наети лица в 2008 г. през 2011 г. те са 
202, като спадът е около 5 пъти“, сочи 
анализът.

Документът дава и друг акцент, 
който има нужда от строителни реше-
ния - проблемите с водоснабдяването. 
Те са свързани най-вече с недостатъч-
ните количества от природния ресурс 
за някои от населените места и оста-
рялата водопроводна мрежа в почти 
всички села, с изключение на Места. За 
решаването им предстои реализацията 
и финансирането на проект за допълни-
телно водоснабдяване от местността 
Караманица до Банско. Ново водохваща-
не ще се строи и за Добринище, като 
стойността на двата проекта е оце-
нена на 2 млн. лв.

Интересно е също, че канализацион-
на мрежа е изградена и в осемте селища 
на общината, като в селата степента 
е 100%, а за града процентът е 98%.  В 
момента е в ход изпълнение на проект 
„Рехабилитация на водоснабдителната 
и канализационната система на гр. Бан-
ско с изграждане на ПСОВ“ на стойност 
около 90 млн. лв., финансиран по Опера-
тивна програма „Околна среда”. Строи 
се нова пречиствателна станция за 
отпадъчни води с капацитет 29 980 ек-
вивалент жители, за проектен хоризонт 
2034 г. Прави се рехабилитация и доиз-

граждане на ВиК мрежата. Ще бъдат 
изградени общо 27 км канализационна 
мрежа и 14 км водоснабдителна мрежа. 
Проектът трябва да бъде приключен до 
есента на тази година и вече бе обявен 
от МОСВ за рисков, предвид голямото 
изоставане от сроковете. 

Разработена е и проектна докумен-
тация за „Изграждане на ПСОВ „Добри-
нище”. Проектът, който е на стойност 
около 3 млн. лв., предвижда строител-
ство на нова пречиствателна станция 
за отпадъчни води с капацитет 8635 
еквивалент жители. 

В областта на енергийната инфра-
структура на територията на община 
Банско са изградени 3 малки ВЕЦ-а – в 
землищата на селата Гостун, Филипово, 
Кремен, и каскада „Ретиже”. Заявени са 
и инвестиционни намерения за строи-
телството на още няколко МВЕЦ-а на 
реките Места, Дисилица, Осеновска, 
Влахинска, Лъкенска, Матан дере, Пер-
лешка и др. 

Почти всички останали строителни 
проекти в плана на Банско са такива, 
които ще привличат туристи. Сред 
по-интересните е „Аква парк“ между 
общинския център и Добринище за 180 
хил. лв. За финансиране ще се кандидат-
ства по ОП „Околна среда“ и местния 
бюджет със срок на реализация 2020 г. 
Ще се изгражда и хеликоптерна пло-
щадка с 600 хил. лв. на принципа на ПЧП. 
Предвиждат се изработване на проект 
за летен театър и реализацията му до 
края на 2016 г. с 300 хил. лв., отново 
частна инвестиция. В плана е заложено 
и строителство на музей на банската 
архитектура и планинарството.За него 
се говори от 2006 г., когато в Банско бе 
най-великият алпинист на всички вре-
мена Райнхолд Меснер. Тогава той даде 
идеята, остави първите вещи за музея 
от своя личен архив и обеща да направи 
цялата логистика. До момента обаче 
общинската власт не може да осигури 
нужното помещение. В плана до 2020 
проектът е заложен за реализация със 
средства на оперативните програми.     

са необходими 16 млн. лв., 
които трябва да дойдат 
от „Овергаз“, също не е 
пропуснато в плана. За га-
зоразпределителна мрежа 
от друга страна на нужни 
още 2 млн. лв. 

В реконструкция на 
паркове и детски площадки 
и кътове за отдих в Раз-
лог и местността Голак са 
планирани съответно 2,58 
млн. лв. и 700 хил. лв. Дру-
ги 1,5 млн. лв. трябва да 
се вложат в изграждане и 
реконструкция на зелени-
те пространства и игри-
щата на малчуганите на 
територията на малките 
населени места.

Сред проектите за 
спортна инфраструктура 
по-големи са този за ре-
конструкция и разширение 
на съществуваща зала и 
възстановяване на компле-
кса в Разлог - 6 млн. лв., и 
за изграждане на нов вър-
ху общински имот за 15 
млн. лв. 

Тази година трябва да 
бъде завършен и друг нема-
лък обект -  строителство 
на младежки спортен цен-
тър в с. Баня за 1,7 млн. лв. 
от ПРСР.

Общината страда от липса 

на ПСОВ

В областта на под-
земната инфраструктура 
акцент е изграждане на 
липсващите мрежи и съо-
ръжения за събиране и пре-
чистване на отпадъчните 
води. Препоръките в доку-
мента ясно посочват, че е 
необходимо предприемане 
на действия за рехабили-

тация на водоснабдител-
ната и канализационната 
мрежа и строителство на 
ПСОВ в населените мес-
та, съгласно директивите 
на ЕС. 

Посочена е и друга спе-
цифична нужда - по-пъл-
ноценно оползотворява-
не на минералната вода. 
Известно е, че районът е 
един от най-богатите на 
топла вода, като само в с. 
Баня има 75 извора. Бачево 
и Елешница също имат от 
природния лек, но там той 
остава неефективно ус-
воен – както за балнеоле-
чебна рекреация и бутили-
ране, така и за използване 
за топлинната енергия 
в публични сгради и в съ-
временното оранжерийно 
земеделие. 

За изграждане на ПСОВ 
в населените места на 
община Разлог са необхо-
дими 15 млн. лв., а за реха-
билитация и построяване 
на водоснабдителна и ка-
нализационна система в 
града до 2017 г. трябва да 
се вложат 55 млн. лв. и 25 
млн. лв. в селата. 

Общата сума, нужна за 
инвестиции във ВиК сек-

тора до 2020 г., е изчисле-
на в плана за реализация на 
проекти на стойност над 
100 млн. лв.

В областта на отпадъ-
ците планираните необхо-
дими средства са общо 
24,5 млн. лв. Най-много - 15 
млн. лв., са за изграждане 
на регионалното депо за 
отпадъци – етап 2, който 
трябва да се реализира в 
последните три години на 

програмния период 2014 - 
2020 г. Както е известно 
обаче, заради много съдеб-
ни дела, предизвикани от 
недоволството на мест-
ните хора в Баня, където 
е определена площадката, 
първият етап все още е на 
стартовата линия. 

За изграждане на ре-
гионална система за уп-
равление и рециклиране на 
отпадъците, включително 
и инсталация за сепари-
ране, са необходими 12  
млн. лв. 

Темата за социално-
то развитие в общината 
също се свързва пряко 
със строителството. 
Местната власт твърдо 
отстоява позицията, че 
без открити и споделени 
публични пространства и 
без комфортната социал-
на среда в обществените 
сгради не може да се по-
стигне интелигентен и 
приобщаващ растеж на ев-
ропейското пространство 
през следващите 6 години.

„Освен подобряване-
то на съществуващата 
здравна инфраструкту-
ра, съчетание от сграден 
фонд и медицинско оборуд-
ване, трябва да се обезпе-
чи достъпът до лекарско и 
зъболекарско обслужване 
на населението в селата 
Добърско, Горно Драглище, 
Долно Драглище и Годлево“, 
се казва в документа. 

Предвидени са необхо-
димите ремонтни дейнос-
ти при приложение на успо-
редни мерки за енергийна 
ефективност, подобрени 
дворни пространства и 
достъп за хора с физиче-
ски увреждания, както и 
инвестиции за пълноценно 
провеждане на образова-
телния процес. 

Изграждането на съ-
временни индустриални 
зони е друг съществен 
фактор за успешното ико-
номическо развитие. Гра-
дът притежава обширни 
индустриални зони, раз-
положени непосредстве-
но до теснолинейната жп 
връзка и второкласните II-
19 и II-84. Промишлени кон-
центрации има и в селата 
Елешница и Баня. 

Преди седмица кметът на Разлог инж. Красимир Герчев и екипът му дискутираха с 

обществеността бъдещето на града до 2020 г.

Професионалната гимназия по транспорт започна 2015 г. 

с обновен сграден фонд и материална база. Ремонтните 

дейности са осъществени по Национална програма 

„Модернизация на материалната база в училище”

СТРОИТЕЛ
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Европейската комисия 
одобри 215,7 млн. евро по 
новата програма за гра-
ничните региони в Бълга-
рия и Румъния. Средства-
та ще бъдат насочени към 
15 района в двете страни, 
които да станат по-добри 
места за живеене, учене и 
работа, по-привлекател-
ни за туризъм и развитие 
на частния сектор, съоб-
щават от пресцентъра 
на ЕК. 15-те региона са 
Видин, Монтана, Враца, 
Плевен, Велико Търново, 
Русе, Силистра и Добрич 
от българска страна и от 
румънска – Констанца, Къ-
лъраш, Гюргево, Телеорман, 
Долж, Мехединци и Олт.

Общият бюджет на 
програмата е 258,5 млн. 
евро, като 215,7 млн. евро 
от тях са безвъзмезд-
ната помощ по линия на 
Европейския фонд за реги-
онално развитие, а оста-
налите 42,8 млн. евро ще 
бъдат набавени под фор-

мата на съфинансиране 
от България и Румъния. 

Програмата ще се съ-
средоточи върху 5 приори-
тета. Това са подобряване 
на връзките, повишаване 
на екосъобразността, 
превръщане на региона в 
по-безопасно място, пови-
шаване квалификацията и 
приобщаване на жителите 
на региона, повишаване 
ефикасността на района. 

След приемането на 
програмата ресорният 
европейски комисар по въ-
просите на регионалната 
политика Корина Крецу 
заяви в Брюксел: „Хората, 
които живеят в гранични-
те райони между България 
и Румъния, ще извлекат 
пряка полза от програма-
та, която приехме днес. 
Това е област от полити-
ката на ЕС, в която съв-
местната работа и раз-
решаването на общите 
проблеми са от същест-
вено значение. Налице са и 
значителни възможности, 
предлагани от близост-
та до река Дунав и Черно 
море. Програмата, както 

и свързаните с нея проек-
ти ще помогнат на мест-
ните общности да се въз-
ползват от всички тези 
предимства.“ В изявление-
то си Крецу напомни, че 
тази година се отбелязва 
25-годишнината от нача-
лото на трансграничните 
и трансрегионалните про-
грами за сътрудничество 

Interreg на ЕС. „Ето защо 
съм особено щастлива, че 
мога да обявя началото 
на новата програма, тъй 
като нашите проекти за 
сътрудничество са едни 
от тези, които най-ярко 
демонстрират конкрет-
ното действие на ЕС“, до-
пълни еврокомисарят. 

„Това са пари за най-бе-

дните райони на България. 
Надявам се местните вла-
сти да бъдат активни, да 
усвоят възможно най-голя-
ма част от тях в кратки 
срокове. Да допринесат 
за растеж и работни мес-
та, които да променят 
живота на хората в тези 
региони“, коментира ви-
цепрезидентът на ЕК и 

Европейският парла-
мент реши да създаде 
специална комисия, коя-
то да наблюдава „приви-
легированите данъчни 
режими и други мерки 
с подобно естество и 
ефект“ в държавите – 
членки на ЕС. Звеното 
ще може да отправя 
препоръки за в бъдеще 
и ще бъде съставено 
от 45 депутати за пър-
воначален период от 6 
месеца. Предложение-
то беше прието с 612 
гласа „за“, 19 „против“ и 
23 „въздържал се“, съоб-
щиха от пресслужбата 
в Брюксел. 

Комисията ще раз-
гледа решенията за 
привилегировани данъч-
ни режими от 1 януари 
1991 г., както и начина, 
по който ЕК третира 
държавната помощ в 
страните членки. Тя ще 
проучи възможностите 
за намаляване на небла-
гоприятните ефекти 
от агресивното данъч-
но планиране на пуб-
личните финанси и ще 
направи предложения за 
бъдещи действия.

Новата комисия се 
създава в разгара на 
предприетите от ЕК 
разследвания на при-
вилегировани данъчни 
режими за отделни мул-
тинационални компании 
в Люксембург, Ирландия, 
Белгия и Холандия. 

„Законодателството 
за прилагане инвести-
ционните мерки на пред-
седателя на ЕК Жан-Клод 
Юнкер, станали извест-
ни като плана „Юнкер“, 
ще излезе в средата на 
годината. Много евро-
пейски страни са успели 
да мобилизират частни-
те си инвеститори за 
участие в него. България 
към момента обаче не е 
готова с такъв списък.“ 
Това съобщи вицепреми-
ерът по координация на 
европейските политики 
и институционалните 
въпроси Меглена Кунева. 
Тя обясни, че целта на 
плана е частните инвес-

тиции да имат и публич-
на полза. 

„Ако България с дър-
жавни гаранции иска да 
построи мост, път, пре-
чиствателно съоръжение 
и т.н., това е абсолютно 
недостатъчно. За това си 
има кохезионни фондове. 
Целта на плана „Юнкер“ е 
публичните държавни раз-
ходи да бъдат направени 
заедно с частния сектор. 
Ето тук все още нямаме 
какво да кажем“, посочи 
Кунева. Според нея засега 
това не е проблем, защо-
то регламентът, по кой-
то ще се осъществяват 
инвестиционните мерки, 
ще излезе в средата на го-

дината. Ключът за успеха 
на плана „Юнкер“ обаче е 
в това, колко частни ин-
веститори в България ще 
успеем да намерим, които 
да потвърдят, че ще рабо-
тят заедно с държавата, 
обясни вицепремиерът.

Тя даде конкретен при-
мер как ще действа ин-
вестиционната програма, 
като посочи, че един от 
механизмите се нарича 
„Гаранция срещу първа за-
губа“. „Целта е да станат 
конкурентоспособни ев-

Управляващият орган на 
новата ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“ подготвя проект 
на насоки за кандидатстване 
по програмата. Това съобщи по 
време на парламентарния кон-
трол министърът на регионал-
ното развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова. По 
думите й насоките ще бъдат 
съгласувани с общините през 
пролетта. 

Планира се през юни да бъ-
дат обявени и покани за по-
даване на проекти в рамките 
на интегрираните планове на 
местните администрации, 
обясни тя. Така местните вла-

сти ще могат да обявят пред-
варително обществените по-
ръчки. Министърът напомни, че 
подготовката на ОП „Региони в 
растеж” е започнала през 2011 г. 
През ноември финалният й вари-
ант беше изпратен за съгласу-
ване с Брюксел. Тема на дебата 
с ЕК е финансирането по „ОПРР 
2014 – 2020” на по-малките гра-
дове, които нямат достъп до 
средства от Програмата за 
развитие на селските райони. 

Затова Управляващият ор-
ган ги групира в отделната Ос 
2 с бюджет 206 млн. лв. Брюксел 
настояваше финансирането по 
програмата да е съсредоточе-

но в няколко от най-големите 
градове, които генерират ико-
номическия растеж на стра-
ната. Същевременно България 
включи 67 населени места в 
програмата и ги отстоява с 
мотива, че трябва да се прео-
долее разликата в развитието 
на регионите. 

„Градовете в Ос 1 на ОПРР 
ще разполагат с малко под 1 
млрд. лв. Ще има възможност 
до 20% от бюджета да бъдат 
разпределяни за околните села, 
които няма да получат финан-
сиране от Програмата за раз-
витие на селските райони“, до-
пълни Павлова.

еврокомисар по бюджет и 
човешки ресурси Криста-
лина Георгиева.

Очакваните резулта-
ти от изпълнението на 
проектите са подобрява-
не на плавателността на 
река Дунав и Черно море, 
създаване на нов модел 
за устойчиво възползване 
от природното и култур-
ното наследство, подо-
бряване на съвместното 
управление и защита на 
обхванатите от „Натура 
2000” територии, увели-
чаване на капацитета за 
предотвратяване и упра-
вление на рисковете от 
бедствия, интегриране на 
района по отношение на 
заетостта и трудовата 
мобилност, увеличаване на 
капацитета за сътрудни-
чество и на ефикасност-
та на публичните инсти-
туции.

Петият програмен 
период (2014 – 2020 г.) на 
Interreg разполага с бю-
джет от 10,1 млрд. евро, 
инвестирани в над 100 
програми за сътрудни-
чество между региони и 
териториални, социални и 
икономически партньори. 
Програмите за трансгра-
нично сътрудничество са 
общо 60 по протежението 
на 38 вътрешни граници 
на ЕС. Ресурсът от ЕФРР 
за тях е 6 млрд. евро. 

За проектите на двете страни са предвидени 258,5 млн. евро 

ропейските предприятия, 
защото в момента не 
са“, допълни тя. Запитана 
защо българските компа-
нии не са заявили желание 
да участват, Кунева по-
сочи, че „ние нямаме едни 
големи пари, които стоят 
и са готови да бъдат из-
харчени“.

Тя подчерта, че в пла-
на няма запазени квоти за 
страните членки и Бъл-
гария ще се конкурира с 
проектите на Германия, 
Финландия и Швеция, а не 
само с Румъния. По думите 
й, ако не се справим с ко-
рупцията, ще бъдем прове-
рявани 10 – 20 пъти повече 
от другите и това ще за-
бави във всеки един смисъл 
темпа ни на растеж.

СТРОИТЕЛ
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До 250 туристически 
атракции в страната 
няма транспортен дос-
тъп или той е затруднен, 
а за 411 обекта няма ус-
тановена или доказана 
собственост. Това съ-
общи министърът на 
туриз ма Николина Ан-
гелкова, като се позова 
на данни от информация 
за създаване на онлайн 
регистър,  постъпила 
от 160 общини. Минис-
търът направи отчет 
за работата на ведом-
ството през първите 
сто дни. „Поради тази 
причина има идея да се 
създаде национален фонд 
„Туристическа инфра-
структура и туристи-
чески атракции". Той ще 
финансира проекти за 
транспортни и екологич-
ни обекти, за които няма 
предвидени средства от 
други източници. Идеята 
е в него да влизат част 
от приходите от кон-
цесии, както и част от 

таксите за посещения 
и така да се осигурят 
пари за изграждането 
на пътища до обекти-
те“, обясни Ангелкова. В 
момента се разчита на 
пари изцяло по ОП „Реги-
онално развитие“, които 
са крайно недостатъчно. 
На територията на 160-
те общини има 2247 ту-
ристически обекта. От 
тях публично-общинска 
и държавна собственост 
са 1172, частна - 220, на 
Българската православ-
на църква са 250, а на 
Държавния горски фонд 
- 194.

Министерството на 
туризма обмисля дали да 
въведе минимални такси 
за слабо познати турис-
тически обекти, които в 
момента са безплатни, 
за да може събраните 
средства да се вложат 
в тези атракции да ста-
нат по-достъпни и при-
влекателни.

„До края на март ще 
са ясни резултатите 
за правния статут на 
националните курорти. 
След това ще се преце-
ни дали да има специален 
закон за тях или отделна 
глава от Закона за туриз-

ма“, поясни Ангелкова.
През март се планира да 
стартира и дългоочаква-
ният договор за реклама 
на България като турис-
тическа дестинация по 
световните телевизии. 
Договорът е за 6 млн. лв. 
и се финансира от Опе-
ративна програма „Ре-
гионално развитие 2007 
- 2013“. „Споразумението 
за излъчване на реклама 
на страната ни по Би Би 
Си също е пред подписва-
не,“ каза още министър 
Ангелкова по повод инфор-
мации в медиите, че той е 
провален.

Хотел „Персенк” бе отличен със специална награда 
за принос в развитието на СПА туризма у нас по вре-
ме на гала вечерята по повод края на 32-рото издание 
на туристическото изложение „Ваканция и СПА Експо 
2015”. Отличието бе връчено от председателя на Асо-
циацията на хотелиерите и ресторантьорите в Бълга-
рия Благой Рагин. Той определи „Персенк” като „бисера 
на Родопите” и един от най-хубавите СПА хотели у нас.

Изложението се провежда под егидата на Минис-
терството на туризма и в партньорство с браншови-
те организации и Столичната община. Организатор е 
„Прим Експо“. Профилът на участниците включва туро-
ператори, пътнически агенции, хотели, балнеологични 
курорти и СПА центрове, национални туристически ор-
ганизации, общини, компании за детски туризъм, голф, 
винен и алтернативен туризъм, професионални учебни 
заведения, хотелско и СПА оборудване. На националния 
щанд на Министерството на туризма бяха представе-
ни общо 25 браншови туристически организации. През 
тази година в изложението се включиха над 250 българ-
ски представители на сектора и около 130 участници 
от над 21 страни от цял свят. 

Мерки за преодоляване 
на икономическата изоста-
налост на Северозападна 
България представи минис-
търът на икономиката Бо-
жидар Лукарски в Монтана. 
Той и замeстникът му Любен 
Петров  се срещнаха с пред-
ставители на бизнеса от 
Северозападен регион (СЗР). 
Министър Лукарски заяви, че 
многократно е обсъждано 
състоянието на Североза-
пада с народните представи-
тели, кметовете и област-
ните управители от района. 
„Ние в Реформаторския блок 
и колегите от ГЕРБ, когато 
разработвахме приорите-
тите в програмата за упра-
вление, поставихме акцент 
на Северозападния регион”, 
посочи той.

Лукарски представи ико-
номическите приоритети 
на правителството с фокус 
върху насърчаване на иконо-
мическия растеж в района и 
преодоляване на регионални-
те диспропорции. Те ще бъ-
дат оформени в конкретна 
стратегия за целенасочена 
подкрепа на СЗР, която ще 
бъде представена на Народ-
ното събрание.  Той заяви, 
че специално внимание на 
област та ще бъде отделе-
но от екипа на Българската 
агенция за инвестиции. „Об-
съжда се идеята всеки ин-
веститор да  има проектен 
мениджър от БАИ, който да 
го подпомага в работата с 

държавните институции и 
местните власти до реали-
зирането на проекта”, съоб-
щи министърът на икономи-
ката. Важен инструмент за 
икономическото развитие 
на региона според Лукарски 
е и Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспо-
собност”. 

Третият приоритет на 
ведомството по отношение 
на Северозападна България 
е привличането на инвес-
тиции. На първо място въз-
можности за това предос-
тавя Национална компания 
„Индустриални зони” (НКИЗ) 
и по-специално Свободна 
зона „Видин“. „Към нея има 
интерес от голяма герман-
ска фирма от сферата на 
месопреработвателната 
промишленост, а също от 
автомобилни компании“, по-
сочи Лукарски. „Предстои об-
съждане за идентифициране 
на нови свободни терени за 
индустриални зони”, каза той 
и даде пример с община Плов-
див, където с кметовете е 
създадена частна индустри-
ална зона, която в момента 
привлича много инвеститори 
благодарение на това, че да-
нъците и себестойността 

на труда са по-ниски. 
Зам.-министър Любен 

Петров заяви, че НКИЗ може 
да бъде бяла лястовица в ра-
йона, която да доведе сери-
озен бизнес. Той съобщи, че 
търговски представители 
ще работят  за популяризи-
ране на Северозапада. „В мо-
мента им е възложено да ни 
дадат пълна информация за 
конкурентни на региона зони. 
Ако искаме да развиваме ра-
йона, трябва да дадем равни 
или по-добри условия от Ру-
мъния, Сърбия, Македония”, 
каза зам.-министър Петров. 
Той поясни, че ще има за-
конодателни инициативи, 
така че да може да се дават 
конкурентни условия спрямо 
другите държави. „Икономи-
ката няма партийна окрас-
ка, затова трябва да рабо-
тим заедно”, категоричен 
бе зам.-министър Петров и 
допълни, че ще се възстанови 
работата на Съвета за ико-
номическо развитие, който 
ще се казва Национален ико-
номически съвет, и в него ще 
влязат и представители на 
комисиите в Народното съ-
брание и бизнеса, за да може 
да се намират конкретни и 
спешни решения. 

„Проектите от елек-
троенергийната инфра-
структура се разглеждат 
в момента като всеки 
един друг строителен 
обект - минават шест 
месеца, докато се одобри 
и се даде разрешение за 
строеж, процедурите по 
Закона за обществените 
поръчки отнемат също 
много време”. Това каза 
на пресконференция гово-
рителят на дружеството 
Мария Дойчинова. Поради 
тази причина от компани-
ята предлагат да се въве-
дат облекчени нормативни 
процедури при изпълнение 
на проекти с обществено 
значение. 

„Имаме предложение за 
създаване на пътна кар-
та в обслужвания от нас  
Западен регион, която да 
начертае регулаторни, 
технически и експертни 

стъпки за развитие на ин-
фраструктурата”, посочи 
Дойчинова.

Тя подчерта, че предло-
жението на дружеството 
е за създаване на работна 
група с участието на КСБ 
като представител на 
всички строителни компа-
нии, за да бъдат поддържа-
ни и изграждани обектите 
по-ефективно.

Според ЧЕЗ трябва да 

има промени в Закона за 
устройство на терито-
рията, Закона за общест-
вените поръчки, за да се 
изпълняват важните ин-
фраструктурни обекти 
по-бързо. Компанията ще 
търси подкрепа за своето 
предложение от местните 
власти и обществени ор-
ганизации, за да достигне 
то до представителите на 
законодателната власт.

Инвестициите в недви-
жими имоти и бизнес услу-
ги държат първенството в 
България за 2014 г. Те са на 
стойност 478,3 млн. евро, 
което е почти три пъти 
повече от класираните на 
второ място вложения във 
финансово посредничество, 

които са 163,8 млн. евро, 
сочат данните на БНБ. 

На трета позиция се 
нареждат производство-
то и доставките на ток, 
парно, вода и газообразни 
горива (102,5 млн. евро). 
Общата сума на преките 
чужди инвестиции в стра-

До 250 атракции няма транспортен достъп

ната през 2014 г. възлиза 
на 1,181 млрд. евро, като е 
по-ниска с 93,5 млн. евро, 
или със 7,3% спрямо 2013 г. 
Най-много са паднали вло-
женията в дялов капитал 
- с 580,5 млн. до 498,4 млн. 
евро. Тук се отчитат пре-
ведените или изтеглени 
парични и апортни вноски 
от капитала и резервите 
на български дружества и 
постъпления от сделки с 
недвижими имоти.

Снимки авторът
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Въвеждането и придър-
жането към основна тер-
минология във всяка една 
сфера на професионално 
развитие е обществено 
необходима с оглед уни-
фицирането и улесняване-
то на работния и научния 
процес. В областта на 
консервацията и рестав-
рацията на културни цен-
ности освен национални-
те закони (1) са въведени 
понятия от световните 
източници, организирани 
в 5 групи.

Термини, свързани с кул-

турното наследство

Културно наследство – 
материални или немате-
риални ценности със зна-
чимост за настоящите и 
бъдещите поколения.

Културна ценност – из-
ползва се както за движи-
мо, така и за недвижимо 
културно наследство. В 
някои специфични случаи 
се заменя с други профе-
сионални термини – „ар-
тефакт”, „предмет”, „ан-
самбъл”, „забележителни 
места”, „сграда”, „мате-
рия”, които кореспондират 
и могат да се приемат 

като синонимни в конте-
кста на професионалното 
общуване.

Значимост – терминът 
се отъждествява като 
комбинация от всички 
стойности, приписани на 
даден обект. Стойността 
може да бъде различна по 
вид, например художестве-
на, символна, историческа, 
обществена, икономиче-

ска, научна, технологична 
и т.н.

Автентичност – указ-
ва идентичността на 
даден обект, съвпадаща 
с тази, която му се при-
писва.

Термини, свързани със 

състоянието на обектите

Състояние – физически 
статус на даден обект в 
определен момент. Оцен-
ката на състоянието за-
виси от контекста на сре-
дата, където е изложен. 

Изменение – промяна 
на състоянието. Може да 
бъде благотворно, небла-
готворно, преднамерено 
или непреднамерено. 

Дефект – несъвършен-
ство на даден обект, дъл-
жащо се на неговия зами-
съл, на технологията на 
производство, на процеса 
на създаването му или на 
природата на използвани-
те материали.

Увреждане – изменение, 
което намалява значи-
мостта или стабилност-
та на даден обект. Ста-
билността може да бъде 
физическа, химическа, би-
ологична и др. 

Разрушаване – посте-
пенна промяна на състоя-
нието, която намалява 
значимостта или стабил-
ността на обекта. Може 

да се отнася и за самия 
процес.

Механична стабил-
ност – способността на 
даден обект да остане в 
равновесие при упражнява-
не на механично въздейст-
вие, без да загуби здрави-
ната си.

Химична стабилност – 
способността на даден 
обект и/или материал 
да устои на химично въз-
действие.

Изветряне – изменение, 
дължащо се на подлагане-
то на обекти и/или мате-
риали под влиянието на 
факторите на външната 
околна среда.

Реставрационни термини

Консервация и рестав-
рация – мерки и дейности, 
целящи защита на култур-
ното наследство, които 
безусловно зачитат него-
вата значимост и осигуря-
ват достъпността му за 
настоящите и бъдещите 
поколения. Включват пре-
вантивна консервация, оз-
дравителна консервация и 
реставрация. 

Обратимост – степен, 
до която резултатът от 
дадена намеса може да 
бъде отстранен, без това 
да доведе до увреждане на 
обекта. 

Съвместимост – сте-

пен, до която един ма-
териал може да бъде из-
ползван заедно с друг, без 
това да доведе до риск за 
значимостта или стабил-
ността. 

Превантивна консерва-
ция – система от мерки и 
действия, които целят да 
се избегнат или да се све-
дат до минимум бъдещи 
увреждания, разрушаване, 
загуби или последствия от 
инвазивна намеса.

Оздравителна консер-
вация – дейности, прила-
гани директно върху даден 
обект, с цел да се възпре 
разрушаването и да се 
ограничат уврежданията 
му. 

Реставрация  – дей-
ности, извършвани върху 
стабилен или вече ста-
билизиран обект, които 
допринасят за неговото 
оценяване, разбиране и 
употреба. Дейностите 
трябва да бъдат съобразе-
ни с неговата значимост, 

както и с материалите и 
технологиите, използвани 
при създаването му.

Термини, свързани с пре-

вантивна консервация

Поддръжка – периодич-
ни, превантивни консерва-
ционни дейности, които 
целят да запазят обекта 
в състояние, гарантиращо 
съхраняването на негова-
та значимост.

Контрол на околната 
среда – управление на един 
или повече фактори на 
околната среда. Отнася 
се до температура, отно-
сителна влажност, свет-
лина, замърсяване и др.

Оценка на риска – иден-
тификация, анализ и оцен-
ка на заплахите, които 
биха могли да променят 
значимостта на даден 
обект.

Спешни мерки – мерки и 
действия, които се пред-
приемат предварително, 

за да намалят ефекта от 
възможни разрушителни 
събития. 

Термини, свързани с оздра-

вителна консервация

Обработка, третира-
не – директни действия, 
извършвани върху даден 
обект.

Масово консервационно 
обработване – еднаква оз-
дравителна консервация, 
прилагана по едно и също 
време на голям брой обек-
ти в идентично състоя-
ние.

Консолидиране – подо-
бряване на вътрешната 
кохезия или механична-
та стабилност на даден 
обект, целящо укрепва-
нето му. Когато се има 
предвид само механичната 
стабилност, се използва и 
терминът „подсилване”.

Реконструкция – въз-
становяване на обект до 
вероятна предишна форма 

Методология за вземане на проби. Проучване и документиране на 
състоянието на архитектурно-строителното културно наследство

Античният град в местността Св. Никола – между Добринище и Банско – бе разкрит случайно, 

след като строителният предприемач Николай Галчев реши да възроди параклиса върху старо 

оброчище

Разкриването на 

античните реликви 

е много специфична 

строителна дейност
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с помощта на съществу-
ващ или заместващ ма-
териал. Реконструкцията 
може да бъде реална или 
виртуална.

Реинтеграция – доба-
вяне на материал с цел да 
се улесни възприемането 
и разбирането на даден 
обект. Съобразява се без-
условно със значимостта 
на обекта и се основава 
на налични данни и елемен-
ти, части на обекта.

Рехабилитация – наме-
си върху недвижим обект, 
направени с цел да се въз-
станови вероятна пре-
дишна функционалност, 
да се пригоди за различна 
функция или сигурност и 
достъпност. Не е консер-
вационно-реставрационна 
намеса, въпреки че може 
да бъде част от някои 
консервационно-рестав-
рационни дейности.

Методология за вземане  

на проби

При работа с обекти – 
паметници на културата, 
е абсолютно необходимо 
и наложително предвари-
телно да бъде дефинирана 
методологията за вземане 
на проби (2, 3, 4).

Тя  е  с и с т е м а  о т 
действия, регламентира-
щи охарактеризирането 
на материалите, оценка 
на състоянието им, оп-
ределяне на причините и 
механизмите за тяхното 
увреждане и оценка на 
консервационно-рестав-
рационните намеси до мо-
мента на извършваното 
проучване. Вземането на 
проба е както с научна, 
така и с чисто практико-
технологична цел.

Критерии при взимане на 

проби

Целите на вземането 
на проби се определят 
ясно и недвусмислено, 
като се изготвя и план за 
вземане на проби, базиран 
на тях. Прави се в съот-
ветствие с действаща-
та нормативна уредба, 
както и с отговарящите 
институции за опазване 
на недвижимото културно 
наследство.

Преди това се извърш-
ва документиране на със-
тоянието на обекта на 
културното наследство, 
проучва се състоянието 
му и се изготвя конста-
тивен протокол.

Вземането на проби 
се извършва така, че да 
се минимизира появата на 
видими увреждащи ефек-
ти. Образците се вземат 
от най-незабележимите 
места, стига това да съ-
ответства на целите и на 
плана на вземане на проби.

План за вземане на проби

Изготвя се въз осно-
вата на предварителен 
оглед на обекта. Бива кон-
султиран с отговарящите 
за опазването на обекта 

на културно наследство, 
както и с тези, които ще 
извършват изследванията 
върху пробите. Съдържа 
описание на местата, от 
които ще се вземат про-
би, техния брой, размери и 
вид. Трябва да съдържа ин-
формация за лицето, ото-
ризирано да вземе проби-
те, както и за методите, 
които ще се използват.

Планът указва дали 
частта от пробите, ос-
танала след изследването, 
трябва да бъде върната на 
собственика, или трябва 
да бъде съхранявана от 
извършилия изпитването. 
Той е съставна част от 
архивната документация 
на обекта.

 Документиране на взема-

нето на проби

При вземането на про-
би е необходим запис на 
всички данни в информа-
ционен документ, даващ 
подробно описание на 
следните елементи – част 
от документирането: 
идентификационен код на 
пробата; дата; данни за 
лицето, взело пробата; 
местоположение на взе-
тата проба; описание на 
физическото състояние 
на пробата; фотографии; 
метод на вземане; използ-
вани инструменти; цели 
на вземането; изследва-
нията, които ще се из-
вършват върху пробата; 
описание на обекта на 
културното наследство.

Брой на пробните тела и 

количество на пробите

При подбора на броя 
на пробните тела се из-
хожда от максимата за 
минимален, но достатъ-
чен брой. Те трябва да са 
представителни и да са в 
съответствие с плана за 
вземането им. Трябва да 
е с минимален, но доста-
тъчен обем за изследване. 
Обемът й зависи от вида 
на обекта на културното 
наследство, естеството 
на материала и вида на на-
учното изследване, което 
ще бъде приложено.

Опаковане на пробите

Всяка проба трябва да 
бъде опакована, съгласно 
препоръките на лаборанта 
или съответната лицензи-
рана лаборатория, която 
ще я изследва. Пробите 
трябва да са защитени 
от замърсяване, механич-
на повреда и изменения по 
време на транспортиране-
то и съхранението. Всяка 
проба се означава с нейния 
идентификационен код по 
подходящ и траен начин.

Условия за съхранение

Пробите в зависимост 
от техния вид и състоя-
ние могат да изискват 
специални условия на съх-
ранение до момента на из-
следване.

Проучване и документира-

не на състоянието на архи-

тектурно-строителното 

културно наследство

Целта е да се опише 
състоянието на архите-
ктурно-строителното 
културно наследство, 
включващо планиране, 
информация за собстве-
ността на обекта на 
културното наследство, 
описване на състоянието, 
оценка на риска и изготвя-
не на препоръки (4, 5).

Планиране

То включва обхват, не-
обходими средства, еки-
пировка, информация за 
собствеността и обекта, 
получаване на необходи-
мите разрешения за дос-
тъп и изследване на целия 
обект. 

Специалистите, кои-
то осъществяват проуч-
ването, е необходимо да 
бъдат запознати с тра-
диционните материали, 
строителните техники, 
безразрушителното взе-
мане на проби, както и с 
разрушителните процеси 
по време на експлоатаци-

ята и експонирането на 
паметника.

Информация за собстве-

ността 

Може да бъде получена 
от администрацията, за-
нимаваща се с културното 
наследство (Националния 
институт за недвижимо 
културно наследство), от 
ведомствата (Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството и Министерство-
то на културата),  от 
докладите за предходна 
консервационно-рестав-
рационна дейност.

Описване състоянието  

на обекта на културно  

наследство

Включва описание на 
архитектурния и кон-
структивни я  тип,  на 
градежните материали 
и елементи, информация 
за местните геоложки 
и климатични условия, 
условията на околната 
среда, като се обърне 
внимание на възможните 
влияния на съседни обек-

ти замърсители. 

Оценка на риска 

Трябва да се вземат 
под внимание: вероятни-
те причини за констати-
раното състояние; външни 
действия, водещи до ув-
реждания; шансът за по-
нататъшното влошаване 
състоянието на обекта; 
необходимост от допъл-
нителни проучвания; веро-
ятност по-нататъшните 
проучвания да разкрият 
скрито увреждане и по-
следиците от него; други 
външни фактори и факто-
ри на околната среда (на-
воднение, пожар, сеизмич-
на активност, свлачище и 
др.); спешност на необхо-
димите мерки.

Оценката на риска 
следва да включва про-
учване на технически-
те инсталации (ако има 
такива),  които могат 
да причинят увреждане, 
като електрическа, га-
зова, противопожарна, 
водопроводна и други ри-
сково важни инсталации. 
Тези инсталации трябва 
да бъдат документирани 
и описани, съгласно нор-

мативната база. 

Препоръки

За всеки елемент от 
паметника трябва да бъ-
дат разписани мерки, ос-
новаващи се на неговото 
състояние и оценка на 
риска. Могат да се препо-
ръчат поддръжка и обикно-
вена поправка. При тежко 
увреждане следва да се из-
върши допълнително про-
учване. При необходимост 
се предвиждат специални 
материали, технически и 
занаятчийски умения при 
реставрационните наме-
си.

Заключение

При работата с па-
метници – част от кул-
турното ни наследство, 
основните и значимите 
елементи по време на 
обработката на проби, 
данните и даването на 
препоръки и насоки са из-
ползването на коректна 
терминология, употреба-
та на подходяща методо-
логия при вземане на проби 
от материалите, както и 
подходящо документиране 
на състоянието на архи-
тектурно-строителното 
културно наследство.

Настоящата разра-
ботка има за цел да на-
мери широко приложение 
в сферата на реставра-
цията и консервацията 
на паметници на култу-
рата, като бъде в помощ 
както на специалистите 
от различни направления 
по време на общуване-
то им, така и да улесни 
професионалистите при 
вземане на проби, като 
задълбочи познанията им 
и обогати информацията, 
която може да се получи за 
всеки отделен обект. 

Статията може да 
бъде отправна точка за 
задълбочаване на изслед-
ванията в сферата на 
консервационно-реставра-
ционните дейности, взе-
майки под внимание опи-
саните методи за вземане 
на проби, проучването и 
документирането на па-
метниците на културата.
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Инж. Росен Дудушки, управител на „Строителна компания” ООД:

Мартин Славчев

Инж. Росен Дудушки, 
управител на „Строителна 
компания” ООД и председа-
тел на ОП на КСБ – Враца, 
е роден на 26 юни 1969 г. в 
Кнежа, област Плевен. През 
1993 г. се дипломира във 
Вис шето военно-строител-
но училище „Любен Караве-
лов” – София, специалност 
„Промишлено и гражданско 
строителство“.

В периода 1998 - 1999 г. 
следва в Стопанската ака-
демия „Димитър Апосто-
лов Ценов“ - Свищов, като 
завършва с квалификация 
„Мениджър по финанси и 
отчетност“. През 2001 г. 
защитава магистърска 
степен по счетоводство в 
ЮЗУ „Неофит Рилски” – Бла-
гоевград.

Професионалната си ка-
риера започва в ГУСВ, къде-
то придобива компетенции 
и умения по управление тех-
нологията на строителния 
процес. „Като офицер ме 
разпределиха в Плевенска-
та дивизия. Първоначално 
там бях командир и инже-
нер на взвод. По това време 
започнах и работата върху 
първите големи обекти”, 
разказва строителят.  

Инж. Дудушки развива 
мениджърските си умения 
във „ВиК” ООД – Враца. Уп-
равител е на дружеството 
от 1997 до 2002 г. От то-
гава до днес заедно със съ-
пругата си ръководи „Стро-
ителна компания” ООД. Той 
е председател на Българ-
ската строителна камара 
– Враца, в периода 2005 - 
2007 г. Дружеството е сред 

учредителите на Област-
ното представителство на 
Камарата на строителите 
в България.

„Всеки проект е ин-
тересен сам по себе си. 
Но един от най-големите 

обекти, които сме изпълня-
вали, е „Шато Бургозоне“ в 
с. Лясковец, Оряхово. Това 
е винарска изба, „кацнала” 
на самия бряг на р. Дунав 
над приказния остров Ес-
перанто. Тя носи името и 

духа на римската крепост, 
намирала се на границата 
на комплекса и защитавала 
империята от Север. Раз-
положена в околностите 
на Оряхово върху льосова 
почва с географски коорди-
нати, подобни на Тоскана, 
Кот дьо Рон и Бордо, изба-
та има идеални условия за 
винарство като именитите 
европейски лозарски райони. 
Именно с този обект спече-
лихме наградата в конкурса 
„Сграда на годината”, ка-
тегория „Търговски, админи-
стративни и културно-би-
тови сгради“, който ОП на 
КСБ – Враца, организира за 
първи път през 2014 г. От-

личените бяха определени 
на база гласовете за съот-
ветните обекти в отделни-
те категории на интернет 
страницата на Областно-
то представителство www.
ksb-vraca.com“,  обяснява 
инж. Дудушки.

По думите му в момен-
та дружеството изпълнява 
интересни и значими проек-
ти – озеленяване на парко-
ве, велоалеи и т.н. Участ-
вало е и в реконструкцията 
на стадион „Христо Ботев” 
във Враца. Почти е при-
ключила и реализацията 
на проекта „Развитие на 
устойчив туризъм в община 
Враца. „Леденика – туризъм 
без сезони”. Там е извърше-
но разработване на природ-
на атракция, базирана на 
пещерата и превръщането 

й в основа на конкуренто-
способен туристически 
продукт. Създаден е развле-
кателен парк с анимационен 
модул „Приказна алея”, в 
който има амфитеатър, и 
развлекателна зона „Мама, 

татко и ние” със спортни 
съоръжения за малки и го-
леми. В пещерата чрез мо-
дерни технологии вече ще 
има звукови и светлинни 
ефекти. Чрез рехабилита-
цията на информационния 
център и обзавеждането 
на съвременна прожекцион-
на зала посетителите ще 
могат да се запознаят със 
забележителностите на 
Врачанския Балкан, флора-
та, фауната и културно-ис-
торическото наследство 
на региона. Също така са 
изградени нов водопровод, 
пречиствателно съоръже-
ние с биологично почиства-
не и последващо използване 
на водата, обновяване на 
съществуващия паркинг, 

удължаване на алея за хора 
с увреждания, оформяне на 
околни пространства, по-
ставяне на указателни та-
бели и изграждане на две 
екопътеки с туристически 
маршрути. До пещерата 
ще се стига с атракционно 
влакче. „Обектът вече има 
Акт 15, а окончателното 
въвеждане в експлоатация 
ще бъде през тази година”, 
споделя инж. Росен Дудуш-
ки.

„Според мен цялата 
строителна професия е 
едно голямо предизвикател-
ство. Първо, защото тя е 
свързана с многообхватна 
дейност, а също така и със 
създаване на редица между-
личностни контакти – как-
то със служителите във 
фирмата, така и с колегите, 
с инвеститорите. Много е 
хубаво, когато започнеш от 
нула реализацията на даден 
проект и с времето виждаш 
как той израства пред очи-
те ти“, добавя той. 

„В личен план мога да 
кажа, че дъщеря ми в момен-
та следва „Строителство 
на сгради и съоръжения” 
във ВСУ „Любен Каравелов”. 
Имам редица хобита – оби-
чам да спортувам, да пъту-
вам и да гледам филми. Още 
от дете колекционирам 
различни неща, свързани 
със спорта”, разказва инж. 
Дудушки. 

Според мен 
професията ни 
е едно голямо 
предизвикателство

Ролята на Камарата на 
строителите в България 
е огромна. Тя има голямо 
значение при изгражда-
нето на взаимоотноше-
нията както между нас, 
строителите, така и за 
връзката ни с държавата. 
КСБ активно участва в 
работата по актуализа-
цията на нормативните 
документи, касаещи бранша. Приветствам и инициативите на колегата зам.-
председател на КСБ Пламен Иванов, свързани с квалификацията на кадри. Не можем 
да не споменем значението на ЦПРС. 

В лицето на местните структури на КСБ общините и областните управители 
в страната намират един добър и коректен партньор.

И не на последно място бих искал да поздравя и екипа на в. „Строител”. Изда-
нието е изключително коректно. С голям интерес следя материалите, които се 
публикуват във вестника, и от тях научавам много нови неща. 

Снимки в. „Строител” и личен архив

Стадион 

„Христо Ботев” 

във Враца

Леденика

Покрит плувен басейн

Шато Бургозоне в с. Лясковец, Оряхово
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50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см
(само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

Цяла страница 1000 лв.
1/2 страница  500 лв.
1/4 страница  250 лв.
1/8 страница  125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

За контакти: 

0888 55 39 50 – Ренета Николова

0884 20 22 57 – Калоян Станчев

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж 8000 бр. 0,20 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,25 лв./бр. 

2015 ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Снимки Денис Бучел
Предпечат „Вестник Строител“ ЕАД

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите (дизайн, текст) 
се подават до вторник същата седмица.

 ПРОФЕСИОНАЛНО ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

СТРОИТЕЛ
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Георги Сотиров

Първите ми срещи с хо-
рата от Елин-Пелинското 
село Голема Раковица ста-
на преди няколко години, ко-
гато карахме три-четири 
дни подред водни ски на яз. 
„Огняново”. Бивакувахме на 
палатки на една височин-
ка над селището близо до 
гората и далеч от къщи и 
хора. Тишина, мир и спокой-
ствие, гъби, риба на скара, 
бира и песен на чучулиги…

Тогава именно трени-
раното ми редакторско око 
откри, че навсякъде името 
на селото се изписва в про-
тиворечие на правописните 
норми и вместо да си кри-
вим езика по шопски, ре-
шихме да наричаме селото 
Big Раковица. Хем звучеше 
малко по-европейски, а ние 
още не бяхме станали член-
ки на Европата. А и някак 
си е по-друго звученето Big 
Раковица...

С  Милка  Спасова  - 
местната кметица, се сре-
щаме на площада, където 
тя си говори с жените за 
техните си селски пробле-
ми. Тя е израснала и учила 
в Голема Раковица. Иконо-
мическо образование полу-
чава в столицата, а целият 
й трудов стаж е свързан с 
работа в кметството. От 
февруари 1992 г. е секре-
тар. След това за един ман-
дат е избрана за кмет, а за 
втория мандат е назначена 
за кметски наместник. Тя е 
единственият служител в 
местната администрация. 
Познава всички и всички я 
знаят. На площада първо 
нея поздравяват. 

Веднага я питам за го-
лямата порутина, която до-
минира над селото заедно с 
църквата. Става дума за 
сградата на началното учи-
лище, което е прекратило 
дейността си през 1995 г. 
То е продадено, сградата 
се руши и днес е място за 
зулуми, както се изразява 
Спасова, на местните и 
приходящите тийнейджъри. 
Казва това с тъга в очите, 
защото всички са се надя-
вали, че помещенията са 
могли да имат по-добра съд-
ба… Защото историята на 
нейното село помни и по-ху-
бави дни. Един черковен спи-
сък, отпечатан в Годишника 
на Народната библиотека в 
София за 1926 - 1928 г., по-
казва какъв е бил броят на 
българските домове през 
1866 г. Със своите 180 къщи 
Голема Раковица е била най-
разрасналото се селище в 
района. Самата София по 
това време е имала 5000 
жилищни сгради.

Селото е голямо, разпо-
ложено е по протежението 
на двете реки Равна и Ло-
пушна, които се събират 
точно насред площада. По-
нататък

това вече е р. Лесновска.

Няколко километра на-

долу започва завиряването 
на известния в Софийското 
поле язовир „Огняново”. Къ-
щите на местните са раз-
положени около двете реки, 
но има и много други, които 
амфитеатрално са заста-
нали по околните височини, 
което придава на селото 
живописен вид. Старият 
път, водещ към Голема Ра-
ковица, е залят от язовира, 
а новият минава през окол-
ните височини, откъдето 
се разкриват великолепни 
гледки към високи и при чуд-
ливи червени канари.

В момента тук - в ус-
ловията на февруарската 
зима, която в подножието 
на Ихтиманска Средна гора 
на 700 м надморска височи-
на е нещо по-различно от 
тази на жълтите павета, 
живеят към 300 души. Ля-
тото, когато ние идвахме 
да караме водните ски, 
теглени от един скутер 
с двигател от „Чайка”, на 
площада не можеше да се 
разминеш от здрави и бо-
дри пенсионери и детски 
колички с майки, които па-
заруват от магазина на 
РПК-то.

Характерно за селото 
е, че 

разполага с една  

от най-вкусните води.

Землището е голямо и 
включва значителна пла-
нинска част, от където са 
основните водохващания. 
Ценната течност идва 
гравитачно и дебитът е 
постоянен през цялата го-
дина.

През годините хората 
са усетили буйния нрав на 
двете реки - особено при 
пролетното снеготопене,  
и затова коритата им в 
чертите на селото са бе-
тонирани. С помощта на 
Елин-Пелинската община 
те редовно се почистват. 
Това впрочем е една от ос-
новните задачи на кмети-
цата Спасова. 

Разбира се, и тук през 
есента на миналата година 
са се очертавали критични 
ситуации и коритата на 
двете реки няколко пъти 
са се пълнили до максиму-
ма, но доброто  оразмеря-
ване при строителството 

и бързият отток към язо-
вира са си казали думата. 
Имало е наводнени имоти 
в ниската част, но къщи 
и хора от бур ните води не 
са пострадали. Само едно 
домакинство е получило ед-
нократна помощ от 325 лв. 

„Дъждовете миналата 
година започнаха на 9 ап-
рил, спомня си Спасова, и 
валя непрекъснато до ес-
ента, когато стана навод-
нението, за което говорим, 
т.е. земята беше преов-
лажнена”. 

Тези непрекъснати дъж-
дове са се стичали като 
ручеи по стръмните улици 
на селото и това е създа-
вало проблеми на пътната 
мрежа. Голямото шосе от 
град Елин Пелин по стена-
та на яз. „Огняново” и  през 
Голема Раковица прехвърля 
планината и при с. Байлово 
се свързва с подбалканския 
път София - Бургас. Той 
се поддържа от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
и е в отлично състояние. В 
самото село обаче пътища-
та са лоши. 

Ние се опитахме да 
стигнем до селската църк-
ва и само благодарение на 
това, че черният път беше 
замръзнал, успяхме да не 
затънем. 

Храмът  „Свети Николай 

Мирликийски” е построен 

през 1857 г. 

Той е разположен в не-
посредствена близост до 
сградата на бившето вече 
училище. От височината, 
на която църквата е изгра-
дена, се разкрива чудесна 
гледка към голяма част от 
селото и негово землище. 

Част от религиозни-
те обреди на жителите 
на Голема Раковица обаче 

се случват в храма  „Св. 
Петка", който е изграден 
в едноименната местност 
благодарение на доброво-
лен труд и дарения. Също 
така хората посещават 
и църквицата на Спасова 
могила - стара постройка, 
която пази в себе си духа на 
непреходните семейни тра-
диции на местните хора.

Сградата е в трагично 
състояние. Тя е пукната по 
цялата дължина. Специали-
стите смятат, че тряб-
ва да бъде обвързана чрез 
дебели железни Г-образни 
профили във всичките ъгли, 
за да се спре процесът на 
пропукване и слягане. Нищо 
чудно големите дъждове да 
са извършили своята пагуб-
на роля и тук. Трябва да се 
подмени покривната кон-
струкция, камбанарията е 
в плачевно състояние, а 

за най-спешните  аварий-

но-спасителни мерки са 

необходими около  

100 хил. лв. 

Миналото лято Свети-
ят синод и Църковното на-
стоятелство са обсъдили 
ситуацията със сградата 
и възложили изработването 
на проект за реставрация, 
но за съжаление той не е 
класиран за финансиране. 
Спасова иска този ремонт 
да стане на всяка цена, 
защото храмът е свързан 
с историята на селото. А 
тя е богата със събития и 
имена. Два пъти Голема Ра-
ковица е била опожарявана 
от османците - последния 
път след Априлското въс-
тание. Поради местона-
хождението и големината 
си селото няколко пъти е 
посещавано от самия Васил 
Левски, от Димитър Общи, 
Георги Бенковски и други, а 

раковчанинът Гато Шишков 
е бил сред сподвижниците 
на Дякона и председател 
на Раковишкия революцио-
нен комитет, създаден през 
януари 1876 г. преди Април-
ското въстание. Присъст-
вал е на събранието на IV 
Панагюрски революционен 
окръг в местността Обо-
рище. След Освобожде-
нието е бил народен пред-
ставител във Великото 
народно събрание в Търно-
во.

Big Раковица има увере-
нието на общинския цен-
тър в Елин Пелин, че през 
новия програмен период 
2014 - 2020 г. някои от по-
натоварените улици на се-
лото ще бъдат с подмене-
на водопроводна мрежа под 
тях и асфалтирани. 

Разбираемо е, че в това 
село - със сложния планин-
ски релеф, пречиствател-
на система за отпадъчна 
вода няма и в обозримото 
бъдеще не се очаква такова 
скъпо строителство.

Самопречистващата сила 

на планинските води засега 

е достатъчна

 и напълно се справя с 
възможния миризлив отток 
от селските дворове, който 
се зауства в реките. Мла-
дият кмет на община Елин 
Пелин Йордан Йорданов, с 
когото наскоро ви срещнах-
ме в рубриката „Общини”, е 
амбициозен човек и Спасова 
доста разчита на неговата 
енергия и работоспособ-
ност и на желанието му Big 
Раковица в най-скоро време 
да се превърне в предпочи-
тано място на мераклии от 
столицата за нови застро-
явания. Природните даде-
ности за това са повече от 
достатъчни. Кметицата 
твърди, че има търсене на 
урегулирани парцели повече, 
от колкото се предлагат в 
момента.

Училищният автобус не 
превозва деца до близкото 
училище в Доганово или в 
общинския център, а съби-
ра пенсионери, които искат 
да посещават дневния ста-
ционар за възрастни хора. 
Там е уютно, провеждат се 
интересни мероприятия, а 
срещу заплащане се оси-
гурява и топла питателна 
храна. За отбелязване е, че 
сградата на стационара е 

ремонтирана със средства 
по проект „Красива Бълга-
рия”. 

Навън, където се сре-
щат двете реки, Спасова 
ми обяснява, че тази година 
ще бъде продължено  стро-
ителството на подпорни 
стени, за което има оси-
гурени пари. Тук, в центъра 
на селото, е най-критич-
ната точка, защото при 
сливането на двете реки 
количеството вода поня-
кога нараства неимоверно. 
Махалата Чучура, която се 
намира под това съединява-
не на реките, при едно та-
кова внезапно прииждане на 
водата е била наводнена и 
по дворовете на хората се 
е нанесла към метър и нещо 
тиня.

Кметът на  община 
Елин Пелин е съпричастен 
към проблемите на селото 
и с негово съдействие през 
пролетта 

ще започне изграждане на 

детска площадка,

за да бъдат готови с 
наплива на малчугани през 
лятната ваканция.

Спасова смята, че мяс-
тото ще стане и предпо-
читано за раздумка на пен-
сионерите, които идвайки 
на пазар в центъра, да има 
къде да отморят.

От ремонт се нуждае 
и читалищната сграда, къ-
дето се помещава и кмет-
ството. Покривът тече 
и Спасова се притеснява, 
че могат да се наводнят 
и близо 11 хиляди книги на 
селската библиотека. А е 
добре и да има къде в нор-
мални условия да репетира 
и изнася своите предста-
вления известната Женска 
група за автентичен фолк-
лор.

Мечтата на Милка Спа-
сова е да се отвори една 
европейска програма по 
линия на МОСВ и ПУДООС 
за изграждане на красив 
кът за отдих по поречието 
на реката. Мястото е из-
брано. Пейзажът наоколо е 
приказен, а и си е по-друго 
да чуваш боботенето на 
укротената р. Лесновска, 
да виждаш подскоците на 
мряната в отблясъка на 
слънцето, да обмениш по 
някоя и друга приказка за 
международното положение 
с наборите…

Големият водосбор. Начало на р. Лесновска

Кметицата Милка Спасова

Снимки авторът

СТРОИТЕЛ
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Къщите му в Пловдив и до днес звучат съвременно и излъчват уникалност

Елица Илчева 

Забравен и непознат, 
недооценен и неглижиран 
– така днешните архите-
кти представят колегата 
си арх. Светослав Грозев. 
Неговите къщи в Пловдив 
според специалистите са 
най-добрите, безкомпро-
мисни образци от епоха-
та на ранния модернизъм. 
Творени в годините преди 

Втората световна война 
без компромиси в стила, 
те са контрапункт на пом-
позните постройки, кои-
то често копират изцяло 
формалистични фасади без 
връзка с функцията в тях. 
Естетиката им, смятат 
познавачите на историята 
на архитектурата, остава 
неразбрана и днес, почти 
100 години по-късно, макар 
че сградите му и сега зву-
чат съвременно. Неговите 
здания са силно повлияни 
от стила „Баухаус”, макар 
и да не са така сурови и 
страшни. В проектите 
си архитектът влага еле-
гантност, която я няма в 
немските образци. Омеко-
тяването на строгата ге-
ометрия, съобразяването 
с хората и обстановката 
е надграждане на идеята. 

Детайлът е много ва-
жен, нарочно се прокрад-
ват елементи, еретични 
спрямо постулатите на 
немската школа, които 
гласят „форма, базирана 
на функцията“. Типични-
те вертикални прозорци 
на стълбищата често 
са засводени. Стрехите, 
макар и на плосък покрив, 
често имат някак си по-
традиционен вид, с меки 
извивки. Има нещо българ-
ско, южно, подходящо за 

Пловдив. Авторът е бил 
толкова прецизен в рабо-
тата си, че е надзиравал 
сам строежите и е офор-
мял интериорите.

Дали защото е бил 
активен най-вече в „про-
винциален“ Пловдив, дали 
защото като немски въз-
питаник е държан настра-
ни от важни проекти по 
време на социализма, той 
си остава непознат за об-
ществеността.

Малкото информация, 
която споделят помежду 
си съвременните ценители 
на архитектурните му об-
разци, може да бъде откри-
та в книгата „Пловдивски 
архитектурни хроники“ на 
Никола Чинков – син на арх. 
Боян Чинков, с когото Гро-
зев е делил обща квартира. 

Кой е арх. Грозев?

Най-малкият от че-
тиримата синове на око-
лийския съдия Георги Гро-
зев. Роден е в Котел на 13 
април 1893 г. (умира през 
1981 г.), където баща му 
работи известно време. 
Семейството се мести в 
Пловдив. Там Светослав 
завършва Първа мъжка 
гимназия „Княз Алексан-
дър I“. През 1925 г. завърш-
ва Висшето техническо 

училище „Шарлотенбург“ в 
Берлин. През същата годи-
на започва в община Плов-
див своя едногодишен дър-
жавен стаж, без който е 
невъзможно откриването-
на частна практика. През 
1928 г. създава собствено-
то си проектантско бюро, 
като се захваща предим-
но с жилищни сгради. Те 
са свидетелство за на-
стъпващата постепенна 
промяна на стиловете и 
стремежа към изчиства-
не на фасадите от дребни 
детайли и обемни архите-
ктурни форми. 

Много са къщите, кои-
то създава архитектът за 
заможните пловдивчани. 
Няколко обаче са емблема-
тични за творчеството 
му. Ето три от тях.

Най-радикалната откъм 

модернизъм 

Модерен вид, наподобя-
ващ социалистическата 
архитектура на общест-
вените сгради, но всъщ-
ност частна еднофамилна 

къща. Така изглежда най-
безкомпромисният откъм 
модернизъм дом на арх. 
Грозев. Построен за Дра-
гомир Цанков през 1937 г., 
той е известен като 
Бялата къща и при него 
най-ясно личи влиянието 
на немския „Баухаус”, най-
впечатляващ елемент на 
който е бетонната козир-
ка на терасата с огромни 

отвори. От друга страна, 
има и елементи, които я 
отдалечават от напълно 
ортодоксалния функциона-
лизъм, като заобленото 
експресионистично бал-
конче. И днес малко хора 
са готови да си построят 
къща с плосък покрив и из-
чистени линии, без никакви 
червени керемиди и накло-
нени стрехи.

Най-красивата,  

но и запусната

Построена  е  през 
1936 г. за фабриканта 
Стaйно Стaйнов на въз-
можно най-фантастична-
та позиция в града – над 
римските руини, османска-
та джамия и сред възрож-
денския Стар град. От нея 
се открива около 270 гра-
дуса панорама към центъ-
ра на Пловдив. Виждат се 
тепетата, главните ули-
ци, Старият град – всичко, 
което краси Пловдив.

Чисти форми,  ясна 
планировка и подчинение 
на функцията, които са 
характерни за модерната 
архитектура от триде-
сетте години на ХХ в. Къ-
щата в момента е изцяло 
запусната и се руши.

Най-луксозна и с интересна 

съдба

Масивната двуетажна 
къща е построена за се-
мейство Никола и Христи-
на Каишеви, свързани с 
два аристократични рода 
в Пловдив – на Атанас 
Каишев и на Хаджи Гьока 
Павлов. Изградена е през 
1927 г., като не са жалени 
средства. Вътрешната 
подредба, която е запазена 
и до днес с красивите дър-

вени канапета, фотьойли 
и маси, също е свидетел-
ство за стремеж към раз-
кош. Дръжките на врати-
те, тапетите, полилеите, 
че дори и ел. крушките 
били доставяни от чужби-
на. Цялостната подредба 

на мебелите била съгласу-
вана с архитекта, който 
бил приятел на Никола и 
Христина. 

Домът е проектиран в 
модерен стил, но са заим-
ствани и елементи от въз-
рожденската архитектура 
– еркерите наподобяват 
тези на къщите в Стария 
град. Основите на сгра-
дата са масивни, а между 
катовете е излята плоча. 
До нивото на първия етаж 
постройката е изградена 
от бигоров камък, нагоре 
е тухлена. Направено е и 
централно парно, с което 
се е отоплявала цялата 
сграда. Всеки от етажите 
е по 180 кв. м. Таваните на 
двата етажа са с височи-
на от 3,6 м, а в избеното 
помещение - от 3 м. 

След  9  септември 
1944 г. къщата е национа-
лизирана заедно с остана-
лите имоти на Каишеви. 
На горния етаж е наста-
нено семейството на съ-
ветски генерал, а когато 
той се прибира в родина-
та си, домът е напълнен с 
квартиранти.

По това време синът 
на Никола – Атанас Каи-
шев, който вече е станал 
известен лекар, се жени 
и заживява в бащиния си 
дом… под наем. Докто-
рът доживява да види, че 
къщата е върната на се-
мейството му през 1992 г. 
Днес само първият етаж 
е собственост на фами-
лията.

В годините на социа-
лизма къщата е ползвана 
за снимачна площадка на 
7 български филма. Пър-
вият е „Малката” на ре-
жисьора Никола Корабов 
и с участието на мла-
дия Стефан Данаилов. В 

зимната градина пък е 
снимана част от „Барие-
рата” по Павел Вежинов. 
Тук е създадена и една 
от сцените на „Тютюн”, 
в която Ирина, седнала 
до холната масичка, раз-
говаря със съпруга си. 

„Баухаус” е школа за визуално-пластични из-
куства, дизайн и занаяти, основана от архитекта 
Валтер Гропиус през 1919 г. във Ваймар, Германия. Тя 
се превръща в център на модернизма през първата 
половина на ХХ в. През 1919 г. е основано училище от 
Гропиус, което действа до 1933 г. През краткото, но 
бурно и плодотворно съществуване, трима архите-
кти са били негови директори – Валтер Гропиус, Ханс 
Майер и Лудвиг Мис ван дер Рое.

Стилът се превръща в едно от най-влиятелните 
течения в архитектурата на модернизма и модерния 
дизайн. Оказва дълбоко влияние и върху развитието 
на графичния и промишления дизайн, както и върху 
типографията.

Бялата къща е построена за Драгомир Цанков през 1937 г.

В дома на Каишеви са снимани 7 български филма

Сградата, строена за фабриканта Стaйно Стaйнов на въз-

можно най-фантастичната позиция в града – някога и сега…

СТРОИТЕЛ
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Елица Илчева

Яхтата Twizzle 

е пусната във вода от 
известната холандска 
компания Feadship и има 
не само необичайно име, 
но и необичаен интериор. 
Съобразявайки се с же-
ланията на клиентите, 
лондонската дизайнерка 
Емили Тодхънтър и нейно-
то студио Todhunter Earle 
Interiors са пресъздали на 
борда атмосферата на 
къща за живеене, офор-
мена в лек съвременен 
английски стил. Twizzle е 
чудесен пример за изра-
ботка и стои като поръ-
чана на британски шивач, 
казва Тодхънтър и обяс-
нява, че при това нейно 
произведение отчетливо 
се усеща разликата между 
скъп марков костюм и из-
работен по поръчка. 

Преди да започнат 
създаването на лодката, 
собствениците предпо-
читали бързи и яростни 
състезателни яхти. Но 
в един момент започнали 
да мечтаят за дълги пъ-
тувания и усетили нужда 
от съд, който да превър-
нат в дом. Те знаели не 
само точно от какво се 
нуждаят в интериора, но 
и как искат да изглежда 
корпусът. Затова помоли-
ли архитекти от студио 
Dе Voogt Naval Architects 
да заложат зони за раз-
ходка от двете страни на 
палубата и големи прос-
транства, а не просто да 
направят малък и уютен 
кът на открито. Дома-
кините искали да имат 
специално и комфортно 
място за закуска, обяд и 
вечеря под звездите. Ето 
защо на кърмата на вся-
ка от трите палуби са 
направени открити зони 
за хранене. За официални 
приеми е трапезарията на 
главната палуба, за прия-
телски обеди има такава 
на втората, а за леки за-
куски – на горната.

Дизайнерът Емили 
Тодхънтър казва, че кли-
ентите настоявали ин-
териорът на Twizzle „сам 
да крещи: вие не сте на 
лодка, а в истинска селска 
къща”. Този подход е бил 
водещ, когато са решава-
ни вътрешни простран-
ства. „Каютите са с мал-
ко по-различни пропорции 
от стаите в дома“, казва 
Емили. Тя прекарвала часо-
ве наред заедно с архите-
кта Жустин Редман, за да 
е сигурна, че параметри-
те на помещенията ще 
приличат повече на стая 
вкъщи.

Като замисъл интери-
орът е трябвало да бъде 

изчистен, спокоен, но в 
същото време много еле-
гантен. За образец дизай-
нерката взела английски 
селски домове от 30-те 
и 40-те години на мина-
лия век. Цветовата гама, 
както се досещате, била 
вдъхновена от морето. 
Емили споменава, че ак-
центът е красива купа с 
цветни раковини и черупки 
в помещението, което иг-
рае ролята на дневна. Раз-
нообразието от цветове 
и нюанси там – от бяло 
и бежово до светлозеле-
но, розово и дори лилаво, 
определя и цветовете в 
пространството. 

За да се създаде усе-
щане за домашен уют, 
стените в основните жи-
лищни площи са тапицира-
ни с дизайнерски платове. 
Интериорът на салона на 
основната палуба е решен 
със стени от светъл лен, 
в рамки от тъмен орех. 
Този графичен елемент е 
използван и в други поме-
щения. Според дизайнер-
ката тъмните рамки са 
превърнати в обединяващ 
елемент на различните 
пространства. В два от 
салоните тъмните конту-
ри са допълнителни рамки 
на прекрасни картини на 
Пабло Пикасо, Хуан Миро и 
Василий Кандински.

Всяка от четирите 
кабини за гости на тази 
лодка е декорирана в свой 
собствен стил и цветове 
(синьо, тюркоаз, зелено и 
жълто). За стаите е из-
бран текстилен тапет с 
уникална ръчно отпеча-

тана шарка. В голямата 
спалня доминират пепел-
носиви нюанси и нощни 
шкафчета, украсени с бяла 
кожа. „Аз не съм се стре-
мила да направя интериор 

от поразително ярки цве-
тове или блясък на злато. 
Целта беше да се създаде 
доста проста красота, но 
в същото време елегант-
но пространство“, поясня-

ва дизайнерът.
Златото обаче не е 

табу в друга яхта с уни-
кален интериор. Тя е 

„Духът на Бразилия“

и вътрешното й прос-
транство е превърнато в 
произведение на изкуство-
то от къща Fendi. Самата 
лодка е бърза, направена 
от италианската корабо-
строителница Pershing за 
клиент от Рио де Жаней-
ро. Компанията е извест-
на с това, че майстори 
скоростни яхти с агреси-
вен, спортен дизайн. Като 
цяло в света на тези пла-
вателни съдове се счита, 
че колкото по-бързи са, 
толкова по-функционален 
и спартански трябва да 
бъде интериорът. Pershing 
опровергава този стере-
отип, като прави много 
бърза лодка в разкошния и 
скъп интериорен стил на 
Fendi. 

Към двете двойки дви-
гатели, които са инста-
лирани на модела Pershing 
115, инженерите на компа-
нията са добавили газова 

турбина Vericor TF50 с 
мощност от над 5100 к.с. 
В резултат на това мак-
сималната скорост, която 
може да развие лодката, е 
увеличена с цели 10 възела 
– до 52 в час.

Собственикът бил на-
пълно удовлетворен от ар-
хитектурния проект и не 
пожелал никакви промени 
по него. Лодката е с три 
места за отдих на откри-
то, голям салон на главна-
та палуба в съчетание с 
трапезария, домашно кино 
и четири двойни кабини. 
Каютата на собствени-
ците е разположена на до-
лния етаж, в централната 
част. До нея има голяма 
баня с душ кабина, която 
е и турска баня. 

На лявата и дясната 
страна са ситуирани две 
каюти за гости, а на носа 
на лодката има VIP каби-
на с голямо двойно легло. 
Система за домашно кино 
е голямата гордост на 
собственика. Тя се нами-
ра близо до кърмата. Глав-
ният дизайнер Фулвио де 
Симони припомня, че поме-
щението е било направено 
със специален шумоизоли-
ращ килим и диван с поли-
уретанови възглавници с 
нестандартна полукръгла 
форма.

Не само този диван, но 
и всички мебели са леки и 
елегантни. Де Симони каз-
ва, че изборът на светли 
цветове е направен, за 
да се създаде усещане за 
по-широко пространство. 
Тъй като стилът на Fendi 
се свързва преди всичко с 
облечени с кожа предмети, 
и тук има в изобилие от 
нея. Например стените са 
решени с панели, обвит в 
кожа от светлобежови и 
кремави тонове. В инте-
риора дизайнерът щедро е 
влагал и златисто дърво 
– американски явор. „Съз-
дадохме ярка, елегантна 
обстановка, в която все-
ки би се чувствал удобно“, 
обобщава Де Симони.

Селска къща от Лондон, или елегантност от Fendi в уникален интериор

СТРОИТЕЛ
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Закриване и рекултивация на старо градско 
сметище - Ловеч”

Наименование: „Строителни и монтажни работи на обект: 
Дневен център за възрастни хора с увреждания -  преустройство 
и реконструкция”

Наименование: „Инженеринг – проектиране, изграждане на 
1 бр. Контролно-информационен пункт (КИП) и 5 бр. контролни 
пунктове (КП) на територията на НП „Рила”

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Възложител: Община Ловеч
Описание: Предвижда се да бъдат извър-

шени следните видове работи в посочените 
количества и обеми: 1. Изсичане на храсти и 
дървета, изваждане на корени – 8500 м2; 2. 
Почистване на отпадъци от дерето и пло-
щите за добив на земни маси – 1000 м3; 3. 
Събиране на хумус, транспорт и оформяне на 
временно депо – 3880 м3; 4. Предепониране на 
отпадъци с транспорт до 1000 м – 141 500 м3; 
5. Изграждане на опорна дига – 6500 м3; 6. 
Дренаж за филтрационни води – 335 м; 7. 
Напорен тръбопровод – 185 м; 8. Изгражда-
не на подпорна стена от габиони с размери 
2/1/0.5 м – 25,5 м3; 9. Изграждане на резерво-
ар за инфилтрат – 1 бр.; 10. Горен минерален 
изолационен екран – 49 629 м2; 11. Рекулти-
вационен пласт – 49 650 м2; 12. Изграждане 
на газоулавяща и газоотвеждаща система; 
13. Охранителни канавки от бетонови плочи 
0.4/0.4/0.05 върху пясъчна подложка 0.1 м – 
1505 м; 14. Изграждане на гасител – 1 бр.; 15. 
Биологична рекултивация (хум. пласт 0.2 м, 
засяване, грижи) – 49,9 дка; 16. Изграждане на 
мониторингови сондажи – 40 м; 17. Изграж-
дане на репери за следене на слягания – 6 
бр.; 18. Отгледни грижи – 49,6 дка/годишно. 
Срокът на биологичната рекултивация съ-
гласно чл. 4, ал. 2, б. „б“ от наредба №26 от 
2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени 
терени, подобряване на слабопродуктивни 
земи, отнемане и оползотворяване на хумус-
ния пласт винаги е 3 години. Срокът за из-
пълнение на Техническата рекултивация се 
определя от изпълнителя.

Oсн. предмет: Работи по насипване и 
рекултивация на почвата

Прогнозна стойност: 1 872 640.29 BGN
Технически възможности: Изискуеми 

документи и информация: 1. Списък на стро-
ителството, изпълнено през последните 5 
години, считано от датата на подаване на 
офертата, а за строителство, което е ед-
накво или сходно с предмета на поръчката, 
и: а) посочване на публичните регистри, в 
които се съдържа информация за актовете 
за въвеждане на строежите в експлоатация, 
която информация включва данни за компе-
тентните органи, които са издали тези 
актове, стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, мястото и вида 
на строителството, или б) удостоверения 
за добро изпълнение, които съдържат стой-
ността, датата, на която е приключило 
изпълнението, мястото, вида и обема на 
строителството, както и дали е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания; 
удостоверенията съдържат и дата и подпис 
на издателя и данни за контакт, или в) копия 
на документи, удостоверяващи изпълнение-
то, вида и обема на изпълнените строителни 
дейности. Забележка: Под еднакво или сход-
но с предмета на поръчката строителство 
се приема изпълнени строежи от четвърта 
група – строежи от благоустройствената 
инфраструктура, хидротехническото стро-

ителство и опазването на околната среда. 
2. Декларация - списък на технически лица, 
включително на тези, отговарящи за кон-
трола на качеството; 2.1.Чуждестранните 
лица представят и Декларация за това, че 
се задължават да поемат на свой риск осигу-
ряването на изискващите се по българското 
законодателство визи, разрешения за пре-
биваване и разрешения за работа на работ-
ниците и служителите, които ще участват 
в изпълнението на обществената поръчка 
и не са граждани на държава - член на ЕС, 
на държава - страна по споразумението за 
Европейското икономическо пространство, 
или на Конфедерация Швейцария; Участник 
може да докаже съответствието си с из-
искванията за технически възможности и/
или квалификация с възможностите на едно 
или повече трети лица. В тези случаи освен 
документите, определени от възложителя 
за доказване на съответните възможности, 
участникът представя доказателства, че 
при изпълнението на поръчката ще има на 
разположение ресурсите на третите лица.

Минимални изисквания: 1) Участникът 
трябва успешно да е извършил строител-
ство за период от 5 (пет) години, считано 
до датата, определена като краен срок за 
подаване на офертата за участие в про-
цедурата за възлагане на обществената 
поръчка. Когато участникът е обединение, 
което не е юридическо лице, това изискване 
се отнася общо (кумулативно) за обедине-
нието. 2) Участникът трябва да разполага 
с подходящ инженерно-технически състав 
от технически правоспособни лица, които 
да бъдат ангажирани с изпълнението на по-
ръчката, включително на тези, отговарящи 
за контрола на качеството, включващ мини-
мум следните позиции: - Технически ръково-
дител на строително-монтажните работи 
(СМР): отговарящ на изискванията на чл. 
163а от ЗУТ, и минимум три години стаж 
като технически ръководител в изпълнение-
то на строежи от първа група четвърта 
категория; - Геодезист -  завършено висше 
образование, степен магистър, със специал-
ност „Геодезия” или еквивалентна; - Коорди-
натор по безопасност и здраве: отговарящ 
на изискванията по ЗЗБУТ и чл. 5, ал. 2 от 
Наредба №2 за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд 
при извършване на строителни и монтажни 
работи, и опит на подобна позиция минимум 
2 години, а за чуждестранните участници 
– еквивалентни документи, съгласно нацио-
налното им законодателство. Участникът 
трябва да разполага с екип за изпълнение на 
поръчката, който да осигури изпълнението 
на всички дейности, предмет на поръчката, 
в предложения срок за изпълнение - строи-
телни работници . Забележка: В случай че 
член от екипа притежава удостоверение 
за Координатор по безопасност и здраве в 
строителството, не е необходим допълни-
телен експерт за изпълняване на дейността.

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 42
Срок за получаване на документация за 

участие:  16.03.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 16.03.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: 17.03.2015 г.   
Час: 10:00

Дата: 16.02.2015 г. 
За контакти: Камелия Вълчанова
Факс: 068 688280
Адрес: Община Ловеч, ул. „Търговска" №22
Адрес на възложителя: Община Ловеч, ул. 
„Търговска" №22
Телефон: 068 688294
E-mail: obshtina@lovech.bg

Възложител: Община Шумен
Описание: Строителни и монтажни 

работи на обект: „Дневен център за въз-
растни хора с увреждания - преустройство 
и реконструкция на част от първи етаж, 
втори етаж и част от тавански етаж от 
съществуваща сграда, пристройка за асан-
сьор в УПИ I, градина и здравен дом, кв. „49”, с. 
Друмево, обл. Шумен (23813.501.220.2)” Стро-
ежът е V категория, съгласно Наредбата за 
определяне номенклатурата на видовете 
строежи.

Oсн. предмет: Строителни и монтаж-
ни работи по общо изграждане на сгради на 
здравеопазването и социалните грижи, кре-
маториуми и обществени тоалетни

Прогнозна стойност: 325 607.93 BGN
Технически възможности: Изискуеми 

документи и информация: 1. Декларация-спи-
сък (Обр. №7) на строителството, еднакво 
или сходно с предмета на поръчката, извър-
шени през последните пет години, считано 
от датата, определена като краен срок за 
представяне на офертите, включително 

стойностите, датите и получателите, за-
верена от управителя; 2.  Удостоверения за 
добро изпълнение за всички обекти, изброени 
в списъка, които съдържат стойността,  да-
тата, на която е приключило изпълнението, 
мястото, вида и обема на строителството, 
дали е изпълнено в съответствие с норма-
тивните изисквания, дата и подпис на изда-
теля и данни за контакт. Участникът може 
да се позове на предишни обекти, които е 
изпълнил като главен изпълнител, като член 
на обединение или като подизпълнител, но 
само в рамките на своето собствено учас-
тие в този обект. Ако участникът е рабо-
тил като подизпълнител или като член на 
обединение при изпълнението на някой от 
посочените обекти, то е необходимо освен 
удостоверението,  да бъде добавена декла-
рация, удостоверение или друг документ, 
доказващ дяловото участие; 3. Копия на 
документи, удостоверяващи изпълнението, 
вида и обема на всички изпълнени строител-
ни дейности, които са изброени в списъка. 
4. Удостоверение за вписване в ЦПРСКБ или 

еквивалентен документ от страната, член-
ка на ЕС, при чуждестранни участници, или 
декларация (свободен текст), че се е запоз-
нал с условията за вписване в ЦПРСКБ и ако 
бъде определен за изпълнител, се задължава 
в 20-дневен срок от получаване на решението 
за определянето му за изпълнител да пред-
стави документи, удостоверяващи вписване-
то му в ЦПРСКБ; 5. Застрахователна полица 
за сключена застраховка професионална от-
говорност в строителството по реда на чл. 
171 от ЗУТ; 6. Декларация, Обр. №8, и списък 
по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП от участника 
за разполагаемия квалифициран персонал – 
квалифицирани специалисти, които ще взе-
мат участие в изпълнението на поръчката, 
а именно: а) ръководител на обект, б) техни-
чески ръководител, в) координатор по безо-
пасност и здраве, г)  специалист по контрол 
върху качеството. За доказване наличието 
на необходимия квалифициран персонал в спи-
съка-декларация се посочват образованието, 
професионалната квалификация и професио-
налният опит, съответните специалисти и 
се представят оригинали на професионални 
автобиографии - Обр. №9, подписани лично 
от специалистите, и декларация - Обр. №10, 
за разположение на член от екипа; 7. Деклара-
ция - Обр. №11, за посещение на строителния 
обект и запознаване с условията на общест-
вена поръчка.

Минимални изисквания: 1. Участникът да е 
изпълнил през последните 5 (пет) години, счи-

тано от датата, определена като краен срок 
за представяне на офертите, строителство 
- еднакво или сходно с предмета на поръч-
ката, на обща стойност най-малко 1 (един) 
път стойността на поръчката; Под строи-
телство, еднакво или сходно с предмета на 
поръчката, да се разбира ново строителство 
и/или реконструкция и преустройство на ле-
чебно заведение за болнична помощ или на 
жилищна, административна или обществена 
сграда. 2. Участникът следва да притежава 
регистрация в професионален или търговски 
регистър на страната, в която е установен 
с предмет строителство – строеж III „в” ка-
тегория, съгласно чл. 6, ал. 3, т. 4 от Наредба  
№1 за номенклатурата на видовете строежи; 
3. Участниците трябва да имат валидна към 
датата на подаване на офертата застра-
ховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална от-
говорност в строителството с минимална 
застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 
от Наредбата за условията и реда за задъл-
жително застраховане в проектирането и 
строителство за категорията строител-
ство, съобразно строежа – предмет на поръч-
ката. Същата трябва да е в сила минимум 30 
дни след изтичането на срока на валидност 
на офертата, както и да бъде придружена с 
декларация от участника, че в случай на из-
тичане на застраховката по време на дейст-
вието на договора, то действието й ще бъде 
подновено със срок, не по-малък от срока на 
строителството и договора. 

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на документация за 

участие:  16.03.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 16.03.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: 17.03.2015 г.  Час: 10:00
Дата: 16.02.2015 г. 

За контакти: инж. Делян Стоянов, началник 
на отдел ИИКСЕ
Факс: 054 800400
Адрес: Община Шумен, бул. „Славянски" №17
Адрес на възложителя: Община Шумен, бул. 
„Славянски" №17
Телефон: 054 857704
E-mail: d.stoyanov@shumen.bg

Краен срок за изпълнение: Завършване: 
30.10.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие:  30.03.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 30.03.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: 31.03.2015 г.  Час: 10:00
Дата: 16.02.2015 г. 
За контакти: Янка Илиева

Факс: 073 881023
Адрес: Дирекция „Национален парк „Рила”, Ре-
публика България 2700, Благоевград, кв. „Варо-
ша”, ул. „Бистрица” №12 В
Адрес на възложителя: Дирекция „Национа-
лен парк „Рила", Република България 2700, Бла-
гоевград, кв. „Вароша”, ул. „Бистрица” №12 В
Телефон: 073 880537
E-mail: yilieva@rilanationalpark.bg

Възложител: Дирекция „Национален парк 
Рила"

Описание: Предмет на настоящата об-
ществена поръчка е изпълнението на „Ин-
женеринг – проектиране, изграждане на 1 бр. 
Контролно-информационен пункт (КИП) и 5 
бр. контролни пунктове (КП) на територията 
на НП „Рила”

Oсн. предмет: Строителни и монтажни 
работи по общо изграждане на други сгради 

Услуги по проектиране и конструиране на 
строителни съоръжения с производствено 
предназначение

Прогнозна стойност: 863 500 BGN
Технически възможности: Информа-

ция и формалности, които са необходими за 
оценяване дали са изпълнени изискванията: 
Списък на строителството (Образец № 9), 
изпълнено през последните 5 години, считано 
от датата на подаване на офертата, а за 
строителство, което е еднакво или сходно 
с предмета на поръчката, и: а) посочване на 
публичните регистри, в които се съдържа 
информация за актовете за въвеждане на 
строежите в експлоатация, която информа-
ция включва данни за компетентните органи, 
които са издали тези актове, стойността, 
датата, на която е приключило изпълнение-
то, мястото и вида на строителството, или 
б) удостоверения за добро изпълнение, които 
съдържат стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, мястото, вида и 
обема на строителството, както и дали е из-
пълнено в съответствие с нормативните из-
исквания; удостоверенията съдържат и дата 
и подпис на издателя и данни за контакт, или 
в) копия на документи, удостоверяващи из-
пълнението, вида и обема на изпълнените 
строителни дейности; * За строителство, 
което е еднакво или сходно с предмета на по-
ръчката, се имат предвид строително-мон-
тажни работи и/или строително-ремонтни 
работи на сгради с обществено-обслужващо 
предназначение. 2. Списък на инженерно-тех-
ническия състав, ангажиран за изпълнението 
на строителните дейности (Образец №10-
а), с посочване на образованието, профе-

сионалната квалификация и професионалния 
опит на кандидата или участника, и/или на 
ръководните му служители, включително на 
лицата, които отговарят за извършването 
на строителството, придружен с професио-
нални автобиографии на всеки един член от 
екипа - по Образец №11 от документацията 
за участие. 3. Списък на проектантския екип, 
ангажиран с изпълнение на проектирането 
(Образец №10-б), придружен от заверено ко-
пие на удостоверение за пълна проектант-
ска правоспособност, заверено за текущата 
календарна година от КИИП и/или КАБ, или 
документ за призната професионална квали-
фикация по реда на Закона за признаване на 
професионални квалификации (ЗППК) по чл.10 
и чл.11 от ЗКАИИП. 4. Декларация за разпо-
ложение на специализирано оборудване за 
работа в трудно достъпни места в свобод-
на форма – оригинал, в която задължително 
посочват вид, марка, модел, брой и техниче-
ски характеристики на специализираното 
оборудване, което има на разположение за 
работа на трудно достъпни места, както 
и на какво основание ползва декларираното 
оборудване. Към декларацията се прилагат 
съответните документи, удостоверяващи 
основанието, на което участникът ползва 
декларираното оборудване. 5. Заверено копие 
от валиден сертификат по ISO 9001:2008 за 
внедрена система за управление на качест-
вото в строителството и проектирането 
или еквивалент/еквивалентен документ или 
доказателства за въведени еквивалентни 
мерки за управление на качеството; 6. За-
верено копие от валиден сертификат по ISO 
14001:2004 за внедрена система за управле-
ние на околната среда в строителството и 
проектирането или еквивалент/еквивален-
тен документ, или доказателства за въ-
ведени еквивалентни мерки за опазване на 
околната среда; 7. Заверено копие от валиден 
сертификат по OHSAS 18001:2007 за внедре-
на система за управление на здравословни и 
безопасни условия на труд в строителство-
то и проектирането или еквивалент/еквива-
лентен документ.

СТРОИТЕЛ
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Над 850 млн. долара ще 
бъдат отделени от ком-
пютърния гигант Apple, 
за да бъде построен со-
ларен парк на площ от 5,2 
кв. км в Монтерей, щата 
Калифорния. Част от про-

изведената енергия ще 
осигури функционирането 
на новия централен офис 
на Apple. „Ние знаем, че 
климатичните промени са 
реалност”, казва изпълни-
телният директор на ком-
панията Тим Кук. „Време-
то на говоренето отмина 
и сега трябва да започнем 
реални действия”, подчер-

та той. Според него след 
реализацията на проекта 
ще се генерират значи-
телни спестявания. Apple 
изгражда слънчевата цен-
трала в партньорство с 
фирмата First Solar. 

Това е компанията, 
от която компютърният 
гигант закупи огромна 
производствена база в 

Аризона. Според предва-
рителните изчисления 
новият соларен парк ще 
генерира 130 мегавата 
електричество, което е 
достатъчно да захрани 50 

хил. средни американски 
домакинства. Централа-
та изцяло ще покрие енер-
гийните нужди на Apple в 
Калифорния. От First Solar 
посочват, че 25-годиш-

ният договор е „най-ма-
щабното споразумение в 
бранша, осигуряващо въз-
обновяема енергия, чийто 
краен потребител е ком-
пания“. 

Той ще генерира 130 мегавата електричество

Учени от Китай са из-
мислили иновативна сис-
тема, при която потре-
бителите могат просто 
да захвърлят телефоните 
си на масата, а устрой-
ствата ще се зареждат 
автоматично чрез налич-
ната светлина. Те вече 
са изградили работещ 
прототип, известен като 
AutoCharge. Използвайки 
външна камера и обек-
торазпознаващ софтуер, 
той постоянно сканира 
повърхността на масата, 
търсейки апарат с фор-
мата на смартфон. Ко-
гато системата засече 
такава вещ, което става 
за по-малко от 1 секунда, 
тя насочва светлинен лъч, 
фокусиращ светлината 
върху устройството. 

На свой ред фотовол-
таичен панел върху теле-
фона започва да генерира 
електричество. Така той 
зарежда батерията на те-
лефона. Изследователите 
казват, че при тестовете 
на прототипа са използва-
ли фотоволтаичен панел 
с размера на телефон. В 
тази конфигурация е било 
установено, че джаджата 
се захранва приблизител-
но толкова бързо, колкото 
и чрез повечето кабелни 

зарядни устройства.
За да се предпази от 

непрекъснатото осветя-
ване на телефони, които 
не се нуждаят от зареж-
дане, AutoCharge използва 
система, при която фото-
волтаичният панел зареж-
да и микроконтролер и LED 
индикатор, разположени 
върху горната повърхност 
на телефона. Когато апа-
ратът бъде осветен, 
диодът започва да мига 
по определен начин, по-
казвайки текущото ниво 
на заряда на батерията. 
AutoCharge използва своя-
та камера, за да разбере 
сигнала. Така системата 
ще продължи да осветява 
телефона само дотогава, 
докато той има нужда от 
зареждане. 

Властите в Германия имат намерение да предоставят 
участък от магистрала А9, свързваща градовете Берлин 
и Мюнхен, за изпитания с безпилотни автомобили. Това не 
е първият подобен експеримент. През април 2014 г. Volvo 
започна тестове по улиците на Гьотеборг, а от януари 
т.г. британските власти разрешиха да се движат без-
пилотни автомобили по „цивилната” пътна мрежа. В Гер-
мания обаче тези проучвания ще се правят на аутобан.

На въпросния участък от А9 са монтирани специални 
сензори и измервателна апаратура, която ще позволи на 
автономните коли да обменят информация помежду си, 
както и с окръжаващите ги обекти от инфраструктура-
та. Автомобилите ще започнат да се движат по немска-
та магистрала в края на тази година.

Фирма от Шанхай изгради 
6-етажен жилищен блок и вила 
с 3D принтер. Сградите, кои-
то се намират в индустриалния 
парк „Суджоу“, провинция Дзясу, 
са били вдигнати едва за няколко 
дни, уточняват създателите им. 
Общата площ на строежа е 1100 
кв. м, а принтерът, с който е вди-
гнат, е с височина 7 м, дължина 10 
м и дължина 40 м. За направата на 
блока са използвани камъни и ре-
циклирани строителни отпадъци, 
които са подсилени със стомана, 
преди да бъдат сглобени на място.

Според компанията – изпълни-

тел на проекта, WinSun Decoration 
Design Engineering тази нова тех-
нология може да ускори строител-
ството с до 70%, като в същото 
време намали разходите за мате-
риали с 40%, а тези за труд – с 
цели 80%. 

Строителството на зданието 
се случва почти година след като 
същата фирма направи 10 апарта-
мента с цена от 3100 паунда само 
за един ден. Новият блок за момен-
та е най-високата сграда, постро-
ена с 3D технология, като за прин-
тирането й е бил нужен един ден, 
а сглобяването й е отнело 5 дни. 

На необичайна архите-
ктурна новост се радват 
посетителите на курорта 
Банг Саен Бийч в Тайланд, 
който се намира на около 
90 км от столицата Бан-
кок.

В парк в покрайнини-
те му е изградено стъл-
бище лабиринт по про-
ект на дизайнерите от 
Supermachine Studio. Иде-
ята е ребусът да служи за 
игра на криеница и посте-
пенно да бъде обгърнат от 
растящите наоколо рас-
тения, така че да се пре-
върне в още по-интересно 
място за посетителите. 
Лабиринтът е наречен 10 

Cal Tower, защото създа-
телите му са изчислили, че 
изкачването на всичките 
му стълби от долу до горе 
изгаря 10 калории.

Пътят от началото до 
върха предлага различни 

маршрути на посетите-
лите и го прави удобно 
място за игра не само за 
децата, но и за възраст-
ните. Оттук се разкрива 
прекрасна гледка към съ-
седните игрища.

Чилийски архитекти, 
вдъхновени от японското 
изкуство оригами, пред-
ставиха проект за град-
ски парк и пешеходен мост 
в столицата на страната 
Сантяго.

Озаглавено „Оригами 

Хайлайн”,  съоръжение-
то прилича на гигантска 
скулптура в парка „Бал-
маседа“ и го свързва със 
сградите Tajamar Towers, 
проектирани от извест-
ния чилийски архитект 
Фернандо Кастийо Вела-

скос, в чиято чест се про-
вежда конкурсът за новия 
обект. В зоната за отдих 
край моста ще има места 
за концерти на открито и 
почивка. Ще могат да се 
практикуват и различни 
спортове. 

Базираната в Швеция компания Orbital 
Systems е разработила футуристичен душ 
в рамките на съвместен проект с На-
ционалната космическа агенция на САЩ 
(NASA). Идеята зад изобретението е да се 
пестят ресурси. Душът постоянно пре-
чиства и рециклира използваната вода, 
спестявайки, по думите на създателите 
си, до 90% от течността и 80% от енер-
гията в сравнение с конвенционалните.

Самата джаджа е част от затворена 
система, инсталирана в кабина или вгра-
дена в пода, която използва 5 л течност. 
Водата тече от главата на душа върху 
тялото и се оттича в специален канал, 
в който има две филтриращи капсули – 
микро- и нанокапсула. Първата задържа 
по-големите частици, а втората уни-
щожава малките замърсители, каквито 
са микробите, метални парчета и мазни 
емулсии. В резултат се получава напълно 
чиста вода – като тази, която тече от 
чешмата. След филтрирането ресурсът 
се изпомпва обратно към главата на душа. 

Затвореният цикъл ни дава възможност 
да се къпем с 5 л вода за неопределено дъ-
лъг период от време.

Микрокапсулата може да пречисти 
между 10 хил. и 30 хил. л и струва 25 дола-
ра, а нанокапсулата може да се ползва до 
100 хил. л и е за 100 долара. Според Orbital 
Systems душът ще спести пари на соб-
ствениците си, независимо от цената, 
тъй като ще спрат „да наливат пари в 
канала“. Душ кабината се продава за 5000 
долара, а версията за вграждане в пода 
струва 4000 долара. 
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Най-големият пътни-
чески терминал в света 
ще се намира в Пекин. Той 
ще бъде изграден на най-
новото летище в китай-
ската столица. Идеята е 
да се разтовари пътни-
копотокът на съществу-
ващото, което вече ра-

боти над капацитета си. 
Проектът за новия обект 
беше представен от ADP 
Ingeniérie (ADPI) и Zaha 
Hadid Architects (ZHA). По 
думите на архитектите, 
ръководени от Заха Ха-
дид, новият терминал е 
замислен да обслужва до 
45 млн. пътници годиш-
но. В същото време ще е 
конструиран така, че въз-
можностите му да приема 

пасажери и самолети ще 
могат да варират спо-
ред ежедневните нужди. 
Терминалът ще осигурява 
връзка на пътуващите с 
местните и национални-
те жп мрежи и ще се пре-
върне в централен транс-
портен център на Пекин. 
Той ще обслужва не само 
столицата, но и близкия 
град Тянжин, и провинция 
Хъбей.

45 млн. души годишно ще преминават през съоръжението

Дизайнерската фир-
ма Gensler е разработила 
интересна идея за мрежа 
от подземни велоалеи, с 
която може да бъде решен 
проблемът със задръства-
нията в град като Лондон. 
Проект London Underline е 
за усвояване и развитие 
на изоставени подземни 
пространства в британ-
ската столица.

Целта на дизайнерите 
е да превърнат старите 
тунели на метрото в пе-
шеходни и велоалеи, пълни 
с кафенета и пунктове за 
онлайн поръчки и доставки 
на стоки. Според създате-
лите на проекта ползата 
от него ще бъде още по-
голяма, ако алеите бъдат 
покрити с кинетична на-
стилка, която превръща 
триенето от велосипеди-
те и обувките на пешеход-
ците в електричество. 

Подземните обекти няма 
задължително да водят 
до повърхността. Те ще 
бъдат достъпни през 
станциите на метрото, а 
на входа на всяка от тях 
ще има пункт за наемане 
на велосипеди, с който 
ползващите ги да достиг-
нат до желаната точка. 
Идеята за подземната 

мрежа за момента не се 
приема еднозначно и не е 
ясно дали някога ще може 
наистина да бъде реали-
зирана. Според мнозина 
карането на колело под 
повърхността обезсмисля 
самата идея да се ползва 
велосипед. Според други 
прокопаването на тунели 
е неефективно и скъпо.

Германското градче Блайбах отскоро 
се радва на концертна зала със забеле-
жителна форма. Това е една от трите 
нови сгради в Блайбах. Построяването 
им е част от програма за съживяване на 
града, чието население през последните 
години непрекъснато намалява. 

Интересната зала наподобява ог-
ромен бетонен куб, наклонен на едната 
страна и разположен на централния пло-
щад на града. Стъпалата под него водят 
към подземни помещения. Идеята за тази 
необичайна форма има две основни цели. 
От една страна да се осигури максимално 
добра акустика за музиката и едновре-
менно с това залата да се впише в окол-

ните стари сгради, без да ги засенчва с 
мащабни размери и модерна визия. Автор 
на проекта е мюнхенският архитект Пе-
тер Хаймерл, според когото бетонът е 
материалът с най-добри акустични ка-
чества. Той е работил по обекта в тясно 
сътрудничество с експерти по акустика-
та. По думите на арх. Хаймерл сградата 
осигурява по-добра среда за музиката, 
отколкото ако беше от дърво.

Новата концертна зала е започнала да 
изпълнява функцията си за съживяване на 
Блайбах. Тя е поставила градчето в цен-
търа на културната карта на Германия и 
билетите за всички насрочени до момен-
та изпълнения там са разпродадени.

Дубай ще е  първи-
ят град в света, който 
ще зарежда превозните 
средства на градския си 
транспорт изцяло с мест-
ни биогорива от прера-
ботено растително мас-
ло. Новината дойде след 
подписването на договор 
между общината и Neutral 
Fuels, която трябва да за-
мени използваното в мо-
мента гориво с екологично 
чист биодизел. Смяната 
няма да изисква никакви 
модификации на стандарт-
ните дизелови двигатели.

„Това е фантастичен 
ден за Обединените араб-
ски емирства, за Дубай 
и за биодизела. Община-
та създава прецедент за 
устойчивост, на който 
останалата част от све-
та трябва да обърне вни-
мание. Горди сме да бъдем 
част от смелата визия 
за бъдещето на Дубай”, 
казва директорът на ком-
панията Карл Фийлднър. 
Програмата за енергийна 
ефективност е дело на 

премиера на ОАЕ Шейх 
Мохамед бин Рашид ал-
Мактум, който има жела-
ние да превърне Дубай в 
устойчив и енергийно не-
зависим град през следва-
щите 30 години. Неговата 
програма от 11 точки за 
устойчива инфраструкту-
ра включва цели за двойно 
подобряване на качество-
то на въздуха, удвояване 
на количеството прерабо-
тени отпадъци и използва-
не на възобновяеми източ-
ници за 24% от нуждите на 
града.

Natural Fuels е сред во-

дещите компании в пре-
работката на готварски 
растителни мазнини в 
чист биодизел. Гориво-
то не струва повече от 
стандартния дизел. Голяма 
част от нужната сурови-
на ще идва от отпадъчни 
продукти на местните 
вериги за бързо хранене. 
Освен това използването 
на биодизел води до много 
по-ниски нива на вредните 
въглеродни емисии, което 
ще помогне на страната 
да изпълни целите си за 
борба с климатичните 
промени.

Русия може да построи в Египет не 
само ядрена централа, а да създаде цял 
атомен отрасъл. Това заяви руският 
президент Владимир Путин на прескон-
ференция с египетския си колега Абдел 
Фатах Сиси в Кайро, съобщават руски 
медии. „Обсъдихме възможността за съ-
трудничество в сферата на атомната 
енергетика. Става въпрос за изграждане 
на ядрени централи, подготовка на кадри, 
развитие на науката – цял комплекс от 
мерки, с които ще се създаде нов отрасъл 

в Египет”, обясни Путин.
От своя страна Сиси изтъкна, че Еги-

пет се надява договореностите между 
Москва и Кайро в областта на енерге-
тиката да помогнат за задоволяване на 
енергийните нужди на страната му.

На срещата стана още ясно, че Русия 
възнамерява да изгради в Египет АЕЦ с 
4 блока по 1200 мегавата, а също така 
да доставя и ядрено гориво. Москва е 
съгласна да отпусне кредит на Кайро за 
изграждането на централата.

П ъ р в и т е  с л а м е н и 
къщи във Великобрита-
ния вече се предлагат 
на пазара за недвижими 
имоти. Това не са пър-
вите домове, които се 
създават с помощта на 
бали слама, но са първи-
те, които се продават 
свободно. Обектите са 
реализирани в рамките 
на изследователски про-
ект на университета в 
Бат (University of Bath) 
във Великобритания и 
специализираната архи-
тектурна фирма Modcell. 
Според авторите на про-
екта употребата на сла-
мени стени може да бъде 
лесно решение за липса-
та на достъпни жилища 
по света. Идеята е да се 
докаже, че техниката на 
строене със слама е не 
само за екологично ори-
ентираните, а може да се 
използва и на по-широкия 
пазар. Къщите са изгра-
дени на традиционно из-
глеждащата улица в Бри-
стол. Те са облицовани в 
тухли, но скелетната им 
конструкция представля-

ва бали слама между ре-
дове дъски.

Проф. Пийт Уокър от 
университета в  Бат, 
който е ръководител на 
проекта, заяви пред Би Би 
Си: „Мисля, че има много 
погрешно схващане за 
използването на слама и 
опасността от пожар.” 
Проф. Уокър и неговите 
колеги систематично са 
изследвали и усъвършен-
ствали технологията 
като част от финанси-
ран от Европейския съюз 
проект. Изпитанията в 
продължение на няколко 

години показват, че това 
е стабилна и безопасна 
форма на строителство. 
Използването й за стро-
ителен материал всъщ-
ност „заключва въглерода 
в стените” на сградата, 
тъй като преди да бъде 
изсушена (в зелената й 
фаза), тя поглъща въгле-
роден диоксид. „Тя е също 
много ефикасен изола-
тор. Сметките за енер-
гия трябва да спаднат 
с до 90% в сравнение с 
други къщи в района на 
Бристол”, допълва проф. 
Уокър. 
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друго, освен изкупителна 
жертва за предателството 
на Дякона”. Неоснователни 
са и упреците към него за 
злоупотреба с комитетски 
пари. Проф. Денев привеж-
да заслужаващи внимание 
аргументи, че след послед-
валите арабаконашкия ин-
цидент арести поп Кръстьо 
е предупреждавал чрез коми-
тетски куриери Левски да не 
идва в Ловеч. Той не е знаел 
за последното посещение на 
Апостола в комитетската 
столица и двамата тогава 
не са се срещали.

Въпреки предупрежде-
нията на поп Кръстьо и на 
други комитетски дейци 
Левски пристига в Ловеч 
с намерение да съдейства 
за ограничаване на провала 
на революционната органи-
зация и да прибере нейния 
архив. Това негово решение 
се оказва фатално. Според 
проф. Денев при широкооб-
хватните и масирани дейст-
вия на властите елементът 
случайност при неговото 
залавяне не може да бъде 
игнориран. Левски никого не 
е обвинил като предател. А 
истинският предател за за-
лавянето му в Къкринското 
ханче „вероятно никога няма 
да се узнае”.

Разглежданата моно-
графия е белязана от свой-
ственото за автора беле-
тристично умение, което й 
придава облик на увлекател-
но четиво. Тя е стойностен 
опит да се проследят и пре-
осмислят фактите от по-
следната година от живота 
на Левски. 
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Програмата за март включва над 40 представления

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Изпълнителният директор на 
Националния дворец на култура-
та (НДК) Мирослав Боршош обяви 
старта на проекта „Нов театър – 
НДК”. За първи път институцията 
дава поле за изява на млади и вече 
утвърдени творци и предоста-
вя пространство за репетиции и 
нестандартни проекти във всички 
жанрове в съвместна инициатива 
с частна сцена. 

Официалното откриване ще 
бъде на 9 март с премиерата на 
„Амадеус” на Питър Шафър. Режи-
сьор на спектакъла е Бойко Илиев, 
който е и инициатор на проекта. 
Постановката, която не е непозна-
та на театралната публика, този 
път ще се играе само от четири-
ма актьори – Георги Кадурин, Иван 
Юруков, Мариус Донкин и Марияна 
Миланова. Програмата на театъ-
ра ще стартира неофициално още 
на 5 март с моноспектакли, дет-
ски представления и гостуващи 
трупи. 

Сцената ще се помещава на 
мястото на бившия музикален 
магазин „Балкантон” в Пасажа на 
НДК и ще събира 160 души. Към 
него ще има и денонощно кафене с 
книжарница, каквато е практика-
та в големите театри по света. 
„Тук драматурзите ще могат да 
намерят специализирана литера-
тура и записи на постановки. Това 
ще е едно духовно място, което 
ще събира съмишленици – хора, 
които имат желание за диалог с 

публиката, както и нужда от дъл-
боко творческо общуване помежду 
си”, сподели Бойко Илиев. В екипа 
на „Нов театър – НДК” влизат още 
Александър Урумов, Димитър Сте-
фанов и Цветан Николов. Те благо-
дариха на новото ръководство за 
това, че след дълги перипетии и не-
успешни опити „театралите вече 
имат свой дом”. „През годините 
бяха срутени много стени, но сега 
с общи усилия ги градим отново”, 
допълни Бойко Илиев. 

„Щастлива съм, че НДК отново 
възвърна духа, който аз помня от 
детството си. Това бяха години, 
през които до театъра имаше 
утъпкана пътека”, коментира Па-
раскева Джукелова. 

„Знаете колко трудно се прави 
театър, особено като частна ини-
циатива. Зад този проект стои 
трудът на много хора и ние вярва-

ме, че при нас творците ще имат 
едно свое уютно място, а публика-
та ще преживее много незабравими 
мигове”, каза директорът на НДК 
Мирослав Боршош.

На сцената на „Нов театър – 
НДК” ще могат да се видят всички 
жанрове и форми на изкуството, 
включително кино, опера и дори 
нощни представления, които ще 
се играят в петък и събота от 
22:00 ч. Според Бойко Илиев посла-
нията на всички постановки тряб-
ва да са позитивни, да вдъхновяват 
и да оставят приятно усещане 
у зрителите след края им, „да ги 
карат да им се живее”. 

Над 40 представления с над 25 
режисьори ще напълнят програма-
та още през март. Три от тях са 
премиерни, а билети за спектакли-
те могат да се закупят на касите 
на НДК.

Базиран на известния 
комикс The Secret Service на 
Марк Милър и Дейв Гибънс, 
„Kingsman: Тайните служ-
би” разказва историята на 
тайна шпионска организа-
ция, която вербува за обу-
чение от улицата неопит-
но, но обещаващо момче. В 
същото време агенцията 
е насочила вниманието си 
и към смахнат технически гений, който представлява заплаха за 
целия свят.

Филмът иронизира самонадеяната сериозност на шпионския 
жанр, разказвайки историята на агент джентълмен, който взема 
обикновено дете от работническата класа под крилото си и го 
обучава в изкуството на шпионажа. В основата е преходът на 
хлапето от обикновено улично съществуване към тайнствения 
свят на приключения с изключително висок залог. 

„Резултатът е смесица от всичко, което съм научил от пре-
дишните ми проекти – „Две димящи дула”, „Гепи”, и „Лейър кейк”, 
които бяха гангстерски филми, както и от комикс филмите „Шут 
в г*за” и „Х-Мен: Първа вълна“, отбелязва режисьорът и сценарист 
Матю Вон.

На снимачната площадка на „Шут в г*за” той и авторът на 
комикси Марк Милър нахвърлят концепцията за следващ проект, 
който по-късно ще стане „Kingsman: Тайните служби“. „Идеята и на 
двамата бе да проследим как се става елитен шпионин, но фокусът 
да падне върху малко вероятен кандидат”, казва Милър. Оттогава 
минават няколко години, преди той да започне да работи върху 
графичния роман Secret Service, който служи за основа на лентата. 
Авторът се колебае дали действието да се развива в Америка, но 
Вон настоява да запазят историята в Англия.

„Тайните служби” се появява върху рафтовете на комикс книжар-
ниците през февруари 2012 г. и представя две съвместно същест-
вуващи страни на британската култура. Той разказва историята 
как един джентълмен шпионин обучава племенника си – уличен га-
мен, да бъде следващият голям таен агент.

Матю Вон и неговият сътрудник Джейн Голдман имат силно 
желание за филма да се направят някои промени в историята на 
Милър и да насочат „Kingsman: Тайните служби” в малко по-различна 
посока. Те написват предисторията на агенцията, която да не е 
държавна организация, а джентълменът шпионин вече не е чичо на 
гаменчето, а бивш колега на баща му, който е загубил живота си, 
за да спаси него.

Доц. Михаил Аначков, 
доктор по история

В личността на ексрек-
тора на Университета по 
архитектура, строител-
ство и геодезия – проф. д-р 
Добрин Денев, хармонично се 
съчетават високият профе-
сионализъм в областта на 
геотехниката със завидна 
хуманитарна ерудираност. 
Наред с редица публикации 
в своята научно-техническа 
сфера той е автор на три-
томното изследване „Неиз-
вестното в българската 
история”, в което е експони-
ран оригинален поглед върху 
произхода на българската 
народност и нейното Сред-
новековие, и на изследването 
„Посланието от Фестос”, 
където излага собствената 
си версия за съдържанието 
на прочутия Фестоски диск. 
Доказателство за задълбо-
чения му интерес към исто-
рията е и появилата се не-

отдавна негова монография 
„Свобода и всекиму своето” 
на издателство „Булга ме-
диа”, в която е анализира-
на последната година от 
живота на апостола Васил 
Левски. 

И в това свое изследва-
не проф. Денев демонстрира 
ярки евристични способ-
ности. Негова същностна 
черта е брилянтната пси-
хохарактерологична проник-
новеност при проследяване 
мотивите за постъпките на 
ключовите дейци на тога-
вашната българска револю-
ционна организация: на ней-
ния създател Васил Левски, 
на председателя на БРЦК 
Любен Каравелов, на Дими-
тър Общи, определен от 
Каравелов за помощник на 
Левски, и на председателя на 
Ловешкия частен комитет, 
който изпълнява функциите 
на Привременно българско 
правителство – Марин Поп-
луканов.

На фона на неуморната 
и перфектно премислена 
дейност на Апостола по из-
граждането на Вътрешната 
революционна организация 
авторът показва деструк-
тивното поведение на Ди-
митър Общи. Според проф. 
Денев то се дължи както на 
базисния му психологически 
облик („той не бил истински 
революционер, а най-прост, 
в прекия и преносния смисъл 
на думата, авантюрист и 
вагабонтин”), така и на оби-

дата му, че Левски възпре-
пятства неговото участие 
в Общото събрание на БРЦК 
в Букурещ (29.IV. – 5.V.1872 г.) 
и на болезнената му завист 
към авторитета и ръковод-
ната роля на Апостола в 
организацията. Кулминация 
на деструктивното пове-
дение на Димитър Общи е 
организираният (въпреки 
възраженията на Левски) и 
осъществен с неговото ак-
тивно участие обир на тур-
ската поща в Арабаконашкия 

проход на 22.IХ.1872 г. Неза-
висимо че целта му е набавя-
не на средства за закупуване 
на оръжие за подготвяната 
революция, това е авантюра, 
чието следствие в последна 
сметка се оказва и гибелта 
на Апостола.

В този контекст чрез 
педантичен анализ на фа-
ктите и серия от логи-
чески обосновани пред-
положения проф.  Денев 
проследява веригата от 
събития,  финализирани 

със залавянето на Левски 
от османските власти на  
27.ХII.1872 г.

Скоро след арабаконаш-
кия обир полицията залавя 
някои от неговите участни-
ци, а месец по-късно е задър-
жан и Димитър Общи. При 
разпитите му той предста-
вя обира на турската поща 
не като обикновено крими-
нално престъпление, а като 
дело на широко разклонена 
революционна организация, 
в която първенстваща роля 

има Левски. Сред издадените 
от Димитър Общи комитет-
ски дейци са Марин Поплука-
нов и заместник-председа-
телят на Ловешкия комитет 
Димитър Пъшков, които 
също са арестувани. Според 
автора по договореност с 
ловешкия каймакамин Хасан 
ага двамата поемат ангажи-
мент да съдействат за при-
вличане на усилено търсения 
от властите Левски в Ловеч. 
Със залавянето на Апостола 
Поплуканов се стреми да при-
крие факта на присвоените 
от него комитетски пари. На 
Хасан ага при почти сигур-
ното предварително знание 
на Марин се дължи и нало-
жената още тогава версия, 
че задържането на Левски 
е поради предателство от 
страна касиера на Ловешкия 
комитет поп Кръстьо.

За проф. Денев поп Кръс-
тьо „не е герой, но не е нищо 

Театралната зала ще бъде с капацитет за 160 души
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Проф. д-р инж. Добрин Денев – дългогодишен рек-

тор на УАСГ и член на Комисията за воденето, поддър-

жането и ползването на ЦПРС, представи книгата си 

„Свобода и всекиму своето“ пред гостите в препълне-

ната зала в Централния дом на архитекта в столица-

та. Изданието съдържа изследвания и заключения на 

проф. Денев върху факти и събития от последната 

година от живота на Васил Левски. Засегнати са въ-

просите за парите на революционната организация, 

направени са коментари за известни дейци – от Ра-

ковски до Каравелов, за мястото на поп Кръстю в 

историята и къкринската мистерия.

СТРОИТЕЛ
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Светослав Загорски

Всички са чували или 
видели красотата на То-
скана. Дворците и църкви-
те на Флоренция, Кулата 
в Пиза, Сиена, затворе-
ният град Сан Джеминя-
но – всичко това е задъл-
жително в маршрутите 
на туроператорите. Има 
обаче едно селище, оста-
нало малко встрани от 
масовия туристопоток, 
което е уникално както за 
областта, така и за све-
товната култура. Това е 
най-богатият тоскански 
град Арецо. Най-богат, 
защото произвежда злат-
ни бижута за магазини из 
цяла Европа, но и в прено-
сен смисъл, защото тук са 
измислени нотите и от-
тук започва Ренесансът в 
световното изкуство.

В Арецо е роден един 
от най-известните по-
ети в света – Франческо 
Петрарка. Той е още учен, 
дипломат и ранен хума-
нист, като заедно с Дан-
те Алигиери се счита за 
баща на Ренесанса. 

Петрарка е роден през 
1304 г., а близо 2 века по-
рано, малко преди 1050 г., 
бенедиктският монах Гуи-
до д’Арецо сътворява музи-
калните ноти. Той измисля 
система от знаци, с които 
църковните песнопения да 
се запомнят по-лесно. В 
местния манастир брат 
Гуидо обучавал певци. 
Всички знания и умения се 
предавали устно, в пряко 
общуване. Певците под 
ръководството на своя 
преподавател и с неговия 
глас разучавали всеки химн 
и всички песнопения, част 
от католическите меси. 
Ето защо пълният „курс 
на обучение“ продължавал 
около 10 години – твърде 
много време, което тряб-
вало да се съкрати. Тога-
ва Гуидо д’Арецо започнал 
да отбелязва звуците на 
нотите (от латинската 
дума nota – знак). Те били 
щрихирани върху четири 
успоредни линии, всяка от 
които съответствала на 
определен тон, отбелязан 
в началото й с буква. Тога-
ва нотите имали квадра-
тен вид, но днес успоред-
ните линии вече са пет, 
а формата на знаците е 
овална. По-високите ноти 
били отбелязвани на по-ви-
соки линии, а на всяка от 
седемте ноти Гуидо дал 
име: ut, re, mi, fa, sol, la, si. 
Това били първите срички 
от Химна за свети Йоан 
Кръстител.

Арецо дава на света 
още едно легендарно име 
– писателя и гениален ху-
дожник и архитект Джор-
джо Вазари, който заедно 
с Микеланджело създава 
Художествената академия 
и музея „Уфици“ във Фло-
ренция. С името на Ваза-
ри се свързват не една и 

две забележителности в 
родния му град. Най-голям 
е приносът му към рестав-
рацията на 

красивата църква „Санта 

Мария дела Пиеве“. 

Тя е построена през 
XII в. върху по-рано съ-
ществуваща християнска 
постройка. Сградата е 
реновирана век по-късно с 
добавянето на характер-
ната фасада от лоджии 
с малки арки, поставени 
над различни по стил ко-
лони. Сред най-красивите 
елементи на църквата е 
люнетът с Девата между 
два ангела и скулптурите 
на месеците над главния 
портал. В следващите ве-
кове са добавени още ниши 
и стенописи, включително 
композиция на Мадоната 
с Младенеца от Пиетро 
Лоренци. В криптата е ре-
ликвата бюст на св. До-
натос. От същата епоха 
е шестоъгълният купел с 
историите на свети Йоан 
Кръстител от Джовани 
д’Агостино.

Творците, оставили 
следи в Арецо, го правят 
уникален, но иначе градът 
е в типичен тоскански 
стил. Повечето ни чита-
тели сигурно чуват името 
му за първи път, но всъщ-
ност със сигурност са го 
виждали, защото той е ес-
тествен декор за един от 
най-великите италиански 
филми за последните го-
дини. Тук е снимана гени-
алната лента на Роберто 
Бенини 

„Животът е прекрасен”.

Уличките, сградите, 
кафенетата – всичко може 
да бъде видяно и днес. 
Даже и магазинчето, в 
което арестуват главния 
герой.

Втората световна 
война все пак налага и 
много реконструкции, при 
които широки булеварди са 
заменили част от средно-
вековните улички. Фонта-
нът Chimera в близост до 
гарата обаче остава гор-
до вдигнат, напомняйки за 

миналото на Арецо. Той е 
копие на етруския бронзов 
модел, намирал се тук през 
380 г. пр.Хр.

А именно от етруски-
те започва и историята 
на Арецо. Те идват по 
тези места още преди но-
вото хилядолетие, а през 
311 г. пр.Хр. са завладени 
от римляните. Местопо-
ложението на селището 
има изключително бла-
готворно влияние в разви-

тието му, защото е разпо-
ложено близко до римския 
Виа Касия. От 1098 г. до 
1384 г. градът се управля-
ва от епископ, а след това 
е присъединен към Флорен-
тинската република. Днес 
Арецо е един от най-бога-
тите градове в региона. 
Това си личи от много-
бройните архитектурни 
забележителности, сред 
които великолепни църкви 
и площади. 

Старата му част ще 
задоволи всички посети-
тели, дошли в търсене на 
култура, изкуство и архи-
тектура. Районът, в кой-
то се намира градът, ще 
отговори на очакванията 
и на тези, които обичат 
природата. Горите, лива-
дите и поточетата са 
идеални за разходки пеша. 

Казват, че Арецо при-
тежава цялата Тоскана 
– тихи, спокойни улици, 
притичващи улични котки, 
камбанен звън, висок хор-
ски говор, приятни места 
за хранене, магазинчета 
за силно италианско кафе, 
вино, хляб, много млади 
хора наоколо, религия, кра-
сив централен площад. 

Действително всички 
маршрути в Арецо започ-
ват от 

„Пиаца Гранде“.

Площадът е най-извес-
тен с провеждащите се на 
него пазари за антики. На 
западната му страна се 
вижда фасадата на дво-
реца Palazzo della Fraternita 
dei Laici, чиято фасада е 
декорирана от Бернар-
до Роселино. По-ниската 
част от сградата датира 
от 1377 г., а часовникова-
та кула – от 1552 г.

Наблизо е и катедра-
лата, чийто строеж е 
започнал през 1278 г., но 
остава в незавършен вид 
до 1510 г. Фасадата й да-
тира от 1914 г. Огромна-
та сграда изпъква със своя 
готически стил. Могат да 
се видят прелестните й 
огромни прозорци.

Най - по с е щ аван а  е 
църквата „Св. Франциск“, 
която датира от XIII в. и 
съхранява в себе си цикъ-
ла от стенописи „Леген-
дата за истинския кръст” 
на Пиеро дела Франческа. 
Той е създаден през пе-
риода 1452 – 1466 г. и се 

смята за една от най-до-
брите подобни творби в 
Италия. Показва как кръ-
стът, направен от дърво-
то, от което Ева подава 
на Адам забранения плод, 
е намерен в Йерусалим от 
императрица Елена. Ней-
ният син го превръща в 
своя емблема по време на 
водените от него битки. 
Кръстът на Исус Хрис-
тос е сложен в центъра 
на цикъла, а фигурата в 
краката му е на св. Фран-
циск, на когото е посве-
тена църквата. Особен 
интерес представлява 
портретът на Адам и Ева, 
защото показва велико-
лепните познания на Пи-
еро за човешката анато-
мия. Той всъщност е един 
от първите ренесансови 
творци, които започват 
да рисуват голи тела.

Естествено, сред най-
големите забележително-
сти на Арецо е и Къщата 
на Вазари. Той е построил 
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за себе си през 1540 г. 
и е декорирал стените и 
таваните с портрети на 
известни художници, при-
ятели и ментори.

Хубаво е да се посетят 
и няколко музея – Архео-
логическият, Музеят на 
средновековното и модер-
ното изкуство и Музеят 
на катедралата.

Както навсякъде в То-
скана, така и в Арецо има 
следа от фамилията Меди-
чи. Техен става Владишки-
ят дворец – седалище на 
епископите, възстановен 
в средата на XIII в. Инте-
риорът разполага с фрески 
от Салви Кастелучи, Тео-
фило Тори и Пиетро Бен-
венути. В предната част 
на двореца е паметникът 
на великия херцог Ферди-
нандо I Медичи (1595 г.) от 
Пиетро Франкавила.

Страхотният „Пиаца Гранде”

Изглед от уличките на Стария град

Катедралата на Арецо

Къщата на Вазари

Дворецът на Медичите
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The site should be completed by end-2015 
“We start the construc-

tion of a very important road 
section – the Northern speed 
tangent of Sofia. The project 
has strategic importance for 
the capital, for the economic 
development of the city and 
its extension. The tangent 
will connect the northwestern 
and the southeastern districts 
of Sofia. On the other hand, 
the construction of those ap-
proximately 17 km will allow 
the removal of traffic, which is 
around the settlements, and 
will provide normal and safe 
movement.” With these words 
Minister of Regional Develop-
ment and Public Works Lilyana 
Pavlova launched the long-
awaited construction of the 
Northern speed tangent. She 
also handed the building per-

mit to the Chairman of Road 
Infrastructure Agency (RIA) 
Eng. Lazar Lazarov. The sym-
bolic first sod was attended by 
Mayor of Sofia Municipality 
Yordanka Fandakova, Deputy 
Minister of Regional Develop-
ment Denitsa Nikolova and 
Chairman of the Board of 
the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) Eng. Sveto-
slav Glosov. Among the guests 
were also Deputy-Chairman 
Eng. Nikolay Stankov, Execu-
tive Director Eng. Ivan Boykov 
and members of the board of 
BCC. 

The total cost of the pro-
ject for the Northern Speed 
Tangent is BGN 234, 996, 
783. It is implemented under 
the Operational Program “Re-
gional Development” (OPRD) 

co-financed by the European 
Regional Development Fund 
and the state budget. The site 
is 16.54 km long. The begin-
ning of the section is at km 
0+000, which is located west 
of Sofia Ring Road (SRR), 
about 1.1 km after the fork 
for Mramor village, 2 km after 
that for “Lomsko shose” and 
3.5 km before the junction of 
Novi Iskar to road II-16 Mezdra 
– Sofia. 

“We start work in cold 
weather to catch up with the 
huge delay of a year and a 
half. The project has a long his-
tory. Years ago it was prepared 
for financing under the Op-
erational Program “Transport”. 
Due to insufficient resources it 
was subsequently transferred 
to OPRD. The project received 

approval; a contractor was se-
lected, but was eventually fro-
zen. Activities begin and I hope 
by December the site to be 
completed so that we can ab-
sorb to the maximum the avail-
able resources,” said Pavlova. 

The Northern Speed Tan-

gent will be executed by a 
consortium HPVS-SST, which 
brings together Hydrostroy 
AD, Patni Stroezhi Veliko Tar-
novo AD, Patinzheneringstroy 
AD, Patstroy Burgas Ltd and 
Vodstroy 98 AD. The value of 
the contract for engineering 

is BGN 180 million. Construc-
tion supervision will be done 
by association “SGS Tecnos 
– SGS Bulgaria, which brings 
together SGS Bulgaria Ltd, 
Sofia and SGS Tecnos S.A., 
Spain. Their contract is worth 
BGN 882,000.

Vasil Grudev, Deputy Minister of Agriculture and Food:

Builders have important role for RDP successful completion 

Mr. Grudev, what pro-

gress has been made under 

the Rural Development Pro-

gram (RDP) 2007 – 2013? 

How much are the unused 

funds in 2014 and will there 

be any losses?

Last year we could not 
absorb about EUR 51 million 

under RDP. They are auto-
matic loss and are deducted 
from the program budget. 
Many active measures were 
taken in order to be able to 
absorb all funds pledged. 
They began in the second 
half of 2014. Then the initial 
estimates and prognoses 

were for potential losses be-
tween EUR 85 – 100 million. 
With a lot of effort both from 
the Ministry of Agriculture 
and Food and colleagues 
from State Fund Agriculture 
in the end the amount was re-
duced to EUR 51 million. Of 
course, the fact that we have 
reduced the unused funds is 
not an occasion for joy and 
should not be seen as some-
thing positive. 

RDP made progress in 
2014. Under the program 
were paid more than EUR 
350 million from the budg-
et foreseen. Net worth last 
year was EUR 391 million. 
For 2015 our goal again is 
extremely high – EUR 390 
million to be settled by end-
2015 according to the rule 
n+2. Any loss from now on 
will again be automatically 

a decrease in the budget of 
the program, because we 
have no opportunity to open 
any measures. 

390 million euros is an 
ambitious task but with the 
tools we have and with the 
existing projects we should 
not allow a new loss of funds. 
The problem last year was 
that State Fund Agriculture 
had stopped working in dif-
ferent directions. Processing 
of applications and annexes 
was not made. New con-
tracts were also missing. It is 
difficult to pay funds on pro-
jects that have been delayed 
within one year and no real 
work has been done on them. 
There is no way for things 
to happen overnight. There 
should be regularity to have 
success in the absorption of 
funds. 

Our main task is adoption of amendments to the Water Act 

The Chairman of the Bulgarian Construction Chamber 
(BCC) Eng. Svetoslav Glosov, his deputy Eng. Ivan Mirin-
ski, Chairman of Road Infrastructure Agency Eng. Lazar 
Lazarov and Director of National Institute of Archaeology 
with Museum at Bulgarian Academy of Sciences Assoc. 
Prof. Dr. Lyudmil Vagalinski discussed the main issues con-
cerning the construction of national infrastructure sites at 
a working meeting. It was also attended by representatives 
of NIAM-BAS. 

“For cultural tourism we need better infrastructure and 
places, which to show to people. The idea of this meeting is 
to coordinate and support each other,” said Eng. Svetoslav 
Glosov. 

In his turn, Eng. Lazarov said that his personal observa-
tion is that archaeological teams are in very good communi-
cation with contractors. “I can even say that companies of-
ten help experts with equipment and manpower,” he added. 

Stanislav Ivanov, Chairman of Parliamentary Committee on Environment and Water: 

Mr. Ivanov, what are the 

main priorities in the work 

of the headed by you parlia-

mentary committee on envi-

ronment and water?

Firstly, our task – of the 
Ministry of Environment and 
Water and of the govern-
ment is prevention of floods 
and elimination of damage 
from natural disasters. We 
have a commitment to mak-

ing amendments 
to the Water Act. 
We considered 
changes in this 
direction in the 
41st National As-
sembly but they 
did not come to 
plenary because 
of the early ter-
mination of the 
mandate of the 
institution. The 

texts were tabled also in the 
42nd Parliament but they 
were not a priority. Then ba-
sically were discussed the 
Election Code, the Ministry of 
Interior and National Security 
Agency acts as well as other 
regulations. 

In December 2014 were 
created two interdepartmental 
working groups. The first one 
prepared the final amend-

ments to the Water Act and 
they will be introduced by the 
Council of Ministers in parlia-
ment. The second group had 
to examine all dams in the 
country, to describe their state 
and give instructions what to 
do to prevent more flooding. 
A total 268 dams with unex-
plained owner and over 70 in 
emergency were established. 
It is now clear whose prop-
erty is the biggest part of the 
facilities, only 15 remain with 
unclear status but they are 
handed over to the gover-
nors who take measures for 
their use. None of the dams 
that are in emergency state 
creates problems. So these 
interdepartmental groups did 
their work. 

We have to accept the 
normative changes in the 
Water Act. Until now there 

was blurring between differ-
ent institutions regarding the 
obligations for the operation 
of dams and it was not clear 
who controlled what and what 
measures were applied. With 
the amendments the facilities 
will be controlled by a single 
control body – the State Agen-
cy for Metrological and Tech-
nical Surveillance. They will 
make an overall audit whether 
the prescribed measures for 
operation of the facilities are 
implemented. Constant infor-
mation on what is happening 
with the dams will be received. 
There will be special commit-
tees whose composition will 
be determined by the regional 
governors. The aim is no more 
to witness ugly scenes that 
endanger the lives and prop-
erty of people. This bill is our 
high priority task. 

The route of Hemus Motorway will be changed. The 
strategic infrastructure site will be built very close to Veliko 
Tarnovo. The road will pass 15 km from the city near Po-
likraishte village, not 30 km as was initially announced. A 
large road junction will be built in the region, at which will 
cross Hemus Motorway and the future motorway Ruse – 
Veliko Tarnovo. This was announced by Minister of Regional 
Development and Public Works Lilyana Pavlova, after dis-
cussing the implementation of the sites with the governor of 
Veliko Tarnovo Prof. Pencho Penchev, Mayor Daniel Panov 
and Eng. Asen Antov, executive director of National Com-
pany Strategic Infrastructure. 

“We believe that the new route both from regional and 
economic point of view is the best solution. We have to do 
everything necessary to attract tourist flow, transit traffic 
from the Danube Bridge and opportunities provided by the 
Gorna Oryahovitsa airport,” said Minister Pavlova. 

BCC discusses archaeological 
research in construction 

Hemus Motorway route to be 
changed 
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Лидерът в класирането „Лукойл 
Академик“ ще срещне „Берое“

Футбол

Волейбол

Бокс

Баскетбол

Лека атлетика

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Вратарят на „Лудо-
горец“ и на националния 
отбор на България Вла-
дислав Стоянов бе избран 
за най-добър футболист 
на страната през 2014 г. 
Наградата на победителя 
бе връчена на специална 
церемония от министъ-
ра на младежта и спорта 
Красен Кралев. Владислав 
Стоянов получи приза и за 
най-добър вратар в А гру-
па. „Искам да благодаря на 
всички, които са гласували 
за мен. Това е изключител-

на награда, за която дори 
не съм мечтал, че ще бъда 
номиниран, пък камо ли че 
ще я спечеля. Все пак съм 
вратар. Това е най-висо-
кото отличие, което един 
футболист може да полу-
чи в България. Няма как да 
спечелиш подобна награда 
без своите съотборни-
ци, затова им благодаря. 
Благодаря най-вече на се-
мейството си“, заяви при 
получаването на отличие-
то Стоянов. Първи негов 
подгласник в категорията 
„Най-добър футболист“ 
стана съотборникът му в 
„Лудогорец“ Светослав Дя-
ков. „Благодаря на всички, 

които са ме оценили. Голе-
ми благодарности към „Лу-
догорец“, националния от-
бор и всички футболисти, 
с които играя. Желая успех 
на българските отбори в 
Европа. Имаме нужда от 
повече постижения в ев-
ропейските клубни тур-
нири“, каза Дянков. Трети 
бе острието на „Монако“ 
Димитър Бербатов, който 
влиза в челната тройка на 
класацията за рекордния 
13-и път.

За първи сред защит-
ниците бе отличен Козмин 
Моци. Той получи и приза 
за най-добър чуждестра-
нен футболист в А група. 

„Искам да благодаря на 
всички, които работят в 
„Лудогoрец”, защото без 
тях аз нямаше да държа 
тази награда. Пожелавам 
успех на всеки български 
отбор и, разбира се, най-
вече на националния“, каза 
румънецът. 

Наградата за най-до-
бър халф отиде при Све-
тослав Дяков, а най-добър 
нападател стана Мартин 
Камбуров от „Локомотив“ 
(Пловдив).

За най-добър треньор 
бе отличен наставникът 
на „Лудогорец“ Георги Дер-
менджиев. По време на 
церемонията той заяви: 

„Това е признание за целия 
колектив. Пожелавам на 
всички фенове на „Лудого-
рец“ да изпитат много ра-
дост с отбора през месе-
ците август, септември и 
октомври.“

За най-красив гол бе 
отличено попадението 
на Томаш Иршак от „Бо-
тев“ (Пловдив). С приза 
за най-перспективен млад 

футболист бе отличен 
талантът на „Левски“ 
Божидар Краев: „Това е 
една страхотна награда. 
Тя е подпечатана с огро-
мна отговорност и много 
очаквания. Отборът, за 
който мечтая да играя, е 
„Левски“. Във футбола и 
живота най-важното е да 
се доказваш всеки ден“, 
подчерта Краев.

Острието на „Манчестър Сити“ Сте-
ван Йоветич изрази огромното си разоча-
рование от факта, че Мануел Пелегрини 
извади черногореца от разширения със-
тав на „гражданите” за Шампионската 
лига. 25-годишният нападател вярва, че 
не е заслужил с нищо подобно отношение, 
и определи решението на чилиеца като 
„убийство”.

„Заслужавам да играя в ШЛ. Чувствам, 
че заслужавах място, а и други хора са на 

същото мнение. Казват ми, че съм стра-
хотен футболист, но очевидно мениджъ-
рът не мисли по този начин. Много съм 
разочарован. Не мисля, че това решение 
е добро или правилно“, споделя той.

„Казах това на Пелегрини, но той не 
пожела да ме чуе. Дойдох в „Манчестър 
Сити“, за да играя в Шампионската лига. 
Все още не съм взел решение за бъдеще-
то си. Ще почакам до лятото и тогава 
ще видим”, заяви разстроеният Йоветич.

България  ще играе 
срещу Германия в първия 
си мач от група А на Ев-
роволей 2015, което ще 
стартира на 9 октомври, 
съобщи сайтът на Бъл-
гарската федерация по во-
лейбол. Все още не е ясен 
точният час на двубоя в 
столичната зала „Арена 
Армеец“, но най-вероят-
но той ще бъде втори в 
програмата. Преди това 
на игрището ще излязат 
Чехия и победителят от 
квалификационния плейоф 
между Испания и Холандия.

Победителите в гру-
пите се класират директ-

но на 1/4-финал, а тези 
на 2-рo и 3-то място ще 
спорят един срещу друг 
на 1/8-финал по следната 
схема: вторият от група А 
срещу третия от група С, 

вторият от група С срещу 
третия от група А, втори-
ят от група В срещу тре-
тия от група D и вторият 
от група D срещу третия 
от група В.

Филипинецът Мани Пакиао призна, 
че двубоят му с най-скъпоплатения про-
фесионален боксьор в света – Флойд 
Мейуедър, е много близо. Мачът, който 
феновете чакат с огромно нетърпение 
от няколко години насам, е уреден от 
страна на Пакиао, който подписа договор 
за срещата. Така той се съгласи да се 
подложи на допинг тест и направи доста 
интересно изказване, в което заяви, че 
е готов дори и на облог, при който ще 
плати 5 млн. долара неустойка, ако про-
бата му за забранени стимуланти бъде 
положителна.

От друга стана обаче се очаква подпи-
сът и на непобедения досега в кариерата 
си Флойд Мейуедър, който отрече да знае 
за контракт от страна на филипинеца. 
Американецът добави в интервю, че всич-
ко до момента са само слухове, но много 
се надява скоро всичко да се реализира и 
да се стигне до така очакваната среща.

По данни на ESPN мачът би трябвало 
да се състои на 2 май в Лас Вегас, като 
общо приходите за двамата боксьори ще 
възлязат на над 250 млн. долара. 37-го-
дишният Мейуедър и 36-годишният Па-
киао са считани за двамата най-добри 
професионални играчи на своето поколе-
ние. Филипинецът има 57 победи от 62 
мача, 38 от които с нокаут, докато аме-
риканецът е със стопроцентов актив от 
победи – 47 от 47, завършвайки 26 от тях 
с нокаут.

„Балкан“ срещу „Черно 
море – Порт Варна“ ще 
е най-интересният мач 
от четвъртфиналите 
на баскетболния тур-
нир за купа „България” 
при мъжете. Това опре-
дели тегленият жребий 
за финалната осмица на 
надпреварата. Лидерът 
в класирането „Лукойл 

А кадем и к “  щ е  с р е щ -
не „Берое“. Домакинът 
„Спартак“ (Плевен) ще 
се изправи срещу „Рилски 
спортист“, а в друг мач 
„Левски“ ще играе с „Ям-
бол“.

Жребият за полуфина-
лите определи победите-
лят от двойката „Лукойл 
Академик“ – „Берое“ да се 
изправи срещу този, из-
лъчен от „Левски“ и „Ям-

бол“. Другият финалист 
ще бъде определен в мач 
между победителите от 
двойките „Рилски спор-
тист“ – „Спартак” (Пле-
вен) и „Балкан“ – „Черно 
море – Порт Варна“, съоб-
щиха от пресцентъра на 
Българската федерация 
по баскетбол.

 Носителят на купата 
ще стане ясен в 15 ч. на 
22 февруари.

Легендарният сприн-
тьор и многократен олим-
пийски шампион Юсейн 
Болт обяви, че ще пре-
крати кариерата си след 
Световното първенство 
по лека атлетика в Лондон 
през 2017 г. Той заяви, че 
занапред ще насочи вни-
манието си във възможно 
най-доброто си предста-

вяне в спринта на 100 м. 
Болт признава, че пла-
нирал да приключи със 
спорта след края на Олим-
пийските игри в Рио де 
Жанейро през 2016 г. Не-
говите спонсори обаче са 
го убедили да отложи това 
събитие с една година.

„Планът беше да при-
ключа през 2016-а, но ме 
убедиха да го направя през 
2017 г. В Лондон ще напра-
вя едно бягане на 100 м. 
Вече съм го обсъдил със 
своя треньор и се надявам 
да завърша като победи-
тел“, споделя той. 

Тенис

Най-добрата българска 
тенисистка Цветана Пи-
ронкова преодоля втория 
кръг на турнира по тенис 
в Дубай, след като победи 
Шуай Пън от Китай с 2:1 
сета (3:6, 6:4, 7:6). 23-а в 
света, китайката започ-
на силно и спечели още 
първото подаване на Пи-
ронкова за 0:1. След това 
тя затвърди пробива и 
постигна нов, докарвайки 
резултата до 1:4. Все пак 
българката постигна един 
пробив за 3:5, но не успя да 

го защити и загуби 
сета след 3:6.

Пиронкова подобри 
играта си във втора-
та част и поведе съпер-
ницата си още в първия 
гейм, но я остави да върне 
пробива още в следващото 
разиграване за 1:1. Двете 
си размениха по един про-
бив в седмия и осмия гейм 
за 4:4. Все пак Пиронкова 
постигна успех и защити 
за победа в сета след 6:4.

Българката тръгна 
ударно в третия сет и по-

веде с 2:0, но Пън я изравни 
при 3:3. Двете стигнаха 
до равенство от 6:6 и вка-
раха частта в тайбрек. 
Там Пиронкова показа здра-
ви нерви и спечели със 7:5, 
а с това и мача.

Тази победа ще донесе 
на най-добрата българска 
състезателка 26 хил. до-
лара от наградния фонд и 
105 точки за световната 
ранглиста.

За последно ще се 
състезава на световния 
турнир в Лондон
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИ ОБЩИНИТЕМА
БОЛЯРОВО – 
в подножието на 
Странджа

Елена и Котел гонят европейски 
стандарти и растеж на 
икономиката с акцент туризъм 

Рига – истински музей 
в стил ар нуво

Годишната награда 
за 2013 г. на НСОРБ в 
категория „Печатни 

медии“

Годишната награда на ББАПБ 
„Медия на годината“ за 2014 г. 

за принос в областта на 
пътната безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза 
на юристите в България  и 
на Висшия съдебен съвет 

за публикация в централния 
печат на правна тематика 

и за точно и обективно 
отразяване дейността на 

съдебната система

Наградата за 2014 г. на 
Националната асоциация 

на медиаторите и 
Съюза на юристите в 
България за специален 

принос и подкрепа 
за утвърждаване на 

медиацията
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Невена Картулева

Едно от най-приятни-
те неща, които могат да 
ви се случат в студените 
зимни дни, е да поседне-
те с чаша уиски до ками-
ната. Шотландско, раз-
бира се. Никъде другаде 
по света не са успели да 
произведат питие с цвят 
на кехлибар, съчетаващо 
толкова вкусове с дъх на 
дърво, пушек и торф. Тези 
качества не са присъщи на 
всеки вид уиски. Затова 
ще си говорим за скоч. 

За да се нарече така, 
напитката трябва да е 
дестилирана в Шотландия 
и да е отлежавала поне 
три години. Скочът може 
да е малцов (malt whisky), 
зърнен (grain whisky) или 
смес от двете – бленд 
(blend). Качественото 
уиски в повечето случаи се 
прави от малцов ечемик. 
Зърната му се накисват 
във вода, докато покъл-
нат. След това се изсу-

шават в пещ, горяща с 
торф или торф и коксо-
ви въглища. На това се 
дължи онзи характерен 
опушен аромат. 

Добрите познавачи 
знаят и че шотландското 
малцово уиски е четири 
вида според региона, в кой-
то е произведено. Highland 
е най-голямата област в 
северната част на Шот-
ландия. Питиетата от нея 
са характерни с по-острия 

си вкус и наситен аромат. 
Lowland наричат земите 
на юг. Уискито от там е 
сравнително сладко. Islay 
е остров до западния бряг. 
Скочът, произведен там, 
се отличава със  силнен 
опушен аромат с лек дъх 
на сол и море. Усеща се и 

йодът, натрупан в торфа 
от океанските ветро-
ве. Speyside е район в из-
точната част, включващ 
долината на река Спей. 
Малцовото уиски от този 
регион е с най-мек и еле-
гантен вкус. 

Ако искате да си пода-
рите не само познания, но 
и истински луксозно пре-
живяване за сетивата, 
можете да опитате някое 
от тези предложения:

Macallan „M” (1940 г.), 

631 850 долара

Бутилка от този скоч 
беше продадена на търг 
в Хонконг за колосалната 
сума от 631 850 долара. 
Така тя постави рекорд, 
ставайки най-скъпата 
в света. Високата цена 
донякъде е оправдана от 
дългото време, в което 
напитката е отлежавала. 
Уискито е попивало аро-
мата на дъбовите бъчви 
цели 70 години преди да 
бъде бутилирано.

Dalmore 64 Trinitas,  

153 360 долара

Единствено отлични-
те едномалцови уискита 
могат да оцелеят след 50 
години в бъчвите. В случая 
става въпрос за 64, което 
означава, че говорим за 
наистина специално пи-
тие. Само три бутилки са 
произведени от Dalmore 
64 Trinitas. Една от тях 
била продадена веднага 
на колекционер от САЩ, 
докато друга остава в 
личната колекция на ком-
панията.

Glenfiddich Janet Sheed 

Roberts Reserve (1955 г.),  

94 хил. долара

Отличният вкус на 
скоча е гарантиран от 
50-годишния му престой 
в тъмните и хладни скла-
дове на Glenfiddich. Прите-
жанието на бутилка от 
него си заслужава поне за 
престиж. Характерно е с 
лекия си цвят и изключи-

телен аромат.

Glenfarclas (1955 г.),  

10 878 долара

Този скоч е не само не-
забравимо преживяване за 
вкусовите рецептори, но 
и радост за очите заради 
опаковката, в която е за-
творен през през 2005 г. 
Произведен е в чест на 
200-годишнината от ку-
пуването на фабриката 
от фамилията на соб-
ственика. 

Mortlach (1945 г.),  

28 хил. долара

Бутилирано във впе-
чатляваща  стъклена 
опаковка с формата на 
сълза, която подчертава 
махагоновия му цвят, уис-
кито може да изпълни ро-
лята на отличен подарък. 
От него са произведени 
само 54 бутилки, което 
му осигурява място в 
класацията на редките 
питиета.

Бутилка от най-доброто питие 
струва над половин милион долара

Шотландия е страната на напитката 

с дъх на дърво, пушек и торф
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Минава през салона  
на самолета пилот  
с парашут. Пътничка  
го пита: 

- Какво се е случило? 

- Нищо особено, проблеми  
в работата.

Събирателните 
колектори 
отвеждат 

опадъчната 
и дъждовната 

вода

СТРОИТЕЛ
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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„ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД е сред водещите 
строителни компании с богат опит и утвърдено 
име на пазара. Фирмата е член на Камарата на 
строителите в България и притежава лиценз за 
строителство на всички категории строежи.

През 2015 г. „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД отбе-
лязва своята 25-годишнина.

Фирмата стартира дейността си в град Шумен 
през далечната 1990 г. През изминалите 25 годи-
ни ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН изгради много обекти от 
различен тип – обществени, жилищни, търговски, 
инфраструктурни, спортни и промишлени. Сред по-
мащабните от тях са аквапарковете в курортите 
Слънчев бряг, Златни пясъци и Албена; хотелите 
АКВА в градовете Варна и Бургас, които са постро-
ени, обзаведени и оборудвани изцяло от фирмата. 
Гордост на ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН е ваканционният 
екокомплекс от затворен тип Topola Skies, разпо-
ложен в едно от най-красивите кътчета на Север-
ното Българско черноморие. ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН 
реконструира басейните към плувен комплекс „При-
морски” и построи закрития обществен басейн 
„Делфини” във Варна, изгради ново модерно депо за 
твърди отпадъци в Шумен. Дело на фирмата е и 
съв ременният търговско-административен цен-
тър AQUA CENTER, в който се помещават и офиси-
те на фирмите АКВАТЕК и ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН.

Днес ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН е предпочитан от 
инвеститорите партньор заради възможността да 
изпълни до ключ сгради и проекти с различно пред-
назначение и параметри. Капацитетът на фирмата 
позволява изграждането на големи туристически и 
обществени обекти, търговски центрове, мулти-
функционални спортни комплекси, значими инфра-
структурни проекти и др. 

Високото ниво на професионализъм, организи-
раност и контрол определя основното предимство 
на „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД – качествено стро-
ителство в кратки срокове.
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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0  2,45 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0  3,56 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0  2,94 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  4,17 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,82 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  3,99 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 
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