
Невена Картулева

Европейската комисия възстанови плаща-
нията към България по Приоритетна ос 1 и 3 
на Оперативна програма „Регионално развитие 
2007 – 2013“ (ОПРР), съобщиха от пресцентъра 
на МРРБ. Първоначално ще бъдат размразени 
52 млн. евро, а през март още 92 млн. евро, 
уточняват от ведомството. 

Припомняме, че плащанията по програма-
та бяха спрени на 3 юни 2014 г. след проведен 
одит от службите на Комисията, по време на 
който са установени слабости в системите 
за управление и контрол на Управляващия орган 
на ОПРР.  

С встъпването си в правомощия премиерът 
Бойко Борисов командирова в Брюксел икономи-
ческия екип на кабинета да проведе преговори 
за отблокиране на плащанията по оператив-
ните програми. При посещението са набеля-

зани необходимите корективни мерки, които 
МРРБ е изпълнило успешно за стоте дни от 
мандата на правителството, се посочва още 
в съобщението.  

Еврокомисарят по регионална политика 
Корина Крецу лично е поздравила българските 
власти за усилията за подобряване на систе-
мите за управление и контрол и е отбеляза-
ла, че позитивните стъпки, предприети от 
България в тази посока, са дали достатъчно 
увереност на Комисията да възстанови пла-
щанията, от които директна полза имат бъл-
гарските граждани и националната икономика.

Зам.-председателят на Европейската ко-
мисия Кристалина Георгиева заяви, че възста-
новяването на плащанията е знак за добре 
свършената работа от страна на българските 
власти и те трябва да наваксат изгубеното 
време, като се възползват в максимална сте-
пен от финансовия ресурс по ОПРР.

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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Европейската комисия размрази общо 144 млн евро

ПРОЕКТИ
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Арх. Влади Калинов, 
директор на Дирекция 
„Контрол по строителството“ 
към Столичната община: 

Инициативата 
за обновяване на блоковете 
е бяла лястовица и за 
гражданите, и за бизнеса

 стр. 6-7

41 проекта са одобрени  
по „Красива България“

СТРОИТЕЛ
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ТВЪРДО ОКАЧВАНЕ

Спорът започна в обедната по-
чивка. Един от шофьорите се оплака, 
че новите немски самосвали, които 
шефът купи за строителната фир-
ма, возят много твърдо. Бай Васо 
– ветеранът, който открай време 
караше само руски самосвали, скочи 
като ужилен: „Момченце, ти знаеш 
ли как вози „Камаз”-ът, а!? Бъбреци 
няма да ти останат!”... И като се за-
почна едно наддаване на тема „Кой е 
с по-твърдо окачване”, та обедната 
почивка се изниза, без да усетим. В 
спора се включиха фадромистът, ба-
геристът, та чак и кранистът. Все-
ки, който караше някаква служебна 
машина, се изкара, че е подложен на 
най-тежки условия по време на рабо-
та. И както си бяха здрави-прави яки 
мъже, изведнъж всеки започна да го 
свива я кръст, я бъбреци от постоян-
ните вибрации по време на работата 
с машините. Репликите между спо-
рещите летяха като топка на те-
нис мач за Големия шлем – ту в една, 
ту в друга посока. Ние, зрителите, 
които не работехме с машини, гле-
дахме точно като публика на тенис 
мач – въртяхме глави наляво-надясно, 
наляво-надясно, чудейки се кой крив, 
кой прав в спора. 

Като че най-крив в буквален фи-
зиологично-анатомичен смисъл беше 
бай Васо. Той дори показа колко при-

веден върви, след като слезе от ста-
рия руски самосвал. 

Но изведнъж, както бригадата 
вреше и кипеше в спора, гласовете 
затихнаха и всички се смълчаха гуз-
но. Не, не беше дошъл намръщеният 
шеф, а от изкопа, дето вече бяхме 
излели фундаментната плоча, бавно 
изкачи скованите от дърводелеца 
стъпала Тинчо Чука. Той работеше с 
пневматичния чук и по цял ден в ръце-
те му вибрираше тази мощна маши-
на, която на високи обороти едва се 
удържаше, докато биеше по бетона. 
Тинчо носеше кафе в едната си ръка, 
което леко потрепваше – като ехо 
от силните, още незатихващи в ръ-
цете му вибрации на пневматичния 
звяр. 

Този човек имаше най-големи ос-
нования да се оплаче от тежките ус-
ловия за работа със своята машина, 
но не го правеше. Той се усмихваше 
така, сякаш няма по-лек и мек за ра-
бота от неговия чук. Така спорът 
беше задочно разрешен, без нужда от 
доводи и обяснения. А всички, които 
се оплакваха, като видяха потрепва-
щото кафе в ръцете на Тинчо, раз-
браха, че досега не са и подозирали 
колко им е меко твърдото окачване.

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Свилена Гражданска 

Отвориха  ценовите 
оферти за текущ ремонт 
и поддържане на уличната 
мрежа и пътните съоръ-
жения на територията 
на Столичната община по 
зони в 6 обособени пози-
ции. Периодът на догово-
рите ще е 4 години. 

За първата зона, обхва-
щаща районите „Витоша“, 
„Лозенец“, „Средец“ и „Три-
адица“, допуснатите пред-
ложения са на „Трейс груп 
холд“ АД, които имат 20 т. 
на техническата част и 
дават 6 870 520 лв., и обе-
динение „Обновена София“ 
– 18 т. и 7 831 893 лв. По 
втората позиция – райо-
ните „Овча купел“, „Банкя“, 
„Красна поляна“ и „Красно 
село“ – „ПСТ груп“ АД има 
20 т. с цена 4 558 999 лв., 
а „СК 13 – Пътстрой“ АД – 
17,5 т. и цена 4 699 996 лв. 

Най-много допуснати 
кандидати има за трета-
та зона. Тя обхваща райо-
ните „Люлин“, „Възражда-
не“, „Илинден“, „Надежда“ 
и „Връбница“. Обединение 
„АБ София“ получи 16,5 т. 
на техническата част 
и предлага 5,76 млн. лв., 

G.P. Group ООД – 12 т. и 
5 967 270 лв., консорци-
ум „Амфисия“  – 20 т. и 
6 281 247 лв., и „Щрабаг“ 
ЕАД – 16 т. и 7 136 902 лв. 

За четвъртата пози-
ция – „Оборище“, „Сердика“, 
„Подуяне“ и „Нови Искър“, 
бе отворена само една 
оферта – на участника 
„Пътища и съоръжения“ 
ЕАД с 20 т. и 4 720 028 лв. 
За пета зона, включваща 
районите „Искър“, „Сла-
тина“, „Кремиковци“, бяха 
допуснати двама кандида-
ти – ДЛВ ЕООД с 20 т. на 
техническото предложе-
ние и цена 3 987 763 лв. и 
„Агромах“ ЕООД – 17,5 т. и 
4 535 539 лв. 

За шестата обособе-
на позиция – „Панчарево“, 
„Младост“, „Студентски“, 
„Изгрев“ ,  кандидатите 
са „ГБС Инфраструктур-
но  строителство“  АД, 
който събра 16,75 т. и 
предложи  4,86 млн. лв., и 
„Хидрострой“ АД с 20 т. и 
4,608 млн. лв.

В търга е включена и 
седма позиция – за контрол 
и надзор за четиригодиш-
ния период. До отваряне 
на ценовите оферти бяха 
допуснати ТЮФ с 10 т. и 
предложение за 4,5% от 
СМР на избрания строител 
и „Обединение Геотех Над-
зор” – също с 10 т. и 0,77% 
от контракта за СМР.

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 

Мирослав Еленков

Към момента услугата 
„Електронна фактура“ се 
използва от над 160 000 
клиенти на ЧЕЗ, което на 
практика означава, че са 
спестени 6,3 млн. листа 
хартия и са спасени над 
700 дървета. Това става 
ясно от прессъобщение на 
компанията.

„Електронното об-
служване е бъдещето на 

услугите не само в нашия 
бранш. Възможности като 
електронната фактура не 
само повишават качест-
вото и бързината на об-
служване, но по този начин 
даваме своя принос към 
опазването на изчерпа-
емите природни ресурси. 
Интересът към обслужва-
нето по интернет нара-
ства всяка година – между 
15 и 20% годишно се увели-
чава броят на клиентите, 

използващи нашите елек-
тронни услуги“, посочва 
Зорница Йорданова – ди-
ректор „Маркетинг и под-
помагане на продажбите“ 
в „ЧЕЗ Електро България“ 
АД.

Електронната факту-
ра все по-бързо започва да 
замества хартиения носи-
тел. Получаването й осигу-
рява на клиентите защи-
та на личните им данни, 
навременно информиране и 

достъп до фактурите от-
всякъде и по всяко време. 
От 2013 г. ЧЕЗ осигури на 
клиентите си и достъп до 
персонален онлайн архив с 
всичките им фактури.

81% от регистрира-
лите се за електронна 
фактура са го направили 
по интернет, а остана-
лите клиенти са заявили 
услугата по телефон или 
в център за обслужване на 
клиенти.

Агенцията по вписванията въ-
веде безплатни SMS съобщения за 
настъпила входяща регистрация за 
търговец в Търговския регистър и за 
услуги, предоставяни от службите 
по вписванията (Имотен регистър). 
Мерките влязоха в сила от януари 
2015 г. с цел да бъдат максимално 
защитени интересите на търговци-

те и гражданите, съобщиха от прес-
центъра на Агенцията, като напом-
ниха, че услугите са безплатни за 
представляващия търговец, вписан 
в Търговския регистър, и собстве-
ника на имота за Имотния регистър.

Броят на заявилите желание за 
ползването на услугата „SMS опо-
вестяване за настъпила входяща ре-

гистрация за търговец в Търговския 
регистър“ за периода от 5.01.2015 г. 
до 24.02.2015 г. е нараснал двойно – 
от 4 хил. на 8 хил. абонати. За ус-
лугата „SMS оповестяване относно 
услуги, предоставяни от службите 
по вписванията (Имотен регистър)” 
абонатите от 3500 към 24.02.2015 г. 
са се увеличили на 7000.

Елица Илчева

Консорциумът „Антич-
на Сердика“, който се със-
тои от 4 фирми, е избран 
за изпълнител на рестав-
рационните дейности по 
разкриване на останките 
от антична Сердика на 
Ларгото в София. Обек-
тът се размразява до дни, 
стана ясно в сряда. Няколко 
дни по-рано министърът на 
културата Вежди Рашидов 
съобщи пред Комисията 
по култура и медии в пар-
ламент, че: „Ако до десе-
тина дни няма обжалване, 

най-накрая строителят 
ще махне найлоните и ще 
започне работа по консер-
вацията“. 

Министърът избра да 
отчете пред депутати-
те първите си 100 дни на 
поста. „Девет училища са 
ремонтирани. Скоро ще от-
крием Класическата гим-
назия – модерна, с всички 
условия за децата. Ремон-
тирахме десетина театри 
и опери – в Стара Загора, в 
Бургас, във Варна, в Русе“, 
допълни министърът.

Рашидов изброи още и 
стратегически цели, които 

си е поставил, като ключов 
ще бъде опитът да увеличи 
бюджета на МК, тъй като 
в момента той е изключи-
телно нисък – между 0,4 и 
0,5% от БВП на страна-
та. За сравнение Рашидов 
изтъкна, че Македония и 
Франция отделят съот-
ветно по 1,8% и 3,9% от 
БВП за култура.

Министърът подчерта, 
че неговото ведомство 
досега е било отличник, 
защото нито един одит не 
е констатирал пропуски. 
Според него е недопусти-
мо, че две поредни години 

„БГ Лувърът” не е бил от-
крит, при положение че 
екипът, изготвил концеп-
цията, се е справил само 
за месец. Вежди Рашидов 
съобщи още, че е догово-
рил творби на световноиз-
вестните творци Ел Греко 
и Пикасо за откриването, 
което е планирано за 24 
май – Деня на българската 
просвета и култура. Идея-
та е голямата изложба да 
е от известни европейски 
художници, редом до наши-
те. До 3 март се набират 
предложения за избор на 
име на музея.

Десислава Бакърджиева

Дейностите по рехабилитацията на 
трасетата по автомагистралите „Хе-
мус” и „Тракия” ще бъдат подновени през 
март. Тогава приключва периодът на зим-
но почистване на Републиканската път-
на мрежа и ще се възобновят ремонтни-
те работи по виадуктите при км. 61 и км. 
67 на АМ „Тракия” и моста „Бебреш” на АМ 
„Хемус”. Това съобщи председателят на 
УС на Агенция „Пътна инфраструктура” 
(АПИ) инж. Лазар Лазаров. Строител-
ството по трите виадукта беше спряно 

през 2014 г. заради липса на финансиране. 
По думите на Лазаров необходимите 

средства са заложени в бюджета на АПИ 
за 2015 г. Най-тежкият участък на магис-
трала „Тракия” при км. 67 трябва да бъде 
готов до края на годината. Ремонтните 
дейности при виадукта на км. 61 на АМ 
„Тракия” и моста „Бебреш” на „Хемус” са 
по-леки и се очаква да бъдат готови до 
есента. Лазаров обясни, че през 2014 г. са 
направени десните платна на съоръжени-
ята и движението ще бъде пренасочено 
по тях, за да може строителите да се 
заловят с левите.

Емил Христов

В Агенция „Пътна 
инфраструктура“ бяха 
отворени офертите в 
откритата процедура 
за определяне на изпъл-
нител за извършване на 
поддържане и възста-
новителни работи при 
аварийни ситуации на 
републиканските пъти-
ща на територията на 
област София. До учас-
тие бяха допуснати 
четири кандидата. По-
стъпилите оферти са 
от: обединение „Пътно 
поддържане област Со-
фия”, в което участват 
„Пътстрой-92” АД, „Пъ-
тища и съоръжения” 

ЕАД и БКС ЕАД; кон-
сорциум „Сердика”, в 
който влизат „Хидро-
строй” АД, „ПСТ Груп” 
ЕАД, „Автомагистра-
ли Хемус” АД, „Мега-
инвест Холд” ЕООД, 
„Кристална вода” АД 
и „Понсстройинжене-
ринг” ЕАД; „Белмекен 
2015” ДЗЗД с участници 
„Инжстройинженеринг” 
ЕООД, „АБ Инвест НН” 
ЕООД, „Нелсен Чисто-
та” ООД и „Ай Ес Ви 
Трейд” АД; обединение 
„София 2015”, в което са 
„Трейс Груп Холд” АД, „Пи 
Ес Ай“ АД и „Станилов” 
ЕООД. Срокът за изпъл-
нение на обществена-
та поръчка е 48 месеца.

Снимка Галя Герасимова

СТРОИТЕЛ



4 СТРОИТЕЛ ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА петък, 27 февруари 2015

Мирослав Еленков

„Законът за общест-
вените поръчки е може би 
най-често променяният и 
това създава усещане за 
нестабилност. Надявам 
се да сме готови с изцяло 
нов ЗОП през втората по-
ловина на 2015 г. и той да 
не бъде променян повече.“ 
Това заяви министърът 
на икономиката Божидар 
Лукарски на среща с пред-
ставители на австрий-
ския бизнес кръг в Бъл-
гария, които поставиха 
въпроси, свързани с недос-
татъците на сега дейст-
ващия закон. „Сформирана 
е междуведомствена гру-
па под ръководството на 
вицепремиера Томислав 
Дончев и се работи по из-
готвянето на проекта на 

закона. Отворени сме за 
конструктивни предложе-
ния от ваша страна, така 
че новият закон да е наис-
тина устойчив“, допълни 
министър Лукарски. 

Той подчерта, че въ-
веждането на електрон-
ни обществени поръчки е 
сред основните приорите-
ти на Министерството 

на икономиката и е една 
от мерките, които ще до-
ведат до преодоляване на 
корупцията и значително 
повишаване доверието на 
чуждестранните компании 
в България. На срещата 
стана ясно, че през тази 
година се очаква и нова 
австрийска инвестиция 
в размер на 120 млн. евро.

Депутатите от „БСП – лява България“ предлагат 
да бъде създадена временна анкетна комисия в пар-
ламента, която да проучи в срок от 3 месеца как е 
било постигнато споразумението с посредниците 
за приетия през тази седмица външен дълг от 16 
млрд. лв. Това обяви в кулоарите на Народното събра-
ние депутатът от БСП Красимир Янков. „Работата 
на временната комисия и резултатите от нея ще 
допринесат за прозрачността и ще потвърдят или 
отхвърлят неправомерното ограничаване на банките 
– участници в процедурата“, подчерта Янков.

От своя страна неговият колега Румен Гечев посо-
чи, че още със започването на преговорите за договора, 
който бе ратифициран от Народното събрание, прави-
телството е преговаряло зад гърба на българските из-
биратели и народните представители. От БСП все още 
се надяват президентът Росен Плевнелиев да наложи 
вето върху ратификацията на договора за заем, но ако 
не го направи, те отново заявиха, че със сигурност ще 
изготвят конституционна жалба и ще направят опит 
да сезират Конституционния съд.

Емил Христов

Депутатите гласу-
ваха на първо и второ 
четене законопроекта 
за ратификация на три 
документа за издаване на 
облигации на стойност 
16 млрд. лв. Договорът 
е между България и „Си-
тигруп Глобъл Маркетс 
Лимитид“, Ейч Ес Би Си 
Банк Пи Ел Си, „Сосиете 
Женерал“ и „УниКредит 
Банк” АГ (клон Лондон).

В мотивите на вноси-
теля – Министерския съ-
вет, се посочва, че целта 
на подписаните договори е 
създаване на средносрочна 
програма за емитиране на 
дълг на международните 
капиталови пазари. Мак-
сималният номинален раз-
мер на дълга, който може 
да бъде поет по програма-
та, е 16 млрд. лв. Общият 
обем на траншовете за 
съответната година ще 
бъде ограничен до лимити-
те за поемане на държа-

вен дълг в годишните за-
кони за държавния бюджет 
на България. Предвижда се 
максималният матуритет 
на книжата, които ще се 
издават, да бъде до 30 го-
дини. В документацията е 
посочен и максимален лих-
вен процент на облигаци-

ите в размер до 10%, кое-
то значително надхвърля 
текущите лихвени нива 
по българските облигации, 
се посочва в мотивите на 
вносителя.

„Вярвам в реформа-
торския капацитет на 
правителството и по-

емам ангажимента, че 
поне 2 млрд. лв. от напра-
вения разчет като сбор 
от падежите на стари 
дългове и планираните 
дефицити няма да се на-
лага да бъдат ползвани“, 
заяви по време на дебата 
в Народното събрание 

министърът на финанси-
те Владислав Горанов. Той 
припомни, че са проведе-
ни консултации, на които 
е станало ясно, че много 

от партиите, които под-
крепят правителството, 
не са получили достатъч-
но информация, което впо-
следствие е преодоляно. 
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Емил Христов

„Радвам се, че почти 
1 млн. души от погранич-
ните региони на България 

и Македония ще могат  
ежедневно да се възполз-
ват от резултатите от 
изпълняваните проекти и 
инфраструктурата, коя-

то ще бъде изградена с 
финансиране по програма-
та.“ Това каза зам.-минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-

ството Деница Николова 
при откриването на обучи-
телен семинар за потен-
циални бенефициенти на 
трансграничната програ-
ма „България – Македония 
2014 – 2020” в град Сан-
дански.

„Трансграничните про-
грами стимулират иконо-
мическото развитие на 
пограничните региони, но 
те дават също така и въз-
можност за изграждане на 
устойчиви двустранни от-
ношения и партньорства“, 
каза още Николова.

По време на събитие-
то стана ясно, че за про-
грамния период до 2020 г. 
ресурсът, който ще бъде 
на разположение за всички 
бенефициенти, възлиза на 
19 млн. евро. Той ще бъде 
делегиран за изпълнение 

на проекти с фокус опаз-
ване на околната стра-
на и превенция на риска 
от бедствия, развитие 
на устойчив туризъм и 
туристически атракции 
в пограничните райони, 
подпомагане на бизнеса и 
изграждане на иновативен 
бизнес.

Зам.-министър Николо-
ва призова заинтересова-
ните да започнат изгот-
вянето на проектните си 
предложения, за да могат 
да кандидатстват ведна-
га след отваряне на пока-
ните, което се очаква да 
се случи около средата 
на годината. „Партньор-
ството е ключов момент 
за успеха на проектите, 
не го подценявайте“, под-
черта Деница Николова. 
Тя посъветва присъства-

щите потенциални бене-
фициенти да се отнасят 
сериозно към финансови-
те ангажименти по про-
ектите и да подсигурят 
достатъчно администра-
тивен капацитет и екс-
пертни кадри при подго-
товката и изпълнението 
им, за да се минимизира 
рискът от налагането на 
финансови корекции. „Това 
е ресурс, който ще подо-
бри качеството на живот 
на хората, които живеят 
в пограничните терито-
рии, ще даде възможност 
за осигуряване на нови 
работни места, което от 
своя страна ще позволи 
на хората да останат в 
тези региони, а не да миг-
рират към по-големи насе-
лени места“, допълни още  
Николова.

СТРОИТЕЛ
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Десислава Бакърджиева

Три  с е д м и ци  сле д 
старта на Национал-
ната програма за енер-
гийна ефективност към 
Българската банка за 
развитие са подадени 41 
заявления за финансира-
не, от които 22 са одо-
брени. Огромен е броят 
и на създадените сдруже-
ния на собствениците. 
Досега са регистрирани 
750, като 300 от тях са 
се вписали, за да канди-
датстват по проект 
„Енергийно обновяване 
на българските домове” 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие” 
(ОПРР). Тоест новосъз-
дадените  сдружени я 
са повече от 300, като 
всички те имат шанс 
да сключат договори за 
безвъзмездна помощ по 
националната програма. 

Това отчете минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павло-
ва на заключителната 
среща от националната 
разяснителна кампания 
по програмата в София. 
В дискусията с домоу-
правителите и предсе-
дателите на сдружения 
се включиха и кметът 
на столицата Йорданка 
Фандъкова, областният 
управител Веселин Пе-
нев, зам.-кметът Ирина 
Савина и ръководителят 
на Дирекция „Контрол по 
строителството” към 
СО арх. Влади Калинов.

„България е последна-
та страна, в която няма 
програма, която да инве-
стира в обновяването и 
осигуряването на енер-
гийна ефективност на 
сградите. Разработени-
ят през 2004 г. документ  
описва само необходи-
мите действия, но не 
посочва стъпки за изпъл-
нение. Според него 3 млн. 
души живеят в здания от 
стоманобетон”, каза ми-
нистърът. Тя потвърди, 
че проектът „Енергийно 
обновяване на български-
те домове” по ОПРР ще 
бъде завършен. 

Одобрените

сгради за саниране с 
европейско финансира-
не са 293, от които 100 
са на територията на 
София. Лиляна Павлова 
подчерта, че е осигуре-
на равнопоставеност 
между участващите в 
проекта по ОПРР и на-
ционалната програма. Тя 
обяви, че ако собстве-
ници на отделен вход са 
сформирали сдружение за 
участие в европейския 
проект, живеещите в ос-

таналата част от блока 
ще могат да участват в 
националната програма.

По думите й, макар 
предвидените за изпъл-
нението на програмата 
1 млрд. лв. да не са дос-
татъчни за всички обек-
ти в страната, с тях ще 
се постави началото на 
обновяването. Основна-
та цел е да се осигури 
конструктивна устойчи-
вост, а не просто сгра-
дите да бъдат „опакова-
ни“. Друга важна задача 
е спестяването на сред-
ства за отопление. Опи-
тът показва, че с внед-
ряването на мерки за 
енергийна ефективност 
могат да се постигнат 
от 30 до 70% по-ниски 
разходи в зависимост от 
изпълнените дейности. 

Министърът допълни, че 
от следващата година 
България ще разполага и 
с още 350 млн. лв. по ОП 
„Региони в растеж”. С 
тях ще бъдат обновявани 
по-малки обекти – с под 
36 апартамента, които 
отговарят на дефини-
цията за многофамилна 
жилищна сграда.

По време на срещата 
стана ясно, че София има 
най-големи шансове да се 
възползва от национална-
та програма. Общо 2800 
са сградите на терито-
рията на града, които 
отговарят на условията 
и могат да участват. 
Кметът Йорданка Фан-
дъкова съобщи, че в сто-
лицата са създадени 110 
сдружения на собствени-
ци, а в процес на регис-
трация са още 30. Пода-
дени са 18 заявления от 
районите „Слатина”, „Ис-
кър”, „Подуяне”, „Люлин”, 
„Кремиковци”, „Сердика”, 
„Изгрев”,  „Младост” и 
„Витоша” .  Одобрение 
са получили 9 сгради в 
„Слатина”, „Искър”, „Мла-
дост”, „Витоша”, „Люлин” 
и „Кремиковци”. 

„Процесът започна. 
Обявена е открита про-
цедура за 

избор на проектанти, 

която се води от еки-
па на главния архитект 
на София Петър Диков. 

В Столичната община 
действа и специален ко-
ординационен екип наче-
ло с арх. Влади Калинов. 
Поради мащаба на сто-
лицата създадохме орга-
низация за децентрали-
зиране на процеса, така 
че тръжните процедури 
за избор на изпълните-
ли да се провеждат в 
районните администра-
ции. Така програмата ще 
е възможно най-прозрач-
на и отворена за малкия 
и средния бизнес”, заяви 
кметът на София. 

Тя обеща Столичната 
община да улесни макси-
мално изпълнението на 
националната програма. 
Фандъкова припомни, че 
кметството разполага с 
типови проекти за всич-
ки видове панелни обек-
ти и те ще бъдат пре-
доставяни безвъзмездно 
на гражданите. На тази 
база ще се разработват 
конкретни проекти за 
отделните сгради. Из-
даваните от общината 
разрешителни за стро-
еж и тротоарното пра-
во, където е необходимо, 
също ще бъдат безплат-
ни. Целта е не само да се 
подпомогне процесът, но 
и да не се натоварва из-
лишно бюджетът на про-
грамата. 

„Сградите, които из-
цяло въведат мерки за 
енергийна ефективност, 
ще участват 

приоритетно в проек-

та „Зелена София”. 

Ч р е з  п р о г р а м а т а 
гражданите ще могат 
да получат посадъчни 
материали и оборудване, 
с които да облагородят 
градинките и междубло-
ковите пространства. 
По този начин цикълът 
ще бъде затворен”, каза 
още Йорданка Фандъкова.

Независимо от огро-
мния обем информация 
в медийното простран-
ство и проведените сре-
щи във всички районни 
администрации в София 
министър Павлова отго-
варяше на въпроси близо 
3 часа. Една от най-ко-
ментираните теми беше 
изискването за 100% съ-
гласие за участие в про-
грамата. Регионалният 
министър многократно 
обясни на присъстващи-
те, че е нужно добровол-
ното участието на цели 
сгради, за да се промени 
обликът на градовете.

На запитване, дали 
гражданите ще са фактор 
в процеса на санирането, 
Павлова каза, че областни-
те управители ще следят 
изпълнението на програ-
мата от общините, но в 
основата й ще стои

гражданският  

контрол. 

Представители на 

сдруженията на  соб-
ствениците могат да 
участват като наблю-
датели при избора на 
изпълнители. Това обаче 
не означава, че те няма 
да спазват правилата 
от методиката за про-
грамата за саниране 
или тези в договорите. 
Например не може соб-
ствениците да откажат 
изпълнението на задъл-
жителните изисквания за 
осигуряване на заложения 
енергиен клас С.

Във връзка с често 
задавания въпрос, как 
обектите с търговско 
или друго предназначе-
ние могат да участват, 
министърът обясни, че 
трябва да бъде спазен 
Законът за държавните 
помощи в сградите, в 
които се намират та-
кива обекти. Общините 
ще трябва да се регис-
трират като оператор 
на държавна помощ, да 
следят за спазването 
на закона от обектите, 
които получават такава 
помощ.

Собствениците се 
вълнува ха  и  дали  ще 
има повишение на данък 
„Сгради”. От думите на 
министъра стана ясно, 
че се очаква дължимите 
данъци и такси да бъдат 
увеличени минимално. 
Според Лиляна Павлова 
средното общо увели-
чение на данък „Сгради” 

и такса „Смет” няма да 
надхвърля 3,40 лв.

По повод мерките, 
които програмата ще 
финансира, стана ясно, 
че може не само верти-
калните щрангове да бъ-
дат подменени с хоризон-
тални, за да се осигури 
индивидуално отчитане, 
но може да бъде сменен и 

видът  

на отоплението.

„Ако с направените 
обследвания се пред-
пише, ще бъде сменяна 
електрическата инста-
лация в сградата. Ос-
тъклените балкони се 
считат за допустими 
само ако са устойчиви и 
конструкцията им не е 
утежнена или са надгра-
дени. В противен случай 
са незаконно строител-
ство”, обърна внимание 
министърът.

Лиляна Павлова ин-
формира още, че проек-
тантите ще трябва да 
предложат добро архите-
ктурно решение за външ-
ния вид на всяка сграда. 
С решение на Общинския 
съвет ще бъдат опреде-
лени визията на блокове-
те и кварталите.

За пореден път ми-
нистърът подчерта, че 
няма да бъде финансиран 
ремонт на жилищата, 
подмяна на отоплителни 
тела в апартаментите 
и купуване на техника. 
Програмата няма да фи-
нансира подмяната на 
асансьори. Собственици-
те на сгради са отговор-
ни за безопасността им. 
При технически изправни 
асансьори ще бъде оси-
гурена тяхната енергий-
на ефективност. Това 
включва подмяна на елек-
трическата инсталация 
и осветление и монтира-
не на интелигентна сис-
тема за управление.

2800 са сградите в столицата, които отговарят на изискванията
Снимки Денис Бучел

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

СТРОИТЕЛ
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Свилена Гражданска

Арх. Калинов, започ-

на работа по Национал-

ната програма за енер-

гийна ефективност на 

многофамилни жилищни 

сгради. Как Дирекция 

„Контрол по строител-

ството“ към Столична-

та община ще подпомог-

не процесът? 

Инициативата е като 
една бяла лястовица. Не 
смятах, че подобна схе-
ма е възможно да се случи 
у нас. Държавата направи 
стъпка в правилната посо-
ка, като осигури 1 млрд. лв. 
безвъзмездно финансира-
не за енергийна ефектив-
ност на част от многофа-
милните жилищни сгради. 
В Столичната община 
разгледахме много сериоз-
но програмата и нейната 
методология. Направихме 
организация, за да подпо-
могнем процеса. Очаква-
ме да започне реалната 
строителна дейност. 

Програмата дава въз-
можност да се обновят 
зданията с над 36 апарта-
мента, за които собстве-
ниците през последните 
години не са намерили 
средства, за да ги поддър-
жат. Панелните блокове 
са най-масовите сгради, 
построени през социали-
зма, и гражданите за съ-
жаление нямат пари, за да 
ги реновират. За да участ-
ват в програмата, първа-
та стъпка е зданието да e 
допустимо, т.е. да e изгра-
дено по индустриален спо-
соб – ЕПЖС (едропанелно 
жилищно строителство), 
ППП (пакетно повдигани 
плочи), ЕПК (едроплощен 
кофраж). На сградите ще 
се направи пълно енер-
гийно и конструктивно 
обследване. И още оттук 
хората ще започнат да 
печелят от програмата, 
защото много от блоко-
вете нямат технически 
паспорти, а такива ще бъ-
дат изготвени. Говорим за 

спестяване на финансов 
ресурс, защото за „личен“ 
документ на постройка се 
плаща между 5 и 10 лв. на 
кв. м. Всеки може да си на-
прави груба сметка, колко 
ще му струва за апарта-
мента. Не трябва да за-
бравяме, че сроковете за 
съставяне на паспорти на 
строежите от първа до 
трета категория са до 31 
декември 2015 г., при тези 
от четвърта – до края на 
2017 г., а за пета – до края 
на 2019 г. До съответни-

те дати тези документи 
трябва да са готови, ина-
че ще има санкции. 

Като се завършат пас-
портите, те ще послужат 
за основа на проектира-
нето.

Столичната община 
възложи типови проекти 
за саниране на панелни 
сгради на територията 
на София, но всъщност те 
могат да се приложат в 
цялата страна. Докумен-
тите са качени на нашата 
страница и всеки може да 

ги изтегли и да работи по 
тях. Те са толкова добре 
разписани, че е необходи-
ма само тяхната адап-
тация към конкретната 
ситуация. 

След като завърши об-
следването, ще е ясно в 
каква степен трябва да 
се направи саниране, и то 
на кои инсталации. Ако е 
необходимо, ще бъде реа-
лизирано и конструктивно 
укрепване. Ще бъдат рено-
вирани всички тежки съо-
ръжения, които до момен-

та са проявили дефекти, 
които не са пипани никога. 
Течове на плоските покри-
ви ще бъдат отстранени. 
Програмата е безвъзмезд-
на, а участието в нея – до-
броволно. 

За съжаление се оказа, 
че сдружаването е трудна 
крачка, поне това устано-
вявам при провеждането 
на срещите ми с домоу-
правителите. Ние не сме 
готови да се съберем дори 
когато ни дават пари, за 
да обновим домовете си. 
Не мога да разбера защо 
става така. Явно през 
годините се е насъбрала 
много тежка мнителност 
у нас. Не можем да се обе-
диним, дори за да получим 
средства от държавата, 
които са ни крайно необ-
ходими и няма да ги вадим 
от нашия джоб. 

В националната про-
грама за саниране не са 
включени само топлои-
золации и подмяна на до-
грама, а и всичко, което 
засяга състоянието на 
сградата. Като резултат 
от схемата собственици-
те ще получат между 30, 
50, а на места и до 70% 
намаляване на разходите 
за месечните сметки за 
отопление. Друг серио-
зен плюс е, че цената на 
жилищата ще се повиши 
най-малкото с 10 – 15%. На 
следващо място – ще за-
почнем да живеем в малко 
по-нормална обстановка. 
Призовавам всички, чиито 
жилища са допустими за 
финансиране по програма-
та, без да се замислят, да 
се включат. 

Изключително много 
инсинуации има към ини-
циативата с цел тя да се 
провали. Слуховете, кои-
то се пускат, водят до 
отдръпване на хора, зато-
ва трябва да се обяснява 
постоянно, че тя е за тях. 
Гражданите се притесня-
ват, че някой ще им вземе 
жилищата. Никъде не е за-

писано, че собствениците 
отговарят с апартамен-
тите си като залог за 
програмата. Сдруженията 
се създават само с една 
цел – да получат безвъз-
мездна финансова помощ. 
В момента, в който на-
правят организацията и 
отговарят на изисквани-
ята на програмата, те 
трябва да излъчат свой 
представител, който да 
е връзката с общината. 
Няма да им се искат пари. 
Ние ще правим постоянен 
мониторинг, за да гаран-
тираме устойчивостта 
на програмата. Ще има 
проверки и след завърш-
ването на строителния 
процес. Ще изчакаме и 
една година, за да може да 
мине един отоплителен 
сезон след края на стро-
ителните дейности, за да 
видим ефекта от това, 
което е реализирано. Ще 
се разгледат платените 
сметки през 12-те месе-
ца след приключване на 
обекта. 

На инженеринг ли ще 

се изпълняват сградите 

в София?

Не. Решили сме нацио-
налната програма в Со-
фия да тече по по-тежка 
процедура. Целта е тя да 
бъде максимално отворена 
и прозрачна. Там, където 
смятаме, че може да има 
състезание, сме го обяви-
ли. Отворена е общест-
вената поръчка за избор 
на проектанти. Тя е за 15 
колектива, които да започ-
нат работа. Оставили сме 
опция, че при получаване 
на повече заявления и въз-
можност на програмата 
да покрие финансирането 
ще направим ново проуч-
ване и ще обявим търг за 
още фирми. 

След като имаме гото-
ви проекти, които ще бъ-
дат на базата на енергий-
ното и конструктивното 
обследване, количествени 
стойностни сметки, съ-
гласувани със собствени-
ците, ще пуснем отделни 
търгове за всеки блок. 
Процедурите ще се пра-
вят от всяка районна ад-
министрация, за да могат 
максимален брой строи-
телни фирми да участват 
и така програмата да има 
по-широк икономически 
ефект. 

Разкажете ни повече 

за типовите проекти, из-

готвени от Столичната 

община. 

Те са направени на 
базата на номенклатура-
та за панелните блоко-
ве. Обхванали сме всички 

Арх. Влади Калинов, директор на Дирекция „Контрол по          

Снимки Денис Бучел
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Необходими са законови промени за опазване на сградите – паметници на културата

възможни видове сгради и 
техните комбинации от 
различни видове секции. 
Типовите проекти са из-
готвени с обща визия, 
която предвижда цветови 
решения, има с остъклени 
или не балкони. Кабелите 
ще бъдат скрити във фа-
садата на постройките. 
Климатичните тела, кои-
то сега са поставени на-
вън, ще бъдат подредени 
по подходящ начин на фа-
садата. Ще удължим жи-
вота на сградите. Всичко 
това може да бъде използ-
вано от собствениците. 

Хората не трябва да 
забравят, че ако искат да 
сменя системата за топ-
лоподаване, сега тряб-
ва да го направят. Те ще 
преминат от система за 
захранване от множество 
вертикални щрангове, 
които са разположени въ-
тре в апартаментите на 
всеки отделен радиатор, 
на един общ щранг, който 
ще бъде в общите части 
при стълбищните клетки 
и оттам с хоризонтал-
на разводка по етажите 
ще влиза в домовете. По 
този начин ще може да се 
изчислява консумираната 
енергия само на жилището 
и ще се изолират всички 
възможни кражби, които в 
момента се случват. Ще 
се намалят разходите на 
домакинствата.

 
Столичната община 

ще контролира ли цвето-

вото решение на кварта-

лите?

Ще се опитаме. При 
срещата с колегите от 
браншовите организа-
ции беше поставян този 
въпрос – че сега е мо-
ментът да се помисли за 
облика на тези квартали. 
Необходимо е да спрем на 
визия, която ще хареса на 
всички. 

Колко са допустими-

те обекти на терито-

рията на София? 

Има близо 2800 сгради, 
които отговарят на изис-
кванията на национална-
та програма и които биха 
могли да участват. 

Друга дейност, за коя-

то отговаря Дирекция 

„Контрол по строител-

ството“, това е превен-

цията на опасните сгра-

ди. Каква е тенденцията 

през последните месеци? 

Това е перманентна 
задача, не сме приключили 
с този въпрос. Постоянно 
имаме действия по тема-

та. Всичките 300 хил. лв., 
които ни бяха отпуснати 
през 2014 г., бяха изчерпа-
ни още през ноември м.г. 
Проведохме обществени-
те поръчки и премахнахме 
набелязаните постройки 
за годината. През 2015 г. 
отново са осигурени 500 
хил. лв. В момента тече 
обществена поръчка за 
премахване на планирани-
те сгради през следващи-
те месеци. До три-четири 
седмици ще имаме избрани 
изпълнители, за да може да 
се започне работа. Цифра-
та варира. В момента тя 
е 760, като най-много са 
в районите „Възраждане“, 
„Оборище“, „Сердика“, „Сре-
дец“ и „Надежда“. 

Лесно ли установява-

те собствениците им? 

За да стане една сгра-
да опасна, в голям процент 
от случаите тя е необи-
тавана, хората не живеят 
вътре. Почваме процес на 
установяване на собстве-
ниците. Имаме достъп 
до Имотния регистър на 
Агенцията по вписвания-
та. Помагат ни и служи-
телите на МВР. 

Като собственици не 
сме готови да дадем не-
обходимото, за да са зао-
бикалящите ни постройки 
естетически и конструк-
тивно издържани. По-ско-
ро ги възприемаме като 
обект, който носи само 
дивиденти. Никой не се за-
мисля, че имотът задължи-
телно изисква разходи през 
цялото време на експлоа-
тация, за да е със същото 
качество като през първия 
ден от ползването му.

А хората стряскат ли 

се от глобите, които им 

налагате? 

Те започват да се при-
тесняват, когато тръгва-
ме да правим запор върху 
тяхната собственост. 
Реална ипотека досега 
нямаме, тъй като дейст-
вията преди нея са пре-
дизвиквали гражданите да 
вземат мерки и да укрепят 
сградата. Но явно това е 
механизмът, по който мо-
жем да работим. 

Все пак не съм сигу-
рен, че така трябва да се 
продължава с контрола 
на сградите. Считам, че 
има доста по-елегантен 
начин. Ще продължим да 
следваме законовите 
норми и няма да се ба-
вим и да бягаме от от-
говорност. Но можем да 
почерпим и от опита на 
колегите от Европа. Там 

териториите на даден 
град се концесионират 
от различни фирми на 
базата на закон, в който 
са разписани различните 
такси, които плаща соб-
ственикът. Компаниите 
отговарят за поддържа-
нето на сградите. Има 
изготвена  методика, 
според която на опре-
делени години се прави 
ремонт на покрива, на 
фасадите, на общите 
части и т. н. На общи-
ната й е по-лесно, тъй 
като контактува само 
с изпълнителите, а не с 
многобройните собстве-
ници. Концесионерите по 
определени правила си 
търсят парите от граж-
даните. Това е бъдеще-
то и в един момент ще 
бъде въведено и в София. 
Въпросът е, че с теж-
кото наследство, което 
имаме, не можем веднага 
да започнем да работим, 
а трябва постепенно. 
Една от първите крачки 
в правилната посока е 
националната програма 
за саниране. Тя започва 
сега, но през следващи-
те години се предвижда 
разширяване на обхвата 
й. Целта е да се търси 
по-голяма икономия на 
енергия. 

С националната ини-

циатива ще се промени 

визията на крайните 

квартали на София, но 

какво се случва с обновя-

ването на сградите – па-

метници на културата, в 

центъра? 

По темата работим 
сериозно. Имаме доста ус-
пехи, макар че сме все още 
далече от това, което ис-
каме да видим. Успяваме да 
възстановим едни здания, 
но след 5 години те започ-
ват отново да се рушат. 
Необходимо е постоянно 
да поддържаме обектите. 
Споменах Ви, че обхватът 
на програмата ще се раз-
шири. Целта е тя да вклю-
чи и сградите, строени 
преди 70 – 80 години, бло-
ковете в центъра  – също.

Необходими ли са за-

конодателни промени по 

темата?

Според мен изменения-

та трябва да са в посока 
облекчаване на режимите 
за паметниците на кул-
турата. При останалите 
сгради нещата се случват, 
но при старите здания 
процедурите са тромави 
и тежки. От известно 
време насам имаме добър 
диалог с колегите от На-
ционалния институт за 
недвижимо културно на-
следство (НИНКН). 

В закона е записано, 
че за да можем да уста-
новим, че една сграда е 
в лошо състояние, тряб-
ва да се състави коми-
сия. Тя се назначава от 
кмета на общината и 
включва представители 
на Министерството на 
културата, на НИНКН, 
на Дирекция „Национален 
строителен контрол” и 
на местната власт. Това 
означава, че комисията 
не може да се сформира 
тогава, когато ни е нуж-
на, а след време, когато 
колегите имат възмож-
ност да работят. Спо-
ред мен трябва да бъдат 
делегирани правомощия 
на общинските админи-
страции до определено 
ниво паметници на кул-
турата, с местно зна-
чение например. По този 
начин ще можем бързо 
да  оперираме с  тези 
обекти и да ги ремон-
тираме навреме. Това е 
въпрос на промяна в за-
конодателството. Само 
си представете, че сте 
собственик на паметник 
на културата и той е зле. 
Първо е тази комисия, коя-
то не се знае кога ще се 
събере на първото си за-
седание, а кога ще излезе 
решението... След това 
трябва да направите про-
ект, който да съгласувате 

с НИНК, но той не може да 
е изготвен от всеки архи-
тект, а от такъв, който 
има удостоверение, че 
може да работи по памет-
ници на културата, тъй 
че ще платите повече 
на кв. м сравнение с дру-
га сграда. Обновяването 
на обекта може да бъде 
извършено само от спе-
циализирана строител-
на фирма. Целият процес 
става скъп и бавен, дори 
невъзможен, затова не е 
за вярване, че някъде се 
случва обновяване на ста-
рите сгради. 

От Министерството 

на околната среда и во-

дите готвят промени, 

според които ще отпад-

не изискването малките 

обекти с обществено 

предназначение в урба-

низираните територии 

да минават през про-

цедура, която да казва 

дали е необходимо да им 

се прави Оценка на въз-

действието върху окол-

ната среда. 

Процесът е тежък, тъй 
като в регионалните ин-
спекции за околната среда 
и водите хората са малко, 
а законът казва, че всяко 
искане за промяна трябва 
да бъде изпратено там. Те 
до 20 дни е необходимо да 
дадат отговор, но обикно-
вено оттам на 20-ия ден 
излиза едно писмо, с което 
изпращат преписката на 
РЗИ за становище. И за-
почва цикъл на входиране 
и изходиране на докумен-
ти, който може да про-
дължи 3 месеца. Това не е 
нормално и са необходими 
нормативни промени. Ще 
очаквам да се запозная с 
предлаганите от МОСВ 
текстове. 

        строителството“ към Столичната община: 

СТРОИТЕЛ
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Анелия Кулинова, 
ОП на КСБ - Пазарджик

Екип на Министерство-
то на регионалното разви-

тие и благоустройството 
проведе информационна сре-
ща в Пазарджик във връзка 
с разясняване на указанията 
и критериите на Национал-
ната програма за енергий-

на ефективност на много-
фамилни жилищни сгради. 
Участие взеха строители 
от областта, представи-
тели на общинските адми-
нистрации, домоуправители 

и заинтересовани граждани.
Домакин на събитие-

то бе областният управи-
тел Трендафил Величков, 
който откри срещата 
и благодари на екипа на 

Мартин Славчев

Зам.-министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Нико-
лай Нанков бе гост на ор-
ганизираната от КСБ сре-
ща, по време на която се 
дискутираха процедурите, 
проблемите и възможни-
те им решения, свързани с 
предстоящото изпълнение 
на Националната програма 
за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни 
сгради. На събитието, кое-
то се проведе в Севлиево, 
присъстваха още област-
ният управител на Габрово 
Николай Сираков, кметът 
на общината домакин д-р 
Иван Иванов, изп. директор 
на КСБ инж. Иван Бойков, 
председателите на област-
ните представителства на 
Камарата в Габрово, Търго-

вище, Разград, Шумен, Кюс-
тендил, Ловеч, Велико Тър-
ново и др. 

„КСБ приветства и под-
крепя програмата за сани-
ране. Решихме да проведем 
тази дискусия в по-камерен 
и експертен състав, като 
впоследствие председате-
лите на различните ОП-та 
ще запознаят членовете на 
съответните регионални 

структури с обсъжданите 
теми и взетите решения”, 
заяви председателят на ОП 
на КСБ – Габрово, инж. Бого-
мил Петков. 

„Срещата беше много 
ползотворна. Колегите полу-
чиха отговори на въпросите, 
които ги интересуваха. След 
проведените разговори със 
зам.-министър Нанков ста-
на ясно, че 35-процентовото 

авансово плащане ще бъде 
извършвано и само срещу 
запис на заповед, а 95% от 
цялата сума ще бъдат пре-
веждани при издаването на 
Акт 15. Смятам, че това е 
голямо постижение за нас, 
което стана възможно бла-
годарение на обединението 
на всички членове на Камара-
та на строителите в Бълга-
рия”, добави той. 

Николай Сираков, областен управител  

на Габрово:

Инж. Любомир Шербетов, председател  

на ОП на КСБ – Велико Търново:

Инж. Светослав Борисов, председател  

на ОП на КСБ – Кюстендил:

Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ:

Зам.-министър Николай Нанков:

МРРБ проведе подобна 
дискусия с ръководството на 
КСБ в София. На 5 март пред-
стои консултативен съвет, 
по време на който темата 
също ще се обсъжда. Знам, 
че националната програма за 
саниране много вълнува стро-
ителния бранш. За да стиг-
нем до реалното изпълнение, 
трябва да бъдат предприети 
няколко много важни стъпки. 
На първо място това е постигането на съгласие от стра-
на на живущите в дадена сграда и осигуряването на дос-
тъп до нея. Тук съществена роля ще изиграят общините, 
затова смятам, че на местата, където има по-активни 
кметове, това ще се случи по-лесно. 

Работата по изпълнението на програмата върви 
с бързи темпове. Имаме 29 подписани договора, като 
първият бе във Враца. Повечето общини ще спазят пре-
поръчителните указания и проектите ще се правят на 
инженеринг.  

Д-р Иван Иванов, кмет на община Севлиево:

Националната програма 
за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради 
стартира добре в Севлиево. В 
нашия град има 34 сгради, кои-
то са допустими за участие 
спрямо критериите. Към на-
стоящия момент са регистри-
рани 8 сдружения на собстве-
ници на жилища, като 4 от тях 
вече имат подписани договори 
с ББР. Обявихме и първата 
процедура за провеждане на 
обществена поръчка за избор на изпълнител за енергийно и 
конструктивно обследване и изготвяне на технически пас-
порт. Надявам се първите сгради, които ще бъдат санирани, 
да бъдат стимул и за останалите. 

Мога да заявя, че именно строителите са най-важният 
елемент от програмата, защото, каквато и да е ролята на 
държавата и на общините, в крайна сметка тяхната работа 
ще покаже реалния ефект. 

За мен работната част 
е по-важната, така че ще 
кажа само две неща. Първо, 
ние като народ трябва да 
загърбим междусъседски-
те си взаимоотношения 
и вражди и да се сдружим, 
за да може нещата да се 
случат. Това се отнася и за 
вас, строителите. Защото, 
ако не си помагате взаим-
но, няма как добрата иници-
атива да се реализира. 

Срещите в този формат 
са изключително полезни, 
защото дискусията се води 
по чисто практически и 
професионални въпроси. 
На тях присъстват и кме-
товете, които са едни от 
основните действащи лица 
в Националната програма 
за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни 
сгради, а също така и екс-

перти от МРРБ и представители на строителните 
фирми. 

По време на тези дискусии се обсъждат най-важни-
те въпроси, свързани с практическото изпълнение на 
програмата, и се търсят начини за разрешаването 
на евентуалните проблеми. Смятам, че това е много 
важно. 

Подобни срещи ще продължат да се провеждат във 
всички области в страната. Така колегите ще могат 
да установят работни контакти с кметовете. По този 
начин се създават и своеобразни неформални консул-
тативни съвети към различните общини от предста-
вители на фирмите от бранша, които допринасят със 
своята експертна помощ. 

Процесът за успешната реализация на програмата 
за саниране е сложен, защото в него участват много 
хора и структури – държавата в лицето на МРРБ, ББР, 
кметовете, сдруженията на собствениците и, разбира 
се, строителите. 

Мисля, че оценката за 
проведената среща на всички 
присъстващи колеги – предсе-
датели на областните пред-
ставителства на Каматата, 
членовете на Управителния 
съвет и управители на фирми, 
е изключително положителна. 
Самото присъствие на зам.-
министър Николай Нанков, об-
ластния управител на Габрово 
и кмета на Севлиево е знак 
на уважение към нас, строителите. Дискутираха се много 
теми и редица наболели проблеми. Надявам се тази среща 
да доведе до положителни резултати. 

Относно самата програма за саниране мога да кажа, че 
тя крие и някои въпросителни по провеждането на процеду-
рите. Например все още не е съвсем ясно кой ще подписва 
Акт 19, кой ще отговаря за контрола на качеството и т.н. 

Смятам, че всички трябва 
да са доволни от проведено-
то обсъждане на процесите, 
с които ще бъде свързано из-
пълнението на Националната 
програма за енергийна ефек-
тивност на многофамилни 
жилищни сгради. Лично аз си 
изясних доста от въпросите, 
които ме вълнуваха. Хубаво е, че имахме възможност да ги 
коментираме в такава обстановка. 

Очаквам, че благодарение на тази програма ще има пове-
че обекти и съответно повече работа за малките и средни-
те фирми от бранша. А чисто социалният ефект ще бъде, че 
хората ще се сдобият с хубави и реновирани жилища. 

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството 
Николай Нанков участва в организираната от КСБ среща в Севлиево

МРРБ за широката ин-
формационна кампания. 
Той допълни, че общините 
в Пазарджик се включват 
активно в реализацията 
на програмата.

В препълнената зала 
на Младежкия дом замест-
ник-министърът на реги-

оналното развитие и бла-
гоустройството Николай 
Нанков в продължение на 
повече от два часа отгова-
ряше на въпроси, свързани 
със създаването на сдру-
жения на собствениците 
(СС), ангажираността на 
собственици – нечленуващи 

Председателят на ОП на КСБ – Габрово, инж. Богомил Петков 

подари на зам.-министър Нанков книгата „Градежите на 

Кольо Фичето”
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СТРОИТЕЛ
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Мартин Славчев

С тържество в Клуба 
на архитекта в София инж. 
Иван Стоянов, единият от 
двамата зам.-председате-
ли на Националният клуб 
на строителите ветерани 
(НКСВ), отпразнува своя 
85-и рожден ден. Измежду 
гостите на събитието бяха 
председателят на ОП на 
КСБ – София, и зам.-пред-
седател на УС на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия инж. Николай Станков, 
председателят на НКСВ 
инж. Тодор Топалски, пред-
седателят на Съвета на 
директорите на в. „Строи-
тел” инж. Пламен Пергелов, 
гл. редактор и прокурист на 
изданието Ренета Николова, 
инж. Виктор Шарков, зам.-
председател на НКСВ и член 
на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването 
на Централния професиона-
лен регистър на строителя 

(ЦПРС), акад. Ячко Иванов 
(ЦПРС), инж. Саркис Гарабе-
дян (ЦПРС) и др. 

Инж. Стоянов получи 
много подаръци, както и 
поздравителни адреси от 
ОП на КСБ – София, в. „Стро-
ител”, УС на НКСВ, регионал-
ния клуб на ветераните в 
Бургас, секция „Водно стро-
ителство“ към софийското 
звено. Екипът на в. „Строи-
тел“ зарадва юбиляра с ав-
торска фотография на Де-
нис Бучел.

„Позволете ми най-на-
пред да ви поздравя с „До-

бре дошли” на тази среща 
по случай рождения ми ден. 
През последните 25 години 
по една или друга линия аз 
съм работил с всички вас. 
Затова искам сърдечно да ви 
благодаря за присъствието. 

Националният клуб на 
строителите ветерани се 
създаде за кратко време, 
бързо укрепна и в момента 
продължава да се развива. 
По случай празника бих си 
пожелал сътрудничеството 
между НКСВ, КСБ и в. „Строи-
тел” да се задълбочава”, каза 
рожденикът. 

Анелия Кулинова, 
ОП на КСБ - Пазарджик

Приключи училищни-
ят кръг на състезанието 
„Най-добър млад строи-
тел“ в ПГСА – Пазарджик. 
Участниците с най-голям 
брой точки, които форми-
рат представителния от-
бор за регионалния кръг на 
състезанието на 20 и 21 
март 2015 г. в София, са:

„Мазилки, шпакловки и 
бояджийски работи“ - Надя  
Терзийска;

„Облицовки и настилки“ 
- Енвер Яшар;

„Зидария“ - Велко Фър-
гов и Георги  Йончев;

„Сухо строителство“ 
– Николай Ланджев и Де-
нислав Трампов. Ръководи-
тел на отбора ще е Петьо 
Вълков.

Наградите и грамоти-
те на победителите бяха 
връчени от председатели-
те на комисиите за оценка 
на постиженията на уче-
ниците.

По покана от Училищна-
та комисия по прием и ре-
кламна дейност на училищ-
ния кръг на състезанието 
присъстваха ученици от 
ОУ „Кирил и Методий“, 
които с интерес просле-
диха демонстрацията на 
знания и умения на връст-
ниците си от ПГСА - Па-
зарджик. Ръководството 
на училището благодари 
на фирмите, членове на ОП 
на КСБ - Пазарджик, осигу-
рили строителните мате-
риали за подготовката на 
младите специалисти за 

училищния кръг на състе-
занието. Това са „Протер 
Инженеринг” ООД, „Термикс 
Ес” ООД, „Янев 55” ЕООД, 
„Реал-М” ЕООД, както и 
Строителен хипермаркет 
„Крез”. Ръководството на 
училището благодари и на 

инж. Евтим Янев – предсе-
дател на ОП на КСБ – Па-
зарджик, за осигурените 
финансови средства за 
купуване на необходимите 
строителни материали за 
състезанието и награди-
те за учениците.
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Невена Картулева

Камарата на строи-
телите в България, ОП на 
КСБ – София, и в. „Строи-
тел“ организират четвър-
тата поред кръгла маса 
на тема „Модернизация на 
обществените поръчки“, 
на която събират пред-
ставители на институ-
циите. 

Срещата ще бъде от-
крита от заместник ми-
нистър-председателя и 
министър по европейски-
те фондове и икономиче-
ската политика Томислав 
Дончев.  Към момента 
участието си  са  по -
твърдили министърът на 
околната среда и водите 
Ивелина Василева, предсе-
дателят на парламентар-

ната Комисия по околната 
среда и водите Станислав 
Иванов, председателят 
на парламентарната Ко-
мисия по регионална по-
литика, благоустройство 
и местно самоуправление 
Найден Зеленогорски, и.д. 
директор на ЦППКОП Еле-
онора Николова, предста-
вители на АОП, Сметната 
палата и др.

Срещата ще бъде открита от вицепремиера Томислав Дончев

Камарата на строителите в България 
и Областното представителство в София

организират
ЧЕТВЪРТА КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА 

Модернизация на обществените поръчки
23 март 2015 г., 11.00 ч., Централен офис на КСБ, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 1

Форумът ще събере на едно място ключови фигури от държавните инсти-
туции, общинските администрации и бизнеса. На форума ще бъдат обсъдени 
актуалните проблеми в Закона за обществените поръчки и предлаганите про-
мени с цел оптимизиране на закона, типизиране на процедурите и договорите, 
премахване на дискриминационните условия в търговете. 

Каним Ви да вземете участие като наш партньор
Предлагаме Ви следните възможности за представяне:

1. Поставяне на рекламно пано или roll-up банер в залата. 
2. Щанд с информационни материали пред залата.
3. Влагане на рекламни материали в информационните пакети на участниците.

Цена 1000 лв. без ДДС
При интерес ще се радваме да се срещнем с Вас, за да обсъдим концепцията на събитието.

За информация и заявки за участие:  GSM: 0884 202 257 - Калоян Станчев; 
0888 55 39 50 - Ренета Николова, в. „Строител“

Тонка Каравидова, ОП на КСБ – Бургас

За поредна година в ПГСАГ „Кольо Фи-
чето“ – Бургас, се проведе състезанието 
„Най-добър млад строител“, организирано от 
Министерството на образованието и наука-
та. Наградният фонд за младите майстори 
беше осигурен от ОП на КСБ – Бургас, което 
е партньор на професионалната гимназия от 
няколко години.

Областното представителство на Ка-
марата награди шестима участници, а „ЛЕО 
– Бетонови изделия“ АД, член на КСБ, връчи 
свое отличие на десетокласника Димитър 
Иванов в категория „Облицовки и настилки“. 

Най-добрите строители от ПГСАГ „Кольо 
Фичето“ ще се представят на регионалния 
кръг за Югоизточна България в Хасково, а по-
бедителите ще участват на националното 
състезание в Пловдив. 

в СС, сключването на дого-
вори, взаимодействиeто 
на участниците във всеки 
един етап от процеса, обра-
ботването на заявления от 
страна на общините, упра-
жняването на контрол, раз-
плащането на дейностите 
по обновяването и приложе-

нието на конкретните мер-
ки за укрепване и саниране.

Нанков зави, че за първи 
път в условията на пазарна 
икономика 100% публичен ре-
сурс се дава за подобряване 
на частна собственост. 
Той разясни основните из-
исквания за кандидатства-

не, както и ползите от 
програмата. Пряк ефект 
от санирането за всяко 
домакинство ще бъдат 
намаляването на енерго-
потреблението и по-ниски-
те месечни сметки, както 
и увеличаването на екс-
плоатационната годност 

на сградите чрез тяхното 
конструктивно укрепване. 
Друг много важен положите-
лен ефект на националната 
програма е стимулиране-
то на малките и средните  
предприятия в сферата на 
строителството, уточни 
зам.-минис търът.

„Сигурен съм, че след 
първите завършени сгради 
всички вие ще се убедите в 
ефективността на програ-
мата”, каза той и допълни, 
че подобни инициативи след 
време ще бъдат признава-
ни и доразвивани, защото 
са в полза на хората. За 

успешната реализация на 
програмата в областната 
администрация в Пазарджик 
е създаден екип, който ще 
продължи да отговаря на 
въпроси на гражданите и 
ще координира конкретни-
те стъпки с общините от 
региона.

Снимки авторът

СТРОИТЕЛ
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Екип КСБ
Таня Бъчварова, гл. 

експерт, ръководител 
проект „Мониторинг на 
обществени поръчки“

Настоящият монито-
ринг съдържа данни, на 
базата на които се очер-
тават условията, влияещи 
негативно върху конкурен-
цията при обществените 
поръчки в отрасъл „Стро-
ителство“ през декември 
2014 г. Посочват се тен-
денциите при търговете 
в сектора и е направен 
сравнителен анализ с 
предходния месец. Мони-
торингът включва общ 
преглед на критериите за 
възлагане на поръчките.

Обявените обществе-
ни поръчки за декември са 
165 бр. на обща стойност 
143 млн. лв. Наблюдава се 
спад на броя им с 16,7%  и 
ръст  на стойността с 53 
млн. лв., или 58,9% спрямо 
ноември. Поръчките  с обя-
вена прогнозна стойност 
за декември са 134 бр., или 
81,2% от общо обявените. 
Те са с 22  бр., или  14,1% 
по-малко от предходния 
месец. 

Поръчките без обя-
вена стойност са 31 бр., 
или 13,8%.  По-малко са с 
11 бр., или 26,2% спрямо 
ноември.    

Обявени поръчки по вид 

строителство 

- „Инженерна инфра-
структура”  -   45 бр. обя-
вени обществени поръчки, 
или 27,3% от всички за ме-
сеца, на стойност 43 млн. 
лв. Наблюдава се спад с 9 
бр., или  16,7%, и ръст на 
стойността с 6 млн. лв., 
или 16,2%. 

 - „ВиК  инфраструк-
тура”   -  14 бр. обявени 
обществени  поръчки, 
или  8,5%, на стойност  
23  млн. лв. Наблюдава се 
ръст с 1 бр., или 7,7%,  и 
на стойността - с 1 млн. 
лв., или 4,5%.

- „Сградно строител-
ство” - 33 бр. обявени 
обществени поръчки, или 
20%,  на стойност 16 млн. 
лв. Наблюдава се спад с 1  
бр., или 2,9%, и  на стой-
ността - с 3 млн. лв., или 
15,8%.

- „Енергийна инфра-
структура”  –    14  бр. обя-
вени обществени поръчки, 
или 8,5%, на стойност  56  
млн. лв. Наблюдава се ръст 
с 1 бр., или 7,7%, и на стой-
ността – с 50 млн. лв.

- „Проектиране и над-
зор”  -  59 бр. обявени об-
ществени поръчки,    или 
35,7%,  на стойност 5 млн. 
лв. Наблюдава се спад с 25 
бр., или  29,8%, и понижа-
ване на стойността  с 1 
млн. лв., или 16,7%.

Обявени обществени 

поръчки по строителни  

сектори

Обявените  общест-

вени поръчки  в сектор 

„Инженерна  инфраструк-

тура“ са 45 бр., или 27,3% 
от всички за месеца, 
което е с 16,7% по-малко 
спрямо ноември. Те са раз-
пределени, както следва: 

  - Изграждане, рекон-
струкция и ремонт на 
пътна и жп инфраструк-
тура -  46,7% от обявени-
те обществени поръчки в 
сектора.

- Почистване и корек-
ция на речни корита, от-
водняване и увеличаване 
на пропускателната спо-
собност на реките, реха-
билитация и поддържане 
на пристанища – 26,7% 
от обявените поръчки в 
сектора.

- Паметници на кул-
турата, археологически 
разкопки - няма обявени  
обществени поръчки  в 
сектора.

- Сметища за битови 
и строителни отпадъци 

– 2,2% от обявените  об-
ществени поръчки в сек-
тора.

- Насипни работи - 
няма обявени обществени 
поръчки в сектора. 

Ново строителство 
и реконструкция на пар-
кове, детски площадки,  
стадиони и зони за отдих  
-  24,4% от обявените об-
ществени поръчки в сек-
тора. 

- Зимно поддържане и 
почистване на пътната 
мрежа  - няма обявени об-
ществени поръчки в сек-
тора.

Обявените общест-

вени поръчки  в сектор 

„ВиК” са 14 бр., или 7,7% 
от всички за месеца. Те 
са със 7,7% повече спрямо 
ноември и са разпределе-
ни, както следва:

- Ново строителство 
и ремонт на пречиства-

телни станции за битови 
и отпадъчни води – 14,2% 
от обявените обществе-
ни поръчки в сектора.

- Ново строителство и 
ремонт на помпени стан-
ции –  няма обявени об-
ществени поръчки. 

- Строителство и ре-
конструкция на водопро-
водни мрежи и канализа-
ция – 7,7%  от обявените 
обществени поръчки в 
сектора.

- Рехабилитация на ко-
лектори  - 7,1% от обяве-
ните обществени поръчки 
в сектора.

- Строителство на 
утаител и резервоари -  
няма  обявени обществени 
поръчки.

-  Проект за  воден 
цикъл - няма обявени об-
ществени поръчки. 

- Сондажни работи  -  
няма обявени обществени 
поръчки.

Обявените общест-

вени поръчки  в сектор 

„Сградно строителство“ 

са 33 бр.,  или 20%  от 
всички за месеца. Те са с 
2,9% по-малко спрямо но-
ември и са разпределени, 
както следва:

- Ново строителство 
–  30,3% от обявените об-
ществени поръчки в сек-
тора.

- Реконструкция, ре-
монтни работи и др. ви-
дове строителни работи  
- 69,7% от обявените об-
ществени поръчки в сек-
тора.

Обявените общест-

вени поръчки в сектор 

„Енергийна  инфраструк-

тура“  са 14 бр.,  което 
представлява 8,5% от 
всички за месеца. Те са 
със 7,7% повече спрямо 
ноември и са разпределе-
ни, както следва:

- Мерки за енергийна 
ефективност -  35,7%  от 
обявените обществени 
поръчки в сектора.

- Ремонт, реконструк-
ция и монтажни работи 
– 64,3% от обявените об-
ществени поръчки в сек-
тора.

Обявени обществени  

поръчки по критерий  

„Възложител“

Обявените обществе-
ни поръчки от общините 
са 126 бр., или 76,4% от 
всички за декември, което 
е с 21,3% по-малко спрямо 
ноември.    Процедурите на 
комуналния  и обществен 
сектор са 13 бр., или  7,9%  
- запазват се нивата от 
предходния месец.

Болниците и учебните 
заведения са обявили 4 бр. 
обществени поръчки, или 
2,4%. Те са с 2 бр. повече 
от ноември. Министер-
ствата  и агенциите са 
обявили 17 бр. обществени 
поръчки, или 10,3%, което е 
по-малко с 2 бр., или 10,5%. 
Други обявени общест-

вени поръчки са 5 бр., или 
3%. Те са с 1 бр. повече от 
предходния месец.  

Фактори за несигурна 

среда

Често срещани нео-
босновани и прекомерни 
изисквания за подбор на 
изпълнител на общест-
вената поръчка за декем-
ври 2014 г. са критерии, 
водещи до субективизъм 
по отношение на показа-
тели като методология, 
концепция, план за рабо-
та, промяна в последова-
телността на техноло-
гичните процеси и оценка 
на риска. Отчитат се и 
условия, водещи до субе-
ктивизъм по отношение 
на икономически и финан-
сови показатели. Преко-
мерни и необосновани са 
изискванията по отноше-
ние на финансовите въз-
можности на кандидата 
по обявена обществена 
поръчка, финансови взаи-
моотношения и начина на 
разплащане на СМР.

Констатацията на 
експертната група към 
КСБ, изпълняваща  мо-
ниторинг на условията, 
влияещи негативно върху 
системите за възлагане 
на обществените поръчки 
в България, е:

Допуснатите  наруше-
ния, слабите места, огра-
ничителните критерии, 
водещи до субективни ре-
шения и поставяне на ба-
риери  в рамките на анали-
за за декември 2014 г., са в 
5 бр. обществени поръчки. 
Те са с 4 бр. повече спрямо 
ноември. Разпределени са, 
както следва:

„Инженерна инфра-

структура” и „ВиК” – 4 
бр. обществени поръч-
ки с допуснати условия, 
влияещи негативно върху 
конкуренцията.  Отчита 
се ръст на нивата в срав-
нение с предходния месец 
с 3 бр.

„Сградно строител-

Дял  на обявените обществени поръчки по критерий 

„Източник на финансиране“

ОП за 
развитие на 

сектор 
„Рибарство“  

1 бр.   

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

ооооо““““““““““““““““““““““““

ОП 

 „Конкуренто- 
способност“ 

Няма  

Европейско 
териториално 

сътрудничество  

Гърция – България  

Няма  

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

ияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

Национален  
доверителен 

екофонд  

 Няма   

ПУДООС 

 3 бр.   

  

JESSICA 

Проект 
„Красива

 

България
“ 

няма 
 

 Няма 

Програма за 
трансгранично 
сътрудничество 

„Румъния –
България“ 

1 бр. 

Фонд 
Външни 
граници  

Няма 

Проект с 
финансова-

та 
подкрепа 

на Р. Чехия 
Няма 

ОП „Развитие 
на човешките 

ресурси“  
Няма 

Финансов 
механизъм на 
Европейското 
икономическо 
пространство 

  
Няма 

Програма за 
морско дело 
и рибарство 
2014-2020 г. 

1 бр. 

Норвежки 
финансов 

механизъм 
  

1 бр. 

Дял  на обявените обществени поръчки по критерий „Източник на финансиране“
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ство”  - няма допуснати 
несъответствия. Отчита 
се  спад на нивата.

„Енергийна инфра-

структура” -  няма допус-
нати  несъответствия.  
Запазват се нивата в 
сравнение с предходния 
месец.

„Проектиране и стро-

ителен надзор” –  1 об-
ществена поръчка с до-
пуснати условия, влияещи 
негативно върху конкурен-
цията.  Отчита се ръст с 
1 бр. спрямо ноември.  

Поръчка № 0814-2014-

0026, възложител община 

Враца 

„Аварийно-възстано-
вителни работи на инфра-
структурни обекти на те-
риторията на населените 
места от община Враца 
вследствие на наводне-
нията през юли и август 
2014 г., в т.ч. проектира-
не, строително-монтажни 
работи и авторски надзор, 
по пет обособени позиции: 
ОП №1: Аварийно-възста-
новителни работи на ин-
фраструктурни обекти в 
с. Лиляче; ОП №2: Аварий-
но-възстановителни ра-
боти на инфраструктурни 
обекти в с. Бели извор и с. 
Власатица; ОП №3: Ава-
рийно-възстановителни 
работи на инфраструк-
турни обекти в с. Горно 
Пещене и с. Вировско; ОП 
№4: Аварийно-възстано-
вителни работи на инфра-
структурни обекти в с. 
Мраморен, с. Голямо Пеще-
не, с. Оходен и с. Девене; 
ОП №5: Аварийно-възста-
новителни работи на ин-
фраструктурни обекти в 
с. Веслец и с. Косталево.“

Цитат:  „Критерий 
за оценка на офертите - 

икономически най-изгодна 
оферта при посочените 
по-долу показатели:

Показател: Финансов 
показател (предлагана 
цена); тежест: 30 т.

Показател: Технически 
показател: Работна про-
грама, в т.ч. линеен график 
на дейностите и диаграма 
на работната ръка - 7 т.; 
Срок за изпълнение на по-
ръчката - 3 т.; тежест: 70 
т.“.

Коментар:  В задание-
то има няколко грешки. 
Обявено  е „Архитектурно 
проектиране“, а обектът 
е аварийно възстановява-
не на инфраструктурни 
обекти. В случая няма ар-
хитектурна дейност. По-

казателите за оценка  са 
определени като: тежест 
30 и тежест 70 т., при 
който има две подусловия 
за оценка със 7 точки и 3 
точки. Има смесване на 
оценителни единици.

Поръчка № 00038-2014-

0043, възложител община 

Габрово по ОПРР

 „Извършване на стро-
ително-ремонтни работи 
на обекти „Реконструкция 
на улица „Дунав“, гр. Габро-
во, ЦГЧ  „Изток“ и Спорт-
на площадка, 213 ЦГЧ, жк 
„Дунав“.

 Цитат: „Критерий 
за оценка на офертите - 
Икономически най-изгодна 
оферта при посочените 
по-долу показатели:

Показател: 1. (ТП) – Тех-
ническа оценка; тежест 60

Показател: 1.1. Т1 - Га-
ранционен срок за всич-
ки видове новоизпълнени 
строителни конструкции 
на сгради и съоръжения, 
включително и за земната 
основа под тях; тежест: 
10

Показател: 1.2. Т2 - Га-
ранционен срок за основни 
ремонти и рехабилитация 
на пътища и улици; те-
жест: 10

Показател: 1.3. Т3 - Га-
ранционен срок за пренос-
ни и разпределителни про-
води (мрежи) и съоръжения 
към тях на техническата 
инфраструктура; тежест: 
10

Показател: 1.4. Т4 – 
Срок за изпълнение; те-
жест: 30

Показател:  2 .  (ПЦ) 
Предлагана цена в лева; 
тежест: 40”

Коментар: В наредба 
№2 от ЗУТ няма такова 
разпределение на гаран-
ционен срок за земна ос-
нова под съоръженията.

Поръчка № 00608-2014-

0016, възложител община 

Лъки по ПРСР

„Благоустрояване на ул. 
„Дичо Петров“ и изгражда-
не на конзолен тротоар на 
ул. „Хайдушки поляни“ меж-
ду о.т. 124 и о.т. 127, от 
условен километър 0 +003 
до километър 0+152,5 гр. 
Лъки, с три обособени по-
зиции: Обособена позиция 
1. „Реконструкция на улица 
„Дичо Петров” от о.т. 412 
до о.т. 420, от условен ки-
лометър 0+000 до киломе-
тър 0+115,72, кв. „13”, „60” 
и „62”; Обособена позиция 
2. „Ремонт на улица „Дичо 
Петров” от километър 
0+000 до 0+292,62”; Обо-
собена позиция 3. „Изграж-
дане на конзолен тротоар 
на улица „Хайдушки поля-
ни” между о.т. 124 и о.т. 
127, от условен киломе-
тър 0 +003 до километър 
0+152,5.“

Цитат: „Критерий за 
оценка на офертите - Ико-
номически най-изгодна 
оферта при посочените 
по-долу показатели:

Показател: Предлагана 
цена; тежест: 50

Показател: Предлаган 
подход за изпълнение на 
поръчката. Последовател-
ност и взаимообвързаност 
на предлаганите дейнос-
ти; тежест: 30

Показател: Предло-
жение за изпълнение на 
предмета на поръчката, 
включително предвиждани 
технологии за изпълнение 
(съобразно Техническата 
спецификация и инвести-
ционните проекти). Тех-
нически и функционални 
характеристики на вла-
ганите материали, както 
и организацията, която 
участникът като евенту-
ален изпълнител ще прило-
жи, и процедури за контрол 
с цел качественото и на-
временно изпълнение на 
поръчката; тежест: 10

Показател: Обяснение 
на потенциалните пред-
поставки (допускания) и 
рискове, които могат да 

възникнат и да окажат 
влияние върху изпълнение-
то на договора; тежест: 
10”

Коментар: 1. Не е пра-
вилно характеристиките 
на материалите да са 
предмет на оценка.

2. Качеството на из-
пълнението, както и други 
процеси на контрол при 
него са функция и задълже-
ние на независимия стро-
ителен надзор и също не 
могат да бъдат показател 
за избор на изпълнител.

Поръчка № 00017-2014-

0028, възложител община 

Берковица по  ОПОС 

„Проектиране и строи-
телство на ПСОВ и стро-
ителство на ВиК мрежа на 
гр. Берковица”.

Цитат: „Критерий за 
възлагане - Икономически 
най-изгодна оферта с ог-
лед на посочените по-долу 
показатели:

Показател :  Ценово 
предложение; тежест: 30

Показател: Технологич-
на последователност на 
строителните процеси; 
тежест: 30

Показател: Технологич-
на последователност при 
реализиране на инвести-
ционното проектиране; 
тежест: 10

Показател: Управление 
на риска при изпълнение 
на строителството и при 
реализиране на инвести-
ционното проектиране; 
тежест: 20

Показател: Срок за ре-
акция при отстраняване 
на пропуски, нередности 
и неясноти по обучител-
ните материали, доклади, 
протоколи и документи 
при изпълнение на строи-
телството и при реализи-
ране на инвестиционното 
проектиране; тежест: 10”

Коментар: „Срок за 
реакция на пропуски…“ -  
не са известни правила и 
нормативи за срок  за от-

страняване на пропуски, 
особено при документално 
оформяне на инвестицио-
нен проект.

Поръчка №00470-2014-

0016, възложител община 

Черноочене

„Изработване на про-
ект за изграждане на пло-
щад със сцена в кв. „7”, 
паркоустрояване и бла-
гоустрояване с места за 
спорт и отдих в кв. „4” и 
кв. „7” по плана на с. Черно-
очене-център и пешеходна 
връзка тип пасарел при 
главен път I-5 в с. Черно-
очене”.

Цитат: „1. Гаранцията 
за участие е в размер на 
800.00 (осемстотин) лева: 
Гаранциите се представят 
в една от следните форми: 
а) депозит на парична сума 
по сметка на Възложителя; 
б) банкова гаранция в полза 
на Възложителя. Участни-
кът избира сам формата 
на гаранцията. Гаранцията 
може да бъде внесена като 
парична сума в касата на 
Община Черноочене, ул. 
„Шеста“ 9, или да бъде пре-
ведена по банкова сметка 
на Община Черноочене: 
„Инвестбанк” АД, IBAN: 
BG69IORT80313307000003, 
BIC: IORTBGSF, или да бъде 
представена под формата 
на банкова гаранция със 
същия размер и срок, равен 
на срока на валидност на 
офертата. 2. Гаранцията 
за изпълнение на договора 
за обществена поръчка е 
в размер на 1 на сто от 
стойността на договора 
на обществената поръчка 
с ДДС.

Гаран ци я та  з а  и з -
пълнение на договора се 
представя от участника, 
определен за изпълнител 
на поръчката при подпис-
ване на договора, в една 
от следните форми; а) де-
позит на парична сума по 
сметка на Възложителя; б) 
банкова гаранция в полза 
на Възложителя. Участни-
кът избира сам формата 
на гаранцията. Гаранцията 
може да бъде внесена като 
парична сума в касата на 
Община Черноочене, ул. 
„Шеста“ 9, или да бъде пре-
ведена по банкова сметка 
на Община Черноочене: 
„Инвестбанк” АД, IBAN: 
BG69IORT80313307000003, 
BIC: IORTBGSF, или да бъде 
представена под формата 
на банкова гаранция със 
същия размер и срок, два 
месеца надвишаващ срока 
за изпълнение на договора. 
3. Определеният изпълни-
тел избира сам формата 
на гаранцията за изпълне-
ние. 4. Други допълнителни 
указания за гаранциите - в 
документацията за учас-
тие.

Прогнозна стойност 
без ДДС 65 000 BGN.”

Коментар: Изискване-
то в ЗОП е гаранцията за 
участие да е в абсолютна 
сума, но не повече от 1% 
от стойността на поръч-
ката.
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Източник: Агенция по 
обществени поръчки               
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Разпределение на нарушенията по  оперативни програми
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Участъкът Дупница – Благоевград ще е готов до края на октомври 
Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Проектът за лот 4 на авто-
магистрала „Струма” трябва 
да приключи до 1 август. В мо-
мента се работи денонощно по 
цялото трасе от Сандански до 
Кулата, за да се преодолее за-
бавеното строителство. Това 
стана ясно по време на съв-
местна инспекция на премиера 
Бойко Борисов, министъра на ре-
гионалното развитие и благоу-
стройството Лиляна Павлова и 
председателя на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура” (АПИ) 
инж. Лазар Лазаров. Те провериха 
напредъка по изпълняващите се 
участъци на АМ „Струма” - лот 4 
от км. 423+800 до км. 438+500 и 
на лот 2 от км. 322+000 до км. 
359+483.52.

„Намирам отсечката от Сан-
дански до Кулата така, както 
съм я оставил преди година и по-
ловина. Такова забавяне имаме не 
само на АМ „Струма”, но и на ма-
гистралите „Марица” и „Хемус”. 
Очаквам от строителите мак-
симална мобилизация и лот 4 да 
бъде е завършен в определения 
срок. Поел съм ангажимент да 
се дадат авансови плащания на 
работниците, защото до момен-
та нищо не е разплатено”, заяви 
министър-председателят Бой-
ко Борисов. Съгласно договора 
с изпълнителя изграждането на 
участъка от Сандански до Кула-
та с дължина 14,7 км трябва да 
приключи до края на юли 2015 г. 
Премиерът подчерта още, че 
последните километри от АМ 
„Струма” трябва да бъдат въ-
ведени в експлоатация колкото 
се може по-скоро и движението 
да се изнесе извън селата Мари-
костиново, Чучулигово и Кулата. 
По думите му част от пътя ще 
бъде изградена като четирилен-
това, а не както е предвидено по 
план – двулентова. Става въпрос 
за последните 1,5 км до митни-
цата. Промяната се налага, тъй 

като при наличието на двулен-
тов път огромните задръства-
ния по трасето ще продължат. 
„С ускорени темпове ще се рабо-
ти по реализацията на четири-
лентово трасе до гранично кон-
тролно-пропускателния пункт с 
Гърция. Ще се направи необходи-
мото за уточняване и прехвърля-
не собствеността на трасето, 
което ще бъде изменено спрямо 
плана”, допълни премиерът. 

Министър Лиляна Павлова 
обяви, че гръцката фирма, която 
до момента изграждаше обекта, 
продължава дейността си и офи-
циално е изпълнител. Строител-
но-монтажните работи на лот 
4 са поверени на „Актор” АСД – 
Гърция. Стойността на догово-
ра е 67 176 000 лв. 

Миналата година Агенция 
„Пътна инфраструктура” пред-
прие действия за прекратяване 
на договора с „Актор” АСД, тъй 
като дейностите по отсечката 
бяха напълно спрели. В края на 
годината двете страни се до-
говориха за удължаване на срока. 
Подписано беше споразумение и 
работата се възобнови. Въпре-
ки това от Министерството на 
регионалното развитие и благо-
устройството са се обърнали 
към българската фирма „Агро-

мах” ЕООД да осигурява необхо-
димите услуги и материали на 
„Актор” АСД. „Благодарение на 
това работата по магистрала-
та е възстановена и се работи 
денонощно”, посочи Павлова.

Строителният надзор на 
лот 4 осъществява „Пътин-
вест – инженеринг” АД. Дого-

ворът им е за 356 419 лв. Ав-
торският надзор упражняват 
„Рутекс” ООД, „Пътпроект” 
ЕООД и „Трансконсулт-22” ООД.

Инспекцията на строител-
ството на лот 2 на АМ „Струма” 
установи, че физическото изпъл-
нение на участъка от Дупница до 
Благоевград с дължина 37,4 км е 
достигнало 47%. В момента се 
работи по изпълнението на мал-
ките и големите съоръжения, 
както и на тунелите край с. 
Блатино и Кочериново. При под-
ходящи метеорологични условия 
се извършват и асфалтови дей-
ности. На обекта има 4 пътни 
възела: „Дупница-юг“ (с път II-
62), „Бобошево” (с път III-104), 
„Кочериново” и „Благоевград” (с 
път III-106), както и два тунела 
на територията на област Кюс-
тендил. По трасето на лот 2 
има и 12 археологически обекта. 
В местността Деве Барган край 
село Мурсалево беше разкрито 
неолитно селище, което е уни-
кално за Европа. Находката е 
от ранния неолит и е на 8000 г. 

„Готви се проект за изграждане-
то на подпорна стена, с която 
да се осигури съхраняването на 
тази археологическа находка. 
Строителите изпълняват дей-
ностите си в синхрон с археоло-
зите. Те работят и през зимата, 
за да върви процесът по-бързо и 
да пуснем лот 2 до края на ок-
томври”, каза Бойко Борисов. 
Той коментира, че забавянето 
на проекта се дължи не само на 
археологическите находки в ра-
йона, но и на свлачищата, както 
и на отнесените диги от водите 
на река Струма.

Строител на лот 2 е Кон-
сорциум „Струма-лот 2”, в кой-
то участват: „Импреза” АД, 
Италия, „ГБС Инфраструктурно 
строителство” АД, България, 
и „Пътстрой – 92” АД, Бълга-
рия. Стойността на договора е 
358 722 000 лв. Строителният 
надзор осъществява ДЗЗД „Обе-
динение „Струма-ПП”, в което 
са: „Пътинвестинженеринг” АД и 
„Пътпроект“ ЕООД, София. Кон-
трактът им е за 2 949 843 лв.

Функционалността на пъ-
тен възел „Оризово”, при кой-
то се осъществява връзка на 
автомагистралите „Тракия” и 
„Марица”, ще бъде подобрена. 
Причината е, че при изгражда-
нето на съоръжението преди 15 
години не е предвидена връзка 
от и за Бургас с АМ „Марица”. 
От Агенция „Пътна инфраструк-
тура” (АПИ) съобщиха, че това 
ще бъде постигнато със стро-
ителството на допълващи връз-
ки. От Агенцията уточниха, че 
те ще се изградят в участък 
от км. 4+660 до км. 5+000 и по 
никакъв начин не са свързани с 
реализиращите се в момента 
лот 1 и лот 2 от АМ „Марица”. 
Лот 1 е участъкът от км. 5+000 
до км. 36+400, а лот 2 – от км. 
36+400 до км. 70+620. Дейнос-
тите ще се изпълняват не само 
при п.в. „Оризово”, но  и при п.в. 
„Плодовитово”.

П.в. „Оризово” осигурява пре-
сичането на две нива между АМ 
„Тракия” и АМ „Марица”. С проек-
та за допълване на пътния възел 
ще стане възможно движението 
от ГКПП „Капитан Андреево” 
към Бургас, както и в обратна 
посока. Предвижда се и строи-
телството на четириотворен 
пътен надлез, който ще отвеж-
да трафика към пътната връзка 
Бургас – Капитан Андреево над 
съществуващото трасе на АМ 
„Тракия”.

П.в. „Плодовитово” осигуря-
ва пресичане на две нива между 
АМ „Тракия” и републикански път 
III-666. При този обект се пред-
вижда изграждането на липсва-
щите пътни връзки за движение 
от Бургас към Плодовитово и 
Оризово и в обратна посока. Но-
вите съоръжения ще бъдат ре-
ализирани от Североизточната 
страна на п.в. „Плодовитово”, с 

което той ще стане полудете-
лина.

Очаква се до средата на 
март АПИ да стартира об-
ществена поръчка за избор на 
изпълнител за изграждане на 
допълване на п.в. „Плодовитово” 
при пресичането на АМ „Тракия” 
и път III-666 и п.в. „Оризово” при 
пресичането на АМ „Тракия” и АМ 
„Марица”. Индикативната стой-
ност на строително-монтажни-
те работи е 3 млн. лв. Проектът 
е предвиден за изпълнение със 
средства от републиканския 
бюджет. Очаква се обектът да 
бъде готов за 4 месеца.

През последните месеци 
ръководството на АПИ е рабо-
тило за теренното осигуряване 
на имотите, необходими за из-
граждането на допълнителните 
връзки. От Агенцията съобщи-
ха, че процедурите за отчужда-
ване са пред приключване.

През март ще бъде обявена 
обществена поръчка за избор 
на изпълнител на проектиране-
то на Републикански път I - 5 
Русе - Велико Търново. Това съ-
общи областният управител на 
Русе Стефко Бурджиев на сре-
ща с кметовете от населените 
места в региона, на която бяха 
представени проектни идеи с 
широко обществено значение.

По думите на Бурджиев 
строителството на магис-
тралата е основен приоритет 
в Областната стратегия за 
развитие на Русе 2014 - 2020 г. 
Причината е, че около 70% от 
пътя Русе – Велико Търново са 
с по една лента за движение в 
посока. В над 40% от трасето 
има ограничения на скоростта - 
до 40 и 60 км, и в двете посоки. 
Освен това по съществуващо-
то трасе има участъци с ленти 
за изпреварване при изкачване. 

Всичко това води до създаване-
то на колони от товарни авто-
мобили и предпоставки за ПТП.

Наскоро министърът на ре-
гионалното развитие и благо-
устройството Лиляна Павлова 
съобщи, че правителството 
е осигурило финансиране за 
проектирането на обекта. В 
бюджета на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ са предвиде-
ни 4 млн. лв. за идейно проек-
тиране и изработване на тех-
нически проект. Впоследствие 
ще бъде изготвен и парцеларен 
план. Целта е от 2017 г. МРРБ 
да разполага с готов проект, 
за да започне преговори с Евро-
пейската инвестиционна бан-
ка. Така България ще може да 
кандидатства за финансиране 
по новата програма „Европей-
ски транспортни коридори”, 
която ще замени „Транзитни 
пътища VI”.

СТРОИТЕЛ
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Националната елек-
трическа компания (НЕК) 
е подписала меморанду-
ми за разбирателство 
с представителите на 
двете американски цен-
трали в Маришкия басейн 
(ТЕЦ „AES Гълъбово” и ТЕЦ 
„Контур Глобал Марица-из-
ток 3”), в които е предви-
дено предоговаряне на из-
купната цена на тока от 
двете централи в посока 
надолу. От своя страна 
НЕК гарантира, че ще из-
плати просрочените за-
дължения към тези инвес-
титори, които са в общ 
размер от 600 млн. лв. Това 
посочи като един от най-
важните резултати от 
първите 100 дни управле-
ние в енергетиката ресор-
ният министър Теменужка 
Петкова. 

Тя уточни, че оконча-
телните разчети за нама-
ляването на цените тряб-
ва да станат ясни до края 
на март, и благодари на 
американските партньори 
за коректното отношение 
при водените преговори. 

По думите й най-голе-
мите усилия на екипа на 
Министерството на енер-
гетиката са били свързани 
с реализирането на мерки 
за овладяване на финансо-
вия дефицит в енергийна-
та система. Промените в 

Закона за енергетиката, 
които бяха гласувани от 
ресорната комисия в пар-
ламента, са друга същест-
вена част от тези мерки, 
стана ясно по време на 
пресконференцията. 

От енергийния микс ще 
бъдат извадени ТЕЦ-овете, 
които не работят по висо-
коефективен начин, огра-
ничава се производството 
на ток от биомаса, а АДФИ 
получава допълнителни 
правомощия да проверява 
ежегодно предприятията, 
които осъществяват своя-
та дейност при регулиран 
пазар или при преференци-
ални цени. 

С друга промяна в зако-
на членовете на Държав-
ната комисия за енергийно 
и водно регулиране ще се 
избират от Народното съ-

брание, а не от Министер-
ския съвет. Това трябва да 
гарантира независимост-
та и обективността на 
регулатора.

„Всички тези усилия 
са фокусирани върху оси-
гуряването на финансова 
стабилност в енергийния 
сектор“, посочи Петкова. 

Тя изтъкна работата 
за удължаване живота на 
V и VI блок на АЕЦ „Коз-
лодуй“ като друг основен 
приоритет в дейността на 
Министерството на енер-
гетиката. За изпълнение 
на мерките за удължаване 
живота на двата реак-
тора са необходими около 
270 млн. евро, а досега са 
изразходвани 190 млн. лв. 
Правителството търси 
варианти за осигуряване 
на допълнителен финансов 

ресурс за тези дейности, 
като една от възможност-
ите е дивидентът на дру-
жествата от структура-
та на БЕХ да се изчислява 
на консолидирана база.

Сигурността на енер-
гийните доставки също е 
един от основните прио-
ритети в работата както 
на българското Министер-
ство на енергетиката, 
така и на ЕС. 

В тази посока минис-
тър Петкова изтъкна 
стартирането на конкур-
сите за търсене и проучва-
не на нефт и природен газ в 
блоковете „Силистар“ и „Те-
рес“ като сериозна стъпка 
към осигуряване на енер-
гийна независимост. 

„Изграждането на ин-
терконекторните връзки 
със съседните държави 
е важна предпоставка за 
осигуряване сигурност на 
доставките“, посочи Теме-
нужка Петкова и изтъкна 
приоритетното значение 
за правителството на ин-
терконектора България 
– Гърция. Очаква се той 
да осигури възможност на 
нашата страна да получава 
газ от Азербайджан. „След 
като през последната го-
дина и половина по този 
проект почти нищо не е на-
правено, изготвихме пътна 
карта за необходимите дей-

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Само за последните 4 
години държавата е из-
платила 371 млн. лв. за 
преодоляването на щети, 
причинени от природни бед-
ствия. 250 млн. лв. от тях 
са предназначени за неот-
ложни възстановителни ра-
боти. Това стана ясно от 
изказване на вицепремиера 
и министър по европейски-
те фондове и икономиче-
ската политика Томислав 
Дончев по време на кръгла 
маса, на която беше обсъ-
дена ролята на държавата 
и бизнеса в защита на лич-
ното имущество при при-
родни бедствия. В дискуси-
ите участва и министърът 
на финансите Владислав 
Горанов.

„Държавата няма как 
да избяга от функциите си 
да подпомага нуждаещите 
се. Осигуряваме подкрепа, 
а не обезщетение в случай 
на наводнение, земетресе-
ние, ураган или друго бед-
ствие. Трябва да имаме 
реалистични очаквания, 
защото един от проблеми-
те, с които се сблъскваме, 

са именно нереалистични-
те представи за помощ”, 
подчерта Дончев. 

Той посочи, че отделе-
ният бюджет за възста-
новяване и подпомагане 
при бедствия е крайно не-
достатъчен и има остра 
нужда от алтернатива. 
Дончев определи средства-
та като минимални, като 
уточни, че парите за въз-
становяването на щетите 
от едно свлачище могат 
да достигнат от 0,5 млн. 
лв. до около 10 млн. лв.

В разгледания четири-
годишен период пострада-
лите общини са поискали 
от властите 450 млн. лв. 
„След като предишният 
кабинет „Борисов” напра-
ви застраховането на об-
щинските и държавните 
обекти срещу бедствия 
и аварии задължително, 
сега големият проблем ос-
тават частните имоти”, 
обобщи ситуацията вице-
премиерът. Той очерта два 
варианта за решение – ди-
ректно застраховане или 
създаването на катастро-
фичен пул.

Томислав Дончев, както 
и Владислав Горанов обаче 
посочиха, че кабинетът 

подкрепя доброволното, 
а не задължителното за-
страховане на частните 
имоти.

„Нашето разбиране е, 
че собствеността не е 
задължение, а право. То 
носи последствия за този, 
който държи да го има”, 
посочи министърът на фи-
нансите.

Според него възможно 
решение е след природ-
но бедствие органите на 
държавата да преценяват 
доколко собственикът не 
е могъл да застрахова иму-
ществото си и евентуално 
след това той да бъде под-
помогнат от държавата 
до размера на данъчната 
оценка.

Горанов съобщи, че 
идеята на властите е су-
мата, натрупана от лих-
вата върху застраховките 
в размер 2% от премията, 
която беше въведена през 
2010 г., да отива в нарочен 
фонд, който да се ползва за 
преодоляване на щети от 
бедствия.

Министърът направи и 
уточнението, че от сред-
ствата ще могат да се 
възползват само социално 
слаби лица. Приходите от 

Елица Илчева

Фонд, който ще действа на принципа 
на взаимоспомагателна каса, ще подкре-
пя кметовете при бедствено положение, 
съобщи във Варна Гинка Чавдарова – изп. 
директор на НСОРБ. Той се структури-
ра в момента и ще носи името „Солидар-
ност“. Според Чавдарова 70 от 265-те 
общини вече са дали съгласие да члену-
ват в него. 

До края на март общинските съвети 
ще трябва да одобрят решенията. Мини-
малната еднократна вноска за участие е 
1300 лв., а минималната годишна е 300 лв. 

Кирил Домусчиев – председател на Конфедера-
цията на работодателите и индустриалците в Бъл-
гария, и Димитър Манолов – президент на КТ „Под-
крепа“, са новите зам.-председатели на Националния 
съвет за тристранно сътрудничество. 

Това стана ясно след първото за годината засе-
дание на съвета, чийто председател е вицепреми-
ерът и министър на труда и социалната политика 
Ивайло Калфин. 

„Надявам се, че в новия състав ще можем да ра-
ботим пълноценно и съдържателно“, отбеляза пред 
медиите вицепремиерът. За пореден път той под-
черта подкрепата си за активизиране на социалния 
диалог и даде заявка пред останалите партньори от 
съвета срещите да бъдат чести. 

Всеки местен парламент ще реши каква 
сума да внася според възможностите си. 
В бюджетите си за 2015 г. общините 
масово са заложили пари за превенция на 
бедствия и аварии, за да намалят първоп-
ричините за тях. 

Целта е срещу обявено решение за 
бедствено положение от кмета още в 
същия ден само срещу един формуляр 
общината да получава пари за спаси-
телни дейности. Те ще бъдат в троен 
размер от вноската, обясни Чавдаро-
ва. По думите й има желание за подкре-
па и от донори, например японски не-
правителствени организации. Тяхното 
условие е парите да се контролират и 
управляват честно. 

лихвата досега отива-
ха директно в държавния 
бюджет на страната и 
се равняваха на около 250 
млн. лв.

Владислав Горанов съоб-
щи още, че през следващи-
те две до три седмици екс-
пертна група ще подготви 
законопроект по темата 

за ликвидирането на щети 
от природни катаклизми, и 
изрази увереност, че до на-
чалото на лятото законът 
ще стане факт.

Разработва се метод за подпомагане при разрушения С
ни

м
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Снимка Мирослав Еленков

ности и постигнахме съгла-
сие с гръцките ни партньо-
ри до края на май да имаме 
финално инвестиционно 
решение“, каза Петкова. По 
думите й този ангажимент 
е пряко свързан с българска-
та договореност с азер-
байджанската компания  
СОКАР за годишни достав-
ки от 1 млрд. куб. м газ.

По отношение на ин-
терконектора с Румъния 
бе изтъкнат възникнал 
технически проблем с по-
лагането на тръбите по 

дъното на р. Дунав. В мо-
мента предстои обявяване 
на обществена поръчка за 
избор на изпълнител, който 
да ремонтира тръбите. 
Реализирането на връзка-
та със Сърбия зависи от 
възможностите на запад-
ната ни съседка да осигу-
ри финансиране за нея. За 
интерконектора с Турция 
е създадена съвместна ра-
ботна група, която прави 
предпроектно проучване, 
стана ясно още от изказ-
ването на министъра. 

СТРОИТЕЛ
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Допустимите бенефициенти са районите, пострадали от бедствията през лятото на 2014 г.

Страницата 
подготви 
Невена Картулева

Проект на изисквания-
та за кандидатстване по 
схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ от отпуснатите 
от Европейската комисия 
средства по Фонд „Соли-
дарност“ във връзка с бед-
ствията от 19 – 23 юни 
2014 г. беше публикуван в 
портала за Структурни 
фондове на ЕС у нас.

Пълният текст на 
документа е достъпен 
на адрес www.eufunds.bg. 
Крайният срок, в който 
всички заинтересовани 
страни имат възможност 
да изпратят коментари по 
съдържанието му, изтича 
на 27 февруари. Станови-
щата могат да се изпра-
щат на адрес: oprd@mrrb.
government.bg.

В проектодокумента 
е посочено, че срокът за 
кандидатстване за фи-
нансова помощ е 6 април 
2015 г. Допустимите бе-
нефициенти са областни 
администрации, общини, 
държавни или общински 
предприятия или друже-
ства, отговорни за упра-
влението и експлоатаци-
ята на инфраструктура 
– предмет на интервенция 
по схемата, и са възложи-
тели, съгласно Закона за 

обществените поръчки. 
Посочено е още, че ще 

се финансират дейности 
по проекти само в рамки-
те на следните области: 
Бургас, Русе, Варна, Раз-
град, Велико Търново, Си-
листра, Габрово, Софийска 
област, Добрич, Търгови-
ще, Кърджали, Хасково, 
Кюстендил, Шумен, Мон-
тана, Ямбол и Пловдив.

Планираната продъл-
жителност на проекта 
не трябва да надвишава 
16 месеца от датата на 

подписване на договора за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ. 
Необходимо е в този пе-
риод бенефициентите да 
предвидят и процедурите 
по подготовка и одобре-
ние на техническа доку-
ментация, издаване на 
разрешителни, възлагане 
на обществени поръчки, 
време за проектиране, 
реализация, отчетност, 
окончателно разплащане 
към изпълнителите, из-
готвяне на окончателен 

технически доклад и фи-
нансов отчет.

Допустимите дей-
ности за финансиране 
включват възстановяване 
функционирането на ин-
фраструктурата в сфе-
рата на енергетиката, 
водоснабдяването и от-
падъчните води, телеко-
муникациите, транспорта, 
здравеопазването и обра-
зованието; предоставяне 
на временно настаняване 
и финансиране на спаси-
телни операции, които да 

посрещнат нуждите на 
засегнатото население; 
осигуряване на преван-
тивна инфраструктура и 
предприемане на мерки за 
защита на културното на-
следство; почистване на 
засегнатите от бедстви-
ето области, включително 
природните зони, с цел из-
бягване на последствията 
от ерозия на почвата.

Изпълнителите трябва 
да предвидят и строите-
лен надзор от лицензирана 
фирма консултант, съглас-
но чл. 168 от ЗУТ, за проек-
тите, включващи строежи 
от I до IV категория.

Недопустими проек-
ти за финансиране са 
тези извън територията 
на посочените области; 
дейности за отстраня-
ване на щети върху ин-
фраструктура – частна 
собственост; мерки, кои-
то не са пряко свързани с 
бедствията от периода 19 
– 23 юни 2014 г.; дейности, 
финансирани от бюджета 
на други програми на ЕС 
и със средства от Меж-
дуведомствената коми-
сия за възстановяване и 
подпомагане; дейности за 
отстраняване на щети, 
покрити от застраховки 
или от трети страни. Не 
се финансират и проекти, 
свързани с политически 
партии, благотворителни 
дарения, както и такива в 

нарушение на правилата 
за държавни помощи.

За проектните предло-
жения следва да се пред-
ставят в случай на изпъл-
нение на операциите чрез 
инженеринг обяснителна 
записка, архитектурно 
заснемане или ситуация на 
обектите и индикативна 
количествено-стойностна 
сметка (КСС) по окрупне-
ни показатели. В остана-
лите варианти – техни-
ческа документация със 
съответните становища 
и разрешителни, съгласно 
действащата норматив-
на уредба (ЗУТ, ЗООС, ЗВ 
и др.), и подробна КСС. В 
случай, че за дадена ка-
тегория строеж не е не-
обходимо издаването на 
разрешение за строеж, 
изпълнителният орган 
следва да представи го-
репосочените докумен-
ти заедно с декларация 
от главния архитект на 
общината, така че пред-
ставената документация 
да съдържа всички изиску-
еми документи, съгласно 
действащата нормативна 
уредба, и да е достатъчна 
за изпълнението на СМР. 
Към изпълнителните ще 
има авансови плащания в 
размер до 50% от стой-
ността на безвъзмездна-
та финансова помощ за 
инфраструктурни проек-
ти.

Европейската комисия одобри новата 
Оперативна програма „Наука и образова-
ние за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), 
съобщиха от пресцентъра на Министер-
ския съвет. Така България за първи път 
ще има достъп до средства от струк-
турните и инвестиционните фондове 
на общността за научни изследвания и 
технологична модернизация на изследова-
телската инфраструктура, подпомагане 
на връзката на висшето и училищното 
образование с пазара на труда, на обра-
зователната интеграция и ученето през 
целия живот в самостоятелна оператив-
на програма.

Общият бюджет на програмата въз-
лиза на 1,37 млрд. лв. (финансиране от 
ЕС и национално съфинансиране), разпре-
делен в четири приоритетни оси. Те са 
„Научни изследвания и технологично раз-
витие”, „Образование и учене през целия 
живот”, „Образователна среда за актив-
но социално приобщаване”, „Техническа 
помощ”.

Миналата седмица ЕК одобри ОП 
„Добро управление“, а в края на миналата 
година Комисията прие две оперативни 
програми от новия планов период – „Раз-
витие на човешките ресурси“ с бюджет 
над 1 млрд. евро и „Транспорт и транс-
портна инфраструктура“ с бюджет близо 
2 млрд. евро. През март се очаква одобре-
нието на ОП „Иновации и конкурентоспо-
собност“.

България е на 23-то място по ус-
вояване на еврофондовете от 28-те 
страни – членки на ЕС, сочи справка 
от данните на ГД „Регионална полити-
ка“ към ЕК за първия програмен период 
2007 – 2013 г. Изплатените средства 
в страната ни са 65,5% от предвиде-
ните. Със 72,8% ни води Испания, а 
след нас се нареждат Италия, Чехия, 
Словакия, Румъния и Хърватия. Челни-

те три места заемат Литва (93,7%), 
Португалия (92,6%) и Естония (92,3%). 

Засега България е сертифицирала 
пред ЕК 4,2 млрд. евро по изпълнявани-
те 7 оперативни програми. Срокът за 
изплащане на средства за програмния 
период 2007 – 2013 г. изтича през ок-
томври, като страната ни си е поста-
вила амбициозната задача дотогава 
да сертифицира 5 млрд. лв. 

Зам.-председателят на ЕК, отгово-
рен за енергийния съюз – Марош Шефчо-
вич, и еврокомисарят по енергетиката 
и климатичните промени Мигел Кане-
те представиха стратегията на ЕК за 
постигане на устойчив енергиен съюз 
с насочена към бъдещето политика в 
областта на изменението на климата.

„Енергията се използва за отопле-
ние на домовете, превоз на стоки и 
захранване на икономиката. Но поради 
застаряване на инфраструктурата, 
слабо интегрирани пазари и некоорди-
нирани политики нашите потребители, 
домакинства и предприятия не се полз-
ват от по-голям избор или от по-ниски 
цени на енергията. Време е да се за-
върши изграждането на единния енер-
гиен пазар в Европа.“ Това гласи един 
от основните приоритети на предсе-
дателя на Комисията Жан-Клод Юнкер. 
Във връзка с това ЕК изложи своята 
стратегия за енергиен съюз. 

В нея се посочват целите на зве-
ното и подробните мерки, които ще 
предприемат от Брюксел. Те включват 
ново законодателство за преразглеж-
дане и преустройство на електроенер-
гийния пазар, осигуряване на по-голяма 
прозрачност в договорите за доставка 
на газ, съществено развитие на реги-
оналното сътрудничество като важна 
стъпка към интегрирания пазар, по-
силно регулирана рамка, законодател-
ство за гарантиране на доставките 
на електроенергия и газ, увеличено фи-
нансиране от ЕС за енергийна ефектив-

ност или нов пакет от мерки относно 
възобновяемите енергийни източници, 
съсредоточаване върху стратегията 
за европейските научни изследвания и 
иновации в областта на енергетиката 
и ежегоден доклад относно състояние-
то на енергийния съюз.

 „Започваме най-амбициозния евро-
пейски енергиен проект, откакто беше 
създадена Европейската общност за 
въглища и стомана. Проект, който ще 
обедини нашите 28 европейски енер-
гийни пазара в съюз, ще направи Европа 
по-малко зависима и ще даде на инвес-
титорите предвидимостта, от която 
те толкова се нуждаят, за да създават 
работни места и растеж. Полагаме на-
чалото на фундаментален преход към 
нисковъглеродна и щадяща климата ико-
номика“, обобщи зам.-председателят 
на ЕК Марош Шефчович, предадоха от 
пресслужбата на Комисията. 

Снимка Ренета Николова

СТРОИТЕЛ
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№ КАНДИДАТ ОБЕКТ

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ

Съфинансиране 

от КАНДИДАТА                    

(лева)

Финансиране                        

от ПКБ 

(лева)

Обща стой-

ност за обек-

та (лева)

19 обекта по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ 1 887 052 1 324 578 3 211 630

1 Община Пловдив Античен театър – Информационен център и функционални павилиони 197 691 99 588 297 279

2 Агенция по заетостта Дирекция „Бюро по труда“, гр. София, р-н „Изток“ 199 998 100 000 299 998

3 Община Хитрино Реконструкция и ремонт на НЧ „Пробуда – 1929“, с. Хитрино 129 980 91 943 221 923

4 Община Генерал Тошево Конструктивно усилване и обновяване на сграда за административно обслужване 146 670 97 778 244 448

5 Манастир „Св. Вмчк Геор-
ги Победоносец“

Централен манастирски храм „Покров Богородичен“ на Кремиковски манастир „Св. Георги 
Победоносец” 96 586 91 690 188 276

6 БНТ Текущ ремонт на техническа сграда на БНТ – Пловдив 139 344 92 896 232 240

7 Община Бургас Ремонт, модернизация и адаптация на Летен театър – Приморски парк, гр. Бургас 139 995 98 905 238 900

8 Община Аврен Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1908“, с. Синдел 142 634 99 200 241 834

9 Община Ардино Църква „Св. Архангел Михаил" 15 801 15 800 31 601

10 Община Павликени Параклис към гробищен парк с. Лесичери 37 962 33 662 71 624

11 Община Иваново Текущ ремонт на част от първи етаж в общинска административна сграда, с. Иваново 22 291 22 290 44 581

12 Община Белоградчик Сграда на общинската администрация 72 511 69 668 142 179

13 Община Лясковец Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване, с. Ко-
заревец 19 919 18 386 38 305

14 Читалище „Развитие“, 
Враца

Народно читалище „Развитие 1869“, гр. Враца
32 995 32 864 65 859

15 Община Аксаково Ремонт на читалище „Антим I – 1907“ – киносалон, гр. Игнатиево 71 729 68 919 140 648

16 Община Ценово Парк за отдих в УПИ V-1005, кв. „13“, с. Ценово (благоустройствен обект) 200 331 98 671 299 002

17 Община Угърчин Мемориал-паметник на загиналите във войните угърчинци на читалище „В. Русковски“, 
гр. Угърчин (благоустройствен обект) 51 767 42 354 94 121

18 Община Николаево Реконструкция и обновяване на зона за обществен отдих в Централен градски парк – 
I етап, гр. Николаево (благоустройствен обект) 64 991 64 990 129 981

19 Община Гълъбово Общински междублокови пространства около бл. 43, 44 и 45 (благоустройствен обект) 103 857 84 974 188 831

19 обекта по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ 1 953 793 1 351 568 3 305 361

1 Община Бяла Слатина Ремонт на съществуваща самостоятелна триетажна сграда – част от МБАЛ, УПИ I, 
кв. „4“ по плана на гр. Бяла Слатина 122 093 99 894 221 987

2 Община Мизия Здравна служба, гр. Мизия 32 781 31 496 64 277

3 Община Стара Загора Основен ремонт на ЦДГ 10 „Светлина“, Стара Загора 200 009 99 991 300 000

4 Община Враца Внедряване на енергоефективни мерки на СОУ „Васил Кънчов“, гр. Враца 179 980 99 970 279 950

5 ДПБ-Бяла Ремонт на северна фасада на централна болнична сграда на Държавна психиатрична 
болница – Бяла 102 164 98 157 200 321

6 Община Банско Ремонт и реконструкция на подпокривно пространство на детска градина в Добринище 133 177 88 784 221 961

7 Община Монтана Саниране на ЦДГ №5 „Дъга“, гр. Монтана 179 976 85 946 265 922

8 Община Троян ЦДГ „Синчец“ – централен корпус, гр. Троян – ремонт 100 835 67 224 168 059

9 Община Челопеч Модернизация и разширение на ОДЗ „Ханс Кристиян Андерсен“, с. Челопеч 193 714 99 747 293 461

10 Община Златоград Ремонтни работи по фасади на сграда на детска ясла „Мир“, гр. Златоград 53 984 53 983 107 967

11 Община Павел баня Покриване на плосък с четирискатен покрив (дърв. конструкция и керемиди) на ЦДГ – 
II етап (секция А), с. Гaбарево 22 058 22 057 44 115

12 Община Разлог Сграда на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Бачево 37 012 30 283 67 295

13 Община Самоков Текущ ремонт на НУ „Станислав Доспевски“, гр. Самоков 169 679 99 652 269 331

14 Община Каварна СМР на ЦДГ „Детелина“ - гр. Каварна 20 000 20 000 40 000

15 Община Лъки Строително-ремонтни работи в  СОУ „Христо Ботев“, гр. Лъки 94 611 94 610 189 221

16 Община Плевен Ремонт на част от I етаж на вх. „В“ от жил. блок за преместване на Центъра за социална 
рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, ул. „Даскал Димо“ №7, гр. Плевен 61 216 61 216 122 432

17 Община Крушари Комбинирана спортна площадка и парково осветление към ЦДГ, с. Крушари (благоустрой-
ствен обект) 29 474 29 474 58 948

18 Община Габрово Благоустрояване дворна площ на ЦДГ „Перуника 2“, гр. Габрово (благоустройствен обект) 149 120 99 994 249 114

19 Община Трявна Ремонт на спортни площадки и благоустрояване двора на у-ще „П. Р. Славейков“, гр. Тряв-
на (благоустройствен обект) 71 910 69 090 141 000

3 обекта по мярка М02-01 „Подобряване на социални услуги от резидентен тип“ 115 991 309 725 425 716

1 Община Чупрене Топлоизолация фасади и подмяна дограма на Защитено жилище с. Чупрене 14 998 42 686 57 684

2 Община Стражица Център за настаняване от семеен тип за стари хора - УПИ I, кв. „20“, с. Горски Сеновец 47 085 141 254 188 339

3 Община Гоце Делчев Преустройство на Дневен център за възрастни хора с увреждания в Кризисен център 53 908 125 785 179 693

ОБЩО ЗА 41 ОБЕКТА ПО МЕРКИ М01, М02 И М02-01 3 956 836 2 985 871 6 942 707

Търговете ще бъдат обявени през март 
Свилена Гражданска 

41 предложения са одобрени 
по проект „Красива България“. 
Това съобщи за в. „Строител“ 
арх. Валерия Ботева, главен ко-
ординатор на инициативата. 
„Разгледахме редица предложе-
ния, но 40 не отговаряха на из-
искванията на проекта. Според 
оценките на допустимите 156 
ги подредихме във възходяща 

класация. Ще финансираме пър-
вите 41, защото за тях имаме 
средства. Бюджетът ни от 
2009 г. не се е променял и за 
всяка година той е по 3 млн. лв.“, 
допълни тя. 

По думите й обществените 
поръчки за одобрените проек-
ти ще стартират през март. 
„Знаете, че след приключване на 
търговете остават средства, 
които ще пренасочим към след-

ващите предложения в класаци-
ята“, обясни арх. Ботева. 

Бенефициентите по „Кра-
сива България“ можеха да кан-
дидатстват с проекти за фи-
нансиране през 2015 г. по три 
мерки: М01 „Подобряване на 
обществената среда в населе-
ните места”, М02 „Подобряване 
на социалната инфраструктура” 
и М02-01 „Подобряване на соци-
алните услуги от резидентен 

тип”. По първата предложения-
та са за строително-монтажни/
ремонтни работи на обекти със 
статут на недвижима култур-
на ценност, на сгради или на 
самостоятелни обекти в тях 
за обществено обслужване в 
областта на администрация-
та, изкуствата и спорта, на 
публични площи за обществено 
ползване, като площади, паркове 
и градини. Мярка М02 финансира 

СМР на здания в сферата на об-
разованието, науката, здравео-
пазването и предоставянето на 
социални услуги в общността 
от нерезидентен тип. По тре-
тата схема средствата са за 
СМР за съществуващи сгради 
или ново строителство с цел 
предоставяне на социални услу-
ги от резидентен тип.

В таблицата са одобрените 
проекти по „Красива България“.

СТРОИТЕЛ
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Върху сегашната територия на община Болярово е 
възникнал живот още в дълбока древност. Следи от тра-
кийски селища са открити в землищата на селата Край-
ново, Иглика, Попово, Денница и Камен връх. Истинско 
кръстовище на древни цивилизации, където протичат 
етнокултурни процеси от северозапад (Балканския по-
луостров, Средна и Западна Европа) към югоизток (Мала 

Азия и Близкия изток) и обратно и това именно обуславя 
спецификата и богатството на културно-историческо-
то наследство на този край. То е отражение и резултат 
на многовековна история, носеща отпечатъците на бу-
рни събития и невероятни превратности. 14 разкрити 
археологически обекта, 5 древни църкви и 5 крепости 
свидетелстват за богато минало, с което жителите на 
региона с основание се гордеят. 

Макар и далече от големите икономически центрове 

на страната ни, този странджански край не е отминат 
от проявите и на българското националноосвободително 
движение. В паметта на населението още са живи спо-
мените за хайдутите братя Пехливанови, за четата на 
Стоян Стефанов, за големия родолюбец и бунтар дядо 
Никола Узунов, за организатора на Западностранджан-
ския революционен комитет и поборник за църковна и 
национална свобода Куарти Дражев, когото турците 
заточават в Диарбекир. Гробът му е в Болярово, в дво-

Кметът Христо Христов:

Г-н Христов, как би-

хте характеризирали ва-

шата община – какви са 

природните дадености, 

културно-историческото 

наследство?

Радвам се, че избрахте 
да представите нашата 
община в уважавания от 
мен в. „Строител”. Горд 
съм, че има какво да пока-
жем и разкажем не само в 
исторически план, но и в 
инфраструктурно отно-
шение, което е важно за 
вашите читатели.

Община Болярово е 
разположена в Югоизточна 
България, върху северни-

те склонове на Странджа 
планина. Обхваща част от 
Тунджанската хълмиста 
област, Дервенските въз-
вишения и южните склоно-
ве на Бакаджиците. Боля-
рово е общинският център.

На север граничим с 
община Стралджа, на из-
ток – със Средец, в южна 
посока границата съвпада 
с държавната граница с Ре-
публика Турция. В посока за-
пад-северозапад граничим 
с община Елхово.

През землището на Бо-
лярово минават и четири 
реки, като най-голяма е р. 
Поповска. Тя е приток на р. 

Тунджа и опасва Болярово 
от три страни. На нея е из-
граден яз. „Малко Шарково”. 

Небезизвестни са и 
разкопките край с. Воден, 
за които е почти сигурно, 
че са остатъци от Паро-
рийския манастир на Гри-
горий Синаит.

Кой е най-големият ин-

фраструктурен проблем 

на общината? Как рабо-

тите със строителните 

фирми? 

Според мен основният 
инфраструктурен проблем 
на общината е липсата на 
нова водопроводна мрежа 

– реконструкция е правена 
само на тази в Болярово и 
в с. Ружица. Сега започна 
и в с. Воден. В останалите 
населени места водопро-
водните тръби не са под-
меняни от самото изграж-
дане на ВиК системите в 
страната и единственото 
решение на този проблем 
е подготвяне на проекти 
и кандидатстване за евро-
пейско финансиране. Имаме 
готовност и при отваряне 
на съответната програма 
ще се надяваме на положи-
телен резултат за селата 
Стефан Караджово, Голямо 
Крушево, Малко Шарково и 
Попово. 

Със строителните 
фирми, изпълняващи наши 
проекти, работим добре. 
Всяка една от тях се из-
бира чрез обществена 
поръчка, както сме задъл-
жени по закон. Радва ни, че 
доста фирми проявяват 
интерес. Понякога заради 
обжалвания изпълнението 
на обектите се забавя, 
което не е в ничия полза. В 
повечето случаи работата 
ни със строителния бранш 
е в синхрон и резултатите 
– видими и положителни.

Имате 19 населени 

места и един град – об-

щинския център Боляро-

во. Лесно ли се пътува в 

региона? Как се грижите 

за инфраструктурата в 

самите населени места?

В нашата община за 
разлика от доста други 
пътищата са сравнител-
но добри и това е факт, 
който се признава от все-
ки жител или гост. За нас 
като администрация тази 
оценка е радваща и стиму-
лираща. 

Четвъртокласната 
пътна мрежа, която е 87 км, 
се поддържа от общината 
и за това са заделени сред-
ства в бюджета. Ежегодно 
се правят ремонти. Напро-
лет отново започваме. 

П р е з  н а с т о я щ а т а 
2015 г. 188 хил. лв. са сред-
ствата за четвъртоклас-
ната мрежа и те основно 
ще бъдат вложени в ре-
хабилитация и поддръжка 
именно на тези пътища. В 
това отношение населени-
те места не могат да се 
чувстват ощетени. 

С европейски средства 
бе ремонтиран второклас-
ният път Елхово – Боляро-
во – Бургас. Поддържането 
на третокласните пътища 
обаче не е наше задълже-
ние, а там имаме проблеми. 

Миналата година бе из-
вършено преасфалтиране 
на улици в града след извър-
шен ремонт на водопровод-
ната мрежа на стойност 
400 хил. лв., финансиран 
от Публична инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите“. С бюджетни 
средства ремонтирахме 

пътища в селата Крайново 
и Странджа на стойност 
124 750 лв.

Радващо за нас е, че за-
почна дългоочакван ремонт 
на важен за общината ни 
път – трасето от раз-
клона при с. Попово през с. 
Дъбово до с. Стефан Кара-
джово. Пътят е от четвър-
токласната пътна мрежа, 
стойността е 2 599 528 лв. 
Реконструкцията е финан-
сирана от ПРСР. 

Как се разви градът 

през последните години?

Мисля, че в това от-
ношение имаме много по-
ложителни резултати. 
Централната градска 
част бе изцяло подновена 
по проект през предходна-
та година. Стойността е 
1 350 740 лв. Градът при-
доби нов и много по-красив 
облик. В доста от насе-
лените места също има 
подобрения, ежегодно за 
всяко от тях по капитало-
вата програма се заделят 
средства. 

В момента приключва 
проект по подмяна на въ-
трешната водопроводна 
мрежа в общинския център 
на стойност 4 107 756 лв. 
Такъв проект започна и в с. 
Воден. Неговата стойност 
е 750 хил. лв.

Коритото на р.  По-
повска, също по спечелен 
проект, като превенция 
срещу бъдещи наводнения 

Христо Христов е роден през 1956 г. в с. Крайново, община 
Болярово. Завършва средно специално образование в ТМСС 
„Христо Ботев” и Института за учители специалисти в Ямбол. 
Трудовата си дейност започва през 1979 г. като преподавател в 
Болярово. От 1991 г. до 1995 г. е зам.-кмет, а от 1995 г. е издигнат 
и избран за кмет на община Болярово. В момента това е неговият 
пети мандат. Семеен, с двама синoве. Девизът на Христо 
Христов е: „С открита душа към хората и проблемите на родния 
край”.

Паметникът 
на Стефан Караджа

СТРОИТЕЛ



17СТРОИТЕЛОБЩИНИпетък, 27 февруари 2015

И НСОРБ

бе почистено в голямата 
си част. 

Разкажете за грижата 

ви за общинските сгради, 

включително и за социал-

ните домове?

Всички социални заве-
дения са основно рекон-
струирани чрез спечелени 
от общината ни проекти 
и ежегодно се правят те-
кущи ремонти. Това са До-
мът за стари хора в с. Во-
ден, Домът за възрастни с 
умствена изостаналост в 
Малко Шарково и Защите-
ното жилище за възрастни 
и Центърът за социална 
рехабилитация и интегра-
ция в града.

Завършена е изцяло ре-
конструкцията на сграда-
та в с. Мамарчево, където 
предстои разкриването на 
две социални услуги – Цен-
тър за настаняване от 
семеен тип за възрастни 
хора с деменция и Център 
за настаняване от семеен 
тип за стари хора. Сред-
ствата за това – 600 хил. 
лв., бяха осигурени от Пуб-
лична инвестиционна про-
грама „Растеж и устойчиво 

развитие на регионите”.

Лесно ли се стопанис-

ват училищата и детски-

те градини? 

Първият проект в об-
разователната сфера е 
„Създаване на условия за 
нормално протичане на 
учебно-възпитателния про-
цес в ЦДГ „Здравец“ – гр. 
Болярово”. Финансирането 
е по „Красива България”, 
а стойността – 200 хил. 
лв. Извършено е енергий-
но саниране, подменена е 
старата дървена дограма 
с нова PVC и е положена 
топлоизолационна мазил-
ка. С тези дейности се 
създадоха нормални усло-
вия за провеждане на учеб-
но-възпитателния процес 
в градината, постигнаха 
се оптимални температу-
ри през студените месеци 
във всички помещения на 
учебното заведение.

Друг важен проект, 
осъществен през предход-
ната година, бе за рекон-
струкцията и основния ре-
монт на сградата на СОУ 
„Д-р Петър Берон“ чрез въ-
веждане на необходимите 

мерки за енергийна ефек-
тивност. Финансирането 
по ОПРР бе за 964 960 лв., 
като участието на общи-
ната е 172 834 лв.

Чрез реализиране на 
дейностите по проекта 
се осъществи: подмяна на 
съществуващата дограма 
с нова; външно топлоизоли-
ране на стените; топлинно 
изолиране на покривната 
конструкция, на физкултур-
ния салон и др.

Престои основна рекон-
струкция и на ОУ „Стефан 
Караджа”.

Какви идеи се осъ-

ществяват в областта 

на парковото строител-

ство, облагородяването 

на детските площадки и 

на другите зони за отдих?

В ЦДГ „Здравец” вече 
има нови съоръжения – ка-
терушки, люлки и др., за 
които споменах. По про-
екта за централната 
градска част е постро-
ена детска площадка.  

Съоръжения са предвидени 
в капиталовата програма и 
за филиала в с. Стефан Ка-
раджово. Край същото село 
имаме и идея да направим 
зона за отдих, в близост до 
хижата, но е още на етап 
проектиране.

През настоящата годи-

на ще се изградят и спорт-
ни площадки в селата Сте-
фан Караджово и Воден. 

Към какви проекти са 

насочени капиталовите 

разходи в бюджета на об-

щината за тази година? 

Проектите са в област-
та на трансграничното 
сътрудничество – поне до 
отваряне на мерките по 
европейските програми. 
Работим успешно с община 
Кофчаз от съседна Турция 
и за момента обсъждаме 
проекти в областта на би-
оразнообразието, туризма 
и културния обмен.

Конкретните планира-
ни ремонти по капитало-
вата програма са няколко. 
Споменах за изграждането 
на водопровод във Воден на 
стойност 750 хил. лв., как-
то и отделените 188 хил. 
лв. за ремонт на четвър-
токласната пътна мрежа. 
Ще бъдат асфалтирани и 
останалите улици в града 
(преасфалтирани са трите 
най-големи през предход-
ната година). За това са 
предвидени 200 хил. лв.

Ще продължим с ремон-
та на читалищната сгра-
да, като за втория етап 
парите са 400 хил. лв. от 
капиталовата ни програма. 
До този момент на съща-
та стойност се прави ре-
монт и по трансграничен 
проект.

Рехабилитацията на 
тротоарните настилки на 
стойност 70 хил. лв. започ-

ва веднага щом времето 
позволи. Скоро стартира 
ремонтът на общински 
сгради, за което са отде-
лени 205 хил. лв. 

В екологичен план и 
като превенция срещу 
наводненията ще бъдат 
залесени и неземеделски 

земи в землището на 3 
села по проект на стой-
ност 679 хил. лв. 

Стартира  новият 

програмен период 2014 

– 2020 г. Една година от 

него измина. Какви са ва-

шите очаквания?

Нашата община от-
ново ще има възможност 
най-вече да кандидатства 
по ПРСР. Чрез внасяне на 
проекти по нея разчитаме 
на обновления в останали-
те населени места. Става 
дума за реконструкции по 
водопровода, канализаци-
ята, някои благоустрой-
ствени мероприятия и др.

По тази програма об-
новихме няколко църков-
ни храма, надявам се за в 
бъдеще да успеем и с ос-
таналите. Със собствени 
средства ще продължим 
да правим допълнителни 
подобрения, като отделя-
ме пари за ремонти и в най-
малките населени места. 
Това впрочем е политика на 
общинската администра-
ция, която отстояваме по-
стоянно.

Предстоящите проек-
ти, за които ще очакваме 
одобрение веднага след 
отварянето на конкретни-
те програми, са няколко. 

Първият е за пречис-
твателна станция за от-
падъчни води за Болярово 
на стойност 3 млн. лв. 
Вторият е за разкопките в 
с. Воден. В непосредствена 
близост до него се нами-
рат богати находки, които 
имат тракийски и древ-
норимски произход. Край 
селото минава стар рим-
ски път, който е свързвал 
Дебелт, Одрин и Цариград. 
Там е бил изграден укрепен 
възел, обединяващ четири 
крепости – Голямото кале, 
Градището, Малкото кале 
и Калето. Построени са 
през Късната античност 
и Средновековието с цел 
охрана на пътя. Запазени 
са останки от крепостния 
зид.

През 80-те години на 
XX в. са проведени архео-
логически разкопки, които 
разкриват духовен ком-
плекс от раннохристиян-
ската епоха. Предполага 
се, че това е мартириум 
– светилище, построено 
върху гроба на християн-
ски мъченик (I – IV в.). Раз-

крита е крипта, свързана 
с пещера, която се намира 
под нея. Над криптата е 
изградена малка църква. 
По-късно е построена вто-
ра, по-голяма църква, като 
първата не е съборена, а 
остава в средата на ново-
построената, т.е. църква 
в църквата. Разбира се, ко-
гато се говори за Болярово, 
историята винаги излиза 
на преден план.

Имаме също подготве-
ни проекти за изграждане 
на пазар в Стефан Кара-
джово и реконструкция на 
водопроводната мрежа и 
канализацията в него и в 
селата Мамарчево, Попо-
во, Голямо Крушево, Малко 
Шарково и Шарково. 

Болярово е  красив 

край с възможности за 

развитието на туризма. 

Коментирайте намерени-

ята ви в тази насока.

Да, нашият край на-
истина е много красив, с 
богато културно-истори-
ческо наследство. Благо-
дарение на това, че общи-
на Болярово бе партньор в 
проекта „Тонзос – магията 
на Тунджа”, няколко обекта 
бяха популяризирани и сега 
интересът на туристите 
е много голям. Постоянни 
са посещенията на раз-
копките край с. Воден, в 
къщата музей на Стефан 
Караджа, както и на други 
обекти. 

Обект на туристиче-
ски интерес например е яз. 
„Малко Шарково”. По проек-
та „Язовир Малко Шарково 
– туристът в рая на пти-
ците” бе изградена екопъ-
тека и културно-информа-
ционен център. Това бе в 
полза и на орнитоложкия и 
фототуризма.

Решени сме да разви-
ваме това направление, 
защото язовирът е желано 
място за почивка и риболов 
за гости от страната и 
чужбина. 

Ще се радвам, ако ус-
пеем да защитим проек-
ти в областта именно на 
туризма, защото община-
та ни има много природни 
дадености. Чрез постоян-
ното подобряване на ин-
фраструктурата предпос-
тавките за привличане на 
туристи и гости в нашата 
красива община ще стават 
все повече.

Църквата в Крушево

Кът за отдих „Белянката“

ра на църквата. Надписът върху него гласи: „Тук почива 
прахът на поборника, свещ. Куарти Дражев, починал на 
6 септември 1889 г.”

В с. Попово е роден националният герой Индже вой-
вода. Национална гордост е и израсналият по тези земи 
Стефан Караджа.

Още за миналото и най-вече за настоящето на об-
щина Болярово с нейните 20 населени места четете в 
интервюто ни с кмета Христо Христов.

СТРОИТЕЛ
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Провежда се и процедура за избор на изпълнител за създаване на регистър на търговете

Свилена Гражданска 

„Може би най-труд-
ната реформа, която се 
прави в Столичната об-
щина, но и в държавата, 
това е административ-
ната. Тя е изключително 
важна, защото сме дос-
тавчик на публични услу-
ги. Поне веднъж месечно 
на гражданите се налага 
да посещават службите 
на общината. С въвеж-
дането на електронните 
заявления ще им спестим 
време и ресурс“, заяви 
кметът на Столичната 
община Йорданка Фан-
дъкова при представяне 
на проекта „Развитие на 
административното об-
служване по електронен 
път”, финансиран по ОП 
„Административен капа-
цитет”. „През последни-

те години Столичната 
община изпълнява при-
етата още преди 2009 г. 
стратегия за изграждане 

на интегрирана информа-
ционна система. За мен 
като кмет е изключител-
но важно развитието й. 

Тя зависи от национал-
ното законодателство и 
от връзките с остана-
лите институции“, каза 

 Фандъкова. 
„Проектът в София е 

само пилотен, но се надя-
вам при добри резултати 
той да даде тласък на 
електронното управление 
в цялата страна“, добави 
Фандъкова.    

За Столичната общи-
на в момента могат да се 
подават по електронен 
път 43 заявления. Разра-
ботени са още 7, които 
се въвеждат поетапно. 
Подаването на всички 
тях изисква електронен 
подпис. Системата рабо-
ти от октомври 2014 г. 
Сред предлаганите услу-
ги за гражданите са из-
даване на удостоверение 
за семейно положение, за 
наследници, за настоящ 
или постоянен адрес, за 
раждане – дубликат, за 
сключен граждански брак 
– дубликат, препис-извле-

чение от акт за смърт. 
Бизнесът може да получи 
по електронен път удос-
товерение за наличие или 
липса на задължения по 
Закона за местните да-
нъци и такси, за катего-
ризация на заведения за 
хранене и развлечение и 
за места за настаняване.  

Столичната общи-
на провежда и процедура 
за създаване на Инфор-
мационна система „Уп-
равление и контрол на 
обществените поръчки, 
концесиите, търговете, 
конкурсите и договори-
те”. Срокът за изпълне-
ние е 180 дни.  В регистъ-
ра ще има данни за това 
кога е сключен договорът 
с изпълнителя, какъв е 
графикът за реализация 
на обекта, както и колко 
пари ще получи участни-
кът от общината. 

Столичната община обяви обществена поръчка 
на инженеринг по проект „Осигуряване на съвременни 
социални жилища за настаняване на уязвими групи 
от населението на територията на райони „Люлин“ 
и „Връбница“. Търгът е разделен на две обособени 
позиции. Първата включва проектиране и изпълнение 
на реконструкция и преустройство на незавършена 
9-етажна сграда за общински нужди (блок №959) с 
45 социални жилища в район „Люлин”. 

Втората обособена позиция е за проектиране и 
изграждане на здание със социални жилища за наста-
няване на уязвими и социално слаби групи от населе-
нието в район „Връбница“. То ще е с РЗП до 1500 кв. м 
и ЗП 360 кв. м при кота корниз 12 м. Сградата ще се 
състои от партер с 5 жилища и три типови етажа 
с по 7. Общият брой е 26 апартамента.

Прогнозната стойност е 3 395 200 лв. Срокът 
за приключване на проекта е 31 октомври т.г. Доку-
ментите за участие се подават до 31 март. Избо-
рът на изпълнител ще е по критерий „икономически 
най-изгодна оферта“. Техническите показатели имат 
тежест 40%, а финансовият - 60%.

Подписан е договорът за третия етап от обно-
вяването на бул. „Витоша“. Сключеният контракт е 
с „Трейс Витоша“, в което участват „Трейс груп холд“ 
АД и  „Трейс София“ ЕАД.  Дружеството ще работи 
в участъка от ул. „Солунска" до ул. „Алабин" в София.  
Стойността на контракта е 1,5 млн. лв., а финанси-
рането е осигурено от Столичната община.

Срокът на изпълнение е два месеца. Ще бъдат из-
градени две площадни пространства, едното от кои-
то пред ритуална зала „Триадица“. На същото място 
ще бъде построен и фонтан.

Ще бъдат ремонтирани дъждоприемните колекто-
ри, ще бъде поставена нова мрежа на уличното освет-
ление. При изпълнението на проекта е предвидено и 
транспортиране и поставяне на релси и мотриса за 
кафене „Стария трамвай“. 

Строителството на първите два етапа от ремон-
та на бул. „Витоша“ - в участъка от бул. „Патриарх 
Евтимий“ до ул. „Солунска“, беше извършено от „Трейс 
София“ ЕАД. 

Мостът на река Ма-
рица до с. Градина, общи-
на Първомай, има нужда 
от спешен ремонт и 
ограничаване на движе-
нието на  тежкотовар-
ни автомобили по него, 
алармира  кметът на 
общината Ангел Папа-
зов. Той припомни, че съ-
оръжението е част от 
републиканската пътна 

мрежа - от пътя Пло-
довитото – Първомай 
- Асеновград, важно за 
редица населени места в 
Пловдивска и в Хасковска 
област. През  последните 
година-две настилката 
на пътя е започнала да се 
руши и независимо че има 
процедура за изграждане-
то на нов мост, старият 
трябва да бъде ремон-

тиран, заяви Папазов. По 
думите му има съвмест-
но решение на Агенция 
„Пътна инфраструктура", 
която стопанисва съоръ-
жението, и МРРБ за из-
граждането на нов мост, 
но това няма да стане 
по-рано от две години. 
Предвижда се съоръже-
нието да бъде на 15 ме-
тра западно от сегашния 

мост и с две ленти. 
Той е строен през 

1928 г. и е изцяло с же-
лязна конструкция. През 
1991 г. от строителите 
има съобщение, с което  
обявяват, че съоръже-
нието е с изтекъл срок 
на експлоатация. Две го-
дини по-късно е направен 
и единственият му час-
тичен ремонт.

Община Радомир е 
заложила 20 хил. лв. капи-
талови разходи за обно-
вяване на пътя до хижа 
„Орлите“  в  местната 
планина Голо бърдо, съоб-
щи кметът Пламен Алек-
сиев. Трасето е с дължина 
5,3 км, а районът е люби-
мо място за отдих на ра-
домирци.

Шосето не е било ре-
монтирано почти 20 го-
дини до 2013 г., когато 

общината е вложила в 
него 55 хил. лв. собствени 
средства. Хижата, която 
е собственост на общи-
ната, обаче не работи. 
Съдебна битка е блокира-
ла отдаването на турис-
тическия обект под наем. 
Претенции към имота 
предявило и туристиче-
ско дружество „Орлите“, 
под чието разпореждане 
в продължение на десет 
години е била хижата. 

Според кмета Пламен 
Алексиев през този пери-
од обектът е бил разгра-
бен и съсипан, а туристи-
ческото дружество се е 
отказало от по-нататъш-
ното му стопанисване. 
„Няма отчетени туристи, 
но заварихме сметки за 
ток за 10 хил. лв., не ра-
ботеше нито един фризер, 
нито една печка“, твърди 
кметът. По думите му 
досега общината е спече-

Плевен обяви обществена поръчка за поддръжка и ре-
монт на осветлението на територията на общината. 
Тя е разделена на две обособени позиции: „Поддръжка и 
ремонт на обществено осветление на територията на 
гр. Плевен“ и „Поддръжка и ремонт на обществено ос-
ветление на територията на град Славяново и 23 села: 
Беглеж, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Вър-
бица, Горталово, Гривица, Дисевица, Коиловци, Къртожа-
бене, Къшин, Ласкар, Мечка Николаево, Опанец, Пелишат, 
Радишево, Ралево, Тодорово, Тученица, Търнене, Ясен“. 

В обхвата на поръчката са включени следните дей-
ности: поддържане, аварийно възстановяване или ре-
монт на системата за улично, парково, алейно осветле-
ние на територията на община Плевен; осигуряване на 
безопасна експлоатация на съществуващите съоръже-
ния; откриване и отстраняване на повреди по въздушни 
мрежи за улично, парково и алейно осветление; доставка 
и подмяна на осветители и осветителни тела и др. 

Срокът на договора с избрания изпълнител ще е 4 
години. Изискванията към кандидатите са през послед-
ните три години да са изпълнявали поне една услуга, 
еднаква или сходна с предмета на поръчката. 

През 2015 г. ще бъдат финализирани проектите 
за изграждане на трите спортни съоръжения в Мом-
чилград – стадион „Родопи“, спортна зала „Родопи“ 
и многофункционалния спортен комплекс. Предвиде-
ни са и средства за изграждане на пътната връзка 
с международния път за ГКПП „Маказа“. Това става 
ясно от капиталовата програма на общината. Фи-
нансистите са предвидили в бюджета и ресурс за 
подобряване на водоснабдяването във всички села 
и махали. 

„При разработването на бюджета сме се поста-
рали да не залагаме т.нар. „кухи обеми“ в приходната 
част, а тя да бъде реално изпълнима”, заяви главният 
финансист на общината Мерал Мехмед.

„Стремежът ни е всеки жител, независимо в кое 
село или махала се намира, реално да усети подо-
бряване качеството на живот“, подчерта кметът 
на Момчилград Акиф Акиф. Общинските съветници 
приеха в понеделник единодушно бюджет 2015. Фи-
нансовата рамка е в размер на 10,3 млн. лв., като 
увеличението спрямо миналата година е с повече от 
530 хил. лв.

Снимки в. „Строител“

лила съдебната битка на 
две инстанции, предстои 
разглеждане на трета.

Общинската управа 
възнамерява да превърне 
района в достъпна база 
за децата. Кметът пла-
нира да бъдат възстано-
вени игрищата и там да 
се организират различни 
спортни прояви. Пред-
вижда се да бъдат оч-
ертани маршрутите до 
хижа „Славей“, връх Чер-
вена ябълка и резерват 
„Острица“, както и раз-
ширена ски пистата, а в 
хижата да се провежда и 
зелено училище.
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Слънчева детска градина 
по модела на така наречена-
та „пасивна къща“ ще бъде 
изградена в комплекс „Меден 
рудник“ в Бургас. Иноватив-
ният проект е готов и с него 
общината ще кандидатства 
за европейско финансиране. 
Сградата ще е с енергиен 
клас А – най-високият стро-
ителен стандарт, който ед-
новременно щади природата 
и е енергийно ефективен, 
комфортен и икономичен. 

Избраното място е не-
посредствено до новоот-
крития плувен комплекс в 
районния център, съобщи 
кметът Димитър Николов. 
Той уточни, че в проекта 
са приложени съвременните 
решения, свързани с енер-
гийно ефективни системи 
за отопление и охлаждане; 
използване на възобновяеми 
източници; въвеждане на 
системи за управление на 
консумацията на енергия в 
сградата; системи за опол-
зотворяване на дъждовната 
вода за поливни нужди; ефи-
касна система за управление 
на отпадъците - разделно 
събиране и компостиране. 
Детската градина ще се 
отличава от останалите 
както по външния си вид, 
така и по организацията на 

вътрешното пространство.
Предвижда се сградата 

да се построи на два етапа. 
В първия ще се реализират 
3 градински групи и 1 яслена, 
в следващия етап се пред-
вижда обособяване на още 2 
градински групи. Така посте-
пенно ще се достигне пълни-
ят планиран капацитет от 
150 деца.

Проектът предлага обо-
собяването на помещени-
ята за всяка група да бъде 
осъществено в самостоя-

телен обем, което дава въз-
можност на всеки един от 
тях да има ориентация на 
дневни и спални помещения 
към благоприятните посоки 

юг, изток и запад. Заложени 
са три свързани двуетажни 
корпуса. Планирани са 6 дет-
ски площадки - отделени една 
от друга с жив плет, игрище 
за мини футбол и баскетбол, 

опитна (зеленчукова/цветна) 
градинка, озеленяване и къто-
ве за отдих. За направата им 
максимално ще се използват 
естествени материали.

Отоплителната инста-
лация ще е водна, с принуди-
телна циркулация на гореща 
вода с температура 70/50° 
С. Предвидена е и инстала-
ция със слънчеви колекто-
ри с целогодишен режим на 
работа. Водата за битово 
горещо водоснабдяване ще 
се осигурява чрез бойлери, 
свързани с със слънчевите 
колектори и с тези в котел-
ното.

През последните няколко 
години община Бургас успя 
да обнови 32 от 34-те си 
детски градини. Строител-
ството на нови ще продъл-
жи, обещават от кметство-
то.

Атрактивен скейт парк ще радва почита-
телите на модерните спортове в бургаския 
комплекс „Изгрев“. Той ще може да се ползва от 
любители на ролери, скейтборд, велосипеди. 
Новото съоръжение, което предстои да бъде 
изградено до май, е част от плана за благоу-
стройство на парк „Изгрев“, който се реали-
зира по „Интегриран проект за обновяване на 
значими пространства в град Бургас“, финан-
сиран по ОП „Регионално развитие“.

Идеята е на мястото на старите неуглед-
ни и нефункционални площадки да се направи 
атрактивен за спорт, развлечение и почивка 
парк. Освен самата спортна зона ще бъдат 
изпълнени реконструкция на околната алейна 
мрежа, облагородяване на зелени площи и дос-
тавка на парково обзавеждане. 

С изпълнението на проекта ще бъдат бла-
гоустроени 2571 кв. м зелени площи. Алеите 
около съоръжението са с широчина приблизи-
телно 3 м, като на места се образуват пло-
щадки с площ над 160 кв. м, които ще бъдат 
подходящи за практикуването на ролер спор-
тове. Площта на алейната мрежа, предвидена 
за благоустрояване, е 1947 кв. м.

Пространството е проектирано така, 
че да дава възможност за бързо развитие на 
начинаещите. Паркът ще е подходящо място 
за провеждане на регионални и международни 
състезания.

Философията на проекта е насочена към създаването на 
архитектурни пространства, провокиращи развитието 
на различен вид мислене при децата и избягване на 
утвърдената унификация 

Инвестиционната програма на общи-
на Асеновград за 2015 г. е на стойност 
17 164 332 лв., съобщиха от общинската ад-
министрация. Най-много средства са предви-
дени за строителни дейности - 14,050 млн. лв. 
През тази година се очаква да бъдат ремон-
тирани или изградени нови тротоарни настил-
ки с площ 10 672 кв. м, асфалтови - 14 368 кв. м,  
1,5 м канализация, 873 м водопровод.

Като основни обекти в инвестиционната про-
грама са включени ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 
в с. Боянци (260 хил. лв.), проектиране на новите 
квартали на стойност 135 хил. лв., основен ре-
монт на читалище „Родолюбие“, ремонт на стади-
он „Шипка“, разширяване на гробищните паркове 
(142 хил. лв.), ремонт и изграждане на общински 
пътища (625 275 лв.) и др.

За 2014 г. са отчетени капиталови разходи в 
размер на 7,9 млн. лв., от които за основни ремон-
ти – 3,4 млн. лв.

Общият размер на бюджет 2015 е 37,4 
млн. лв., от тях местните приходи възлизат на 
19,9 млн. лв., а делегираните от държавата дей-
ности са за 17,5 млн. лв.

Девет фирми са подали оферти за участие в обществена 
поръчка за работни проекти за основен ремонт на най-големите 
сгради във Враца, съобщиха от общинския пресцентър. Обек-
тите са зданията на драматичния театър, регионалния музей, 
младежкия дом, както и на общината с прилежащите към нея кон-
цертна зала и регионална библиотека. Всяка една от сградите 
е обособена позиция по обществената поръчка. Комисия с пред-
седател главния архитект на Враца Данаил Дилков е отворила 
и проверила документите на участващите в конкурса фирми.

Кандидатстващите са от София, Плевен, Хасково и Варна, 
се уточнява в съобщението от пресцентъра. Шест от фирми-
те са подали оферти и за четирите обособени позиции, две - за 
три от тях, и една кандидатства за две от сградите. Предстои 
комисията да извърши проверка на документите, а след това да 
отвори ценовите оферти.

Конкурсът за изготвяне на работни проекти на емблематич-
ните сгради във Враца е част от подготовката на проекта за 
интегрирано градско развитие, който ще се изпълнява през новия 
планов период с подкрепата на ОП „Региони в растеж“.

За реставрацията на археологическия резерват 
Улпия Ескус край плевенското село Гиген ще се тър-
си българо-румънско партньорство. Римският град е 
възникнал през I в. н.е. като наследник на тракийско 
селище в близост до брега на река Дунав на около  
22 км от град Гулянци. Около него по-късно е изграден 
лагерът на Пети македонски легион. Обектът ще се 
разкрива по Програмата за трансгранично сътрудни-
чество „Румъния - България 2014 - 2020“, съобщиха от 
пресцентъра на областната администрация. Решение-
то за продължаване на дейностите е взето на среща 
на областния управител на Плевен Ралица Добрева с 
научния ръководител на обекта доц. д-р Гергана Кабак-
чиева и арх. Юлий Фърков. В нея е участвал и зам.-об-
ластният управител арх. Бойко Балтаков. Улпия Ескус 
е паметник на културата с национално значение. Ре-
зерватът е с територия 507 016 кв. м и охранителна 
зона 2 420 189 кв. м.

Постройката в комплекс „Меден рудник“ ще се строи на два 
етапа, очаква финансиране от новия програмен период
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Малкият град,  кой-
то мери ръст с най-го-
лемите – така е пред-
ставен Котел от кмета 
Христо Киров. Видно от 
планираните за изпълне-
ние в общинския план до 
2020 г. проекти това е 
точно така. Те са за над 
140 млн. лв. при местен 
бюджет 11,4 млн. лв. за 
2015 г. В дните около 3 
март се насочваме към 
Котел, защото е извес-
тен с възрожденската си 
история и с това, че е дал 
на България много от ге-
роите, които изнасят на 
своите плещи борбата за 
освобождението – Георги 
Раковски, Софроний Вра-
чански, Неофит Бозвели, 
д-р Петър Берон, капитан 
Георги Мамарчев, Стефан 
Богориди. 

Но това е било няко-
га. Днес от плановете за 
развитие на общината 
с население 19 400 души, 
които освен в града са 
пръснати и в 21 села, е 
видно, че инфраструкту-
рата изостава, а както е 
известно, без нея за соци-
ално-икономически подем 
не може и да се говори. 

Местната власт оба-
че е осъзнала истината, 
че ускореният растеж не 
може да се случи един-
ствено след подобряване 
на инфраструктурата. 
Ето какво е състоянието 
сега според анализа в до-
кумента: 

От IV-класната пътна 
мрежа в страната, която 
е собственост на общи-
ните, Котел разполага със 
143,1 км, което го поставя 
на второ място след Сли-
вен. По-голямата част е с 
трайна настилка, която е 
силно износена, а налични-
те габарити, укрепител-
ни и защитни съоръжения 
в повечето случаи не от-
говарят на съвременните 
изисквания.

На територията на 
Котел няма качествени 
водоизточници, а канали-
зационната мрежа не е 
изцяло изградена. В мал-
ките населени места се 
използват септични ями 
и попивни кладенци, кое-
то води до замърсяване 
на подпочвените води. 
Липсват пречиствателни 
съоръжения и отпадъчни-
те течности се заустват 
направо в околните реки. 

През годините са извърш-
вани дейности по посте-
пенно доизграждане на 
ВиК мрежата в рамките 
на възможностите на 
общинския бюджет и със 
скромно европейско фи-
нансиране, като целта е 
да се достигне пълна из-
граденост на проектира-
ната система за населе-
ните места в общината.

Районът на Котел е 
един от най-чистите в 
екологично отношение, 
основно поради липсата 
на големи промишлени 
замърсители. За подзем-
ните води проблемите 
основно се дължат на то-

чкови източници – населе-
ни места без канализация, 
индустриални площадки, 
депа за отпадъци, както 
и на земеделието като 
дифузен източник на за-
мърсяване. Към момента 
общината не е газифици-
рана. Домашното отопле-
ние е на твърдо гориво, 
най-вече дърва.

В района са архите-
ктурните резервати с 
национално значение – се-
лата Жеравна и Катуни-
ще. Част от града също е 
обявена за архитектурен 
резерват с национално 
значение. В нея са запа-
зени над 110 къщи от Въз-

раждането и много други 
исторически паметници. 
Градът предоставя уни-
калната възможност да 
бъде усетен будният дух 
на българските възро-
жденци. Затова местна-
та власт е категорична, 
че един от основните при-
оритети е изграждането 
на инфраструктурата за 
еко-, природен и ловен ту-
ризъм. „Политиката за ре-
гионално развитие трябва 
основно да подкрепи ре-
конструкцията и модер-
низацията на общинските 
пътища с цел подобряване 
достъпа до атрактивни-
те зони за туристи нарав-
но с тези за икономическа 
активност“, се казва в 
документа.

Пътят напред обаче 
е труден за малката об-
щина. За три от послед-
ните години – 2011, 2012 
и 2013 г., в Котел са реа-
лизирани проекти на обща 

стойност 9 136 633 лв., а 
заложените в общинския 
план до 2020-а са за дос-
та внушителната сума 
от 140 млн. лв. Цифрата е 
условна, защото голямата 
част е представена със 
закръглени стойности и 
не е фиксиран с точност 
срокът на реализация в 
оставащите 6 години от 
плановия период.

Прави впечатление и 
друго, което се определя 
от спецификата на об-
щината с 21 села – пана-
цеята тук е Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР). Разчита се 
Европейският земеделски 
фонд да бъде източник за 
почти всички значителни 

инвестиции. Национални-
ят и общинският бюджет, 
както и частни средства 
са посочени само като до-
пълващи за финансиране 
на различните проекти. 
Като недостатък, кой-
то трябва да бъде кори-
гиран при управлението 
на общината, е изложен 
фактът, че до момента 
Котел няма реализирани 
публично-частни парт-
ньорства.

2 млн. лв. за зелени площи

През програмния пери-
од 2014 – 2020 г. се пред-
вижда финансиране на 
доста проекти за градска 
среда. Тук са включени 
редица обекти за изграж-
дане на нови или рекон-
струкция и рехабилитация 
на съществуващи паркове, 
градини, площади, детски 
площадки, улично и парко-
во осветление. 2 млн. лв. е 

индикативната стойност 
на проекта за благоустро-
яване на площади, паркове 
и детски площадки и ре-
монт на улично осветле-
ние в малките населени 
места, като не са фикси-
рани конкретните проек-
ти и срокове за реализа-
ция.

За разработване на 
интегриран план за зеле-
но обновяване на града 
и рехабилитация на об-
ществени площи в Котел 
и селата Малко село, Тича, 
Филаретово и Ябланово 
са фиксирани 1,2 млн. лв. 
Средствата са по одо-
брен проект по ПРСР в 
предишния програмен пе-
риод, а за изпълнението 
има сключен договор от 
2012 г. 

За изграждане на ту-
ристически атракции и 
свързаната с тях инфра-
структура са предвидени 
инвестиции от близо 2,5 
млн. лв. По-мащабните 
проекти са „Изграждане 
на туристически атрак-
ции и свързаната с тях 
инфраструктура“ за 800 
хил. лв., „Разширение на 
Етнографския музей“ – 
200 хил. лв., „Възстановя-
ване на крепостта Вида 
– Диавена” – 450 хил. лв., 
„Изграждане на екопъте-
ки“ – 180 хил. лв. За из-
граждане на подходящата 
транспортна инфраструк-

тура до туристическите 
обекти са заложени 750 
хил. лв. За всички проекти 
се разчита на финансира-
не от ПРСР. 

Общинският план за 
развитие на община Котел 
за периода 2014 – 2020 г. 
предвижда и строител-
ството и рехабилитаци-
ята на редица спортни 
обекти. Планира се и те 
да бъдат финансирани по 
линия на Европейския зе-
меделски фонд за разви-
тие на селските райони. 
Конкретните проекти са 
„Изграждане на спортна 
площадка в село Ябланово” 
– 650 хил. лв., „Изгражда-
не на спортна площадка 
в село Филаретово“ – 250 
хил. лв., „Изграждане на 
спортна площадка в село 
Градец“ – 250 хил. лв., „Ре-
монт на стадион и спорт-
на зала в град Котел“ – 750 
хил. лв. За последния про-
ект ще се разчита и на 
държавно финансиране.

По малко за всички  

обществени сгради

Очаквано се планира 
и реализация на проекти 
за подобряване на сград-
ния фонд и повишаване 
на енергийната ефек-
тивност на училищата 
и на детските градини в 
общинския център. Наред 
с това се обръща голямо 
внимание на подобряване-
то вертикалната плани-
ровка и спортните съоръ-
жения на територията на 
общинските и държавни-
те училища. През 2014 г. 
е приключен проект за 
енергийна ефективност 
в 3 основни училища в се-
лата Ябланово, Тича и Гра-
дец. Също така по силата 
на договор за обследване 
на енергийната ефектив-
ност на сгради са извър-
шени обследване и одити 
на 3 постройки - общин-
ска собственост, като 
са изготвени доклади и 
сертификати за енергий-
ните характеристики на 
сградите на общообразо-
вателното училище в с. 
Филаретово, на здание-
то на Народно читалище 
„Просвета 1870” в с. Тича 
и на едно общежитие в об-
щинския център. 

По сметките на об-
щинските специалисти, 
които не са детайлизи-
рани, за обновяване на 
общинските училища са 
нужни още 2 млн. лв., а за 
реконструкция и подобря-
ване енергийната ефек-
тивност на детски гра-
дини – 750 хил. лв. 

1,5 млн. лв. може да бъ-
дат инвестирани само във 
вертикалната планировка 
и спортните площадки в 
школските дворове.

Специално внимание е 
заделено на едно от ем-
блематичните за града 
учебни заведения – НУФИ 
„Филип Кутев“. За рекон-

Проекти за 140 млн. лв. са заложени в плана на 19-хилядната        

Уникалната архитектура на възрожденските къщи в Жеравна 

и Медвен привлича много туристи

Пантеонът на Г. С. Раковски е една от малкото обществени 

сгради, за които не са предвидени средства за ремонт

Новото строителство в с. Медвен следва старите възрожденски традиции
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струкция и модернизация 
за осигуряване на достъп-
на среда и въвеждане на 
мерки за енергийна ефек-
тивност е разработен 
проект за 1,2 млн. лв., 
като финансирането се 
очаква да бъде по нова-
та ОПРР чрез Министер-
ството на културата. 
В предходните 2 години 
общежитието там бе об-
новено със средства от 
дарение на австрийски 
пенсионери, които посе-
тили училището по време 
на почивката си в Слънчев 
бряг. 

По пътя към постига-
не на една от основните 
цели на местната власт 
– подобряване качество-
то на живот и привлека-
телността на региона 
чрез предоставяне на ви-
сококачествени здравни 
услуги, общинските спе-
циалисти са стигнали до 
идеята за изграждане на 
нов медицински център. 
Интересно е, че това е 
единственият по-значим 
обект, който ще се финан-
сира по ОПРР. 

В относително малка-
та като население общи-
на обаче прави впечатле-
ние сериозният брой на 
планираните за изграж-
дане социални заведения. 
Конкретните проекти 
са за строителство на 
център за настаняване 
от семеен тип (ЦНСТ) и 
подобряване на дворното 
му пространство – 950 
хил. лв., реконструкция на 
център за социална реха-
билитация и интеграция 
(ЦСРИ) и подобряване на 
дворното му простран-
ство – 400 хил. лв., из-
граждане на социален 
комплекс – дом за стари 
хора и защитено жилище, 
за 6 млн. лв., реконструк-
ция на Дома за социални 
услуги в с. Филаретово – 
200 хил. лв., реконструкция 
на Дневния център за въз-
растни в с. Медвен – 350 
хил. лв. 

За последните три 
проекта общината в Ко-
тел ще разчита и на дър-
жавно финансиране от со-
циалното ведомство.

Скромни средства са 
предвидени за сградния 
фонд на културните ин-
ституции – 950 хил. лв. за 
читалищата във всички 
села, без да са конкрети-
зирани обекти, които ще 
се реновират. Кметства-
та в общината по анализ 
в плана също се нуждаят 
от ремонти, за които са 
предвидени 300 хил. лв., 
което означава средно 
по 15 хил. лв. на сграда. 
Според анализа в стра-
тегическия документ 
от сградите с културно 
предназначение най-зле са 
читалищата, които „в го-
лямата си част са с лоша 
материално-техническа 
база, за която е необходи-
мо периодично обновление 

и поддържане“, както е за-
писано в плана.

„Функциониращите на 
територията на общи-
ната сгради на вероиз-
поведанията имат необ-
ходимост от ремонти и 
реконструкция, тъй като 
в голямата си част не са 
обновявани от тяхното 
изграждане до сега“, се 
казва още в документа, с 
който се предвиждат ин-
вестиции от 750 хил. лв. 
за църквите и отделно 
още четвърт милион само 
за реконструкцията на 
храм „Света Троица“. 

Най-много средства  

за ВиК

За проектите, свърза-
ни с ефективното упра-
вление на отпадъците, са 
предвидени повече източ-
ници на финансиране, но и 

тук навсякъде присъст-
ва  ПРСР наред с ОПОС,  
ПУДООС и общинския бю-
джет. Големият обект, 
който е задължителен за 
изпълнение в настоящ-
ия програмен период, е 
претоварна станция за 
твърди битови отпадъци. 
Нужните средства, които 
ще бъдат осигурени от 
ОПОС със съфинансиране 
от общинския бюджет, са 
850 хил. лв. 

Основен проблем на 
цялата община е водо-
снабдяването. Това е глав-
ният приоритет, по който 
ще се работи през насто-
ящия програмен период. И 
безспорно най-голямото 
перо планирани средства 
за инвестиции е за про-
ектите за изграждане на 
нова и реконструкция на 
съществуващата водо-
снабдителна и канализа-
ционна инфраструктура. 
Градът няма изградена 
пречиствателна станция, 
а с канализация разполага 
само общинският център. 
В Регионалния генерален 
план за водоснабдяване и 
канализация за обособе-
ната територия на ВиК 
– Сливен, по проект на 
МРРБ, финансиран от Све-
товната банка, са предви-
дени инвестиции в размер 
на 88 072 490 лв. за крат-

косрочна инвестицион-
на програма, съответно 
39 136 688 лв. за водоснаб-
дяване и 48 935 802 лв. за 
канализация. Планираните 
вложения на общината са 
10 684 379 лв. за водоснаб-
дяване и 22 604 163 лв. за 
канализация. Общо разме-

рът на общинските сред-
ства е 33 288 542 лв. 

Обектите в общин-
ския план обаче са 26, а 
индикативната им стой-
ност поглъща почти це-
лия финансов ресурс, зало-
жен в общинския план, и е 
120 млн. лв. Най-големият 
е за изграждане на ПСОВ 
и външен канализационен 
колектор в с. Ябланово 
и доизграждане на кана-
лизацията. Той е за 24 
млн. лв. За проект със съ-
щите елементи в Котел 
са нужни 15 млн. лв., а за 
водопровода на с. Яблано-
во - още 13 млн. лв. В гра-
да за вътрешна и външна 
водопроводна мрежа са 
необходими инвестиции 
от 9,5 млн. лв., като е 
интересно, че тук има 
разработен идеен проект 
и за озонаторна пречис-
твателна станция за пи-

тейни води – 2,5 млн. лв.
П р е ч и с т в а т е л н и 

станции трябва да се из-
граждат и в селата Мед-
вен – 3 млн. лв., и Пъдарево 
– 5,5 млн. лв. В двете села, 
както и в Кипилово, тряб-
ва да се реконструират 
и водопроводните мрежи, 
като стойностите на 
проектите са от по ня-
колкостотин хиляди. 

В селищата над 2000 
жители за реконструкция 
на външна водоснабди-
телна мрежа и нов напо-
рен резервоар в с. Тича 
са нужни 3,9, млн. лв., а за 
вътрешна мрежа има про-
ект за 1,4 млн. лв. За до-
веждащ водопровод за с. 
Седларево само за предин-
вестиционно проучване са 
предвидени 910 хил. лв., за 
80 хил. лв. е проектът за 
водопровод в Топузово, 1 
млн. лв. са нужни за водо-

провод в с. Соколарци, 550 
хил. лв. в с. Нейково. 

За Малко село вече има 
готов работен проект за 
водопровод, който е за 2,2 
млн. лв.

Уникалното село Же-
равна също се нуждае от 
средства за ВиК, но тук 
те са за реконструкция и 
са 500 хил. лв. Предвижда 
се и строителството на 
ПСОВ за 4 млн. лв. 

В населените места 
с под 2000 жители най-
големи са проектите за 
с. Градец – 7,4 млн. лв. за 

водопроводна мрежа и 10 
млн. лв. за изграждане на 
ПСОВ, външен канализа-
ционен колектор и доиз-
граждане на канализацион-
ната мрежа. 

12 са пътните проекти

Не на последно място 
като обем и стойност са 
пътните проекти в пла-
на на Котел – те са 12 на 
брой до 2020 г. Предвид 
географското положение 
на общината в Източен 
Балкан има сериозни нужди 

от укрепване на свлачища 
край пътните трасета. 
Ето и обектите, предвиде-
ни за ремонт: „Корекция на 
път Тича – Братан“ – 900 
хил. лв., „Реконструкция и 
рехабилитация на общин-
ски път Филаретово – Тича 
– Орлово и Филаретово – 
Топузево – Соколарци“ – 2 
млн. лв., „Реконструкция и 
рехабилитация на общин-
ски пътища на общинска 
четвъртокласна мрежа” 
– 2 млн. лв., „Благоустроя-
ване на улици в ромската 
махала на с. Тича” – 600 

хил. лв., „Благоустрояване 
на улици в населените мес-
та на община Котел” – 3 
млн. лв. 

Готови работни проек-
ти има за следните обекти: 
„Укрепване на свлачище на 
път Котел – местност Чу-
карите”, „Корекция на река 
Камчия в урбанизирана те-
ритория на село Тича“, „Ук-
репване на ерозирал скат 
вследствие отводняване с. 
Малко село“, „Свлачище на 
път – с. Нейково“. Общата 
им стойност е малко над 
1 млн. лв. 

        община с бюджет 11,4 млн. лв. за 2015 г. 

За ремонт на църквата „Св. Троица“ са заложени 1,5 млн. лв.

Наводненото наскоро село Градец

Жилищата на общежитието в музикалното училище 

„Филип Кутев“ са ремонтирани с дарение на австрийски 

пенсионери, а със средства от ОПРР се планира енергийно 

обновяване на основната сграда
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Съдия Методи Лалов, председател на Софийския районен съд: 

Свилена Гражданска

Съдия Лалов, какво е 

състоянието на мате-

риалната база на Софий-

ския районен съд? 

Към днешна дата то е 
плачевно, но го казвам ня-
колко дни преди да се слу-
чи съществена промяна, 
която очакваме от мно-
го дълго време, а именно 
да започнем да ползваме 
сградата на бул. „Цар Бо-
рис III“, бившето ГУСВ. Тя 
беше ремонтирана, за да 
отговори на нуждите на 
СРС. 

А кога ще се премес-

тите в сградата на На-

ционалния армейски ком-

плекс на бул. „Ген. Михаил 

Д. Скобелев“?  

Не мога да кажа кога 
ще започнем да работим 
там, тъй като не е стар-
тирало все още изпълне-
нието на вече приключила 
обществена поръчка. По-
вече информация по те-
мата можете да получи-
те от Министерството 
на правосъдието, което 
е възложител на търга. 
Но забавянето се дължи 
на липса на финансиране. 
Става дума за около 10 
млн. лв. Средствата в мо-
мента ги няма, въпреки че 
преди няколко години бяха 
отпуснати, но поради не-
усвояването им бяха вър-
нати в бюджета. Според 
мен, когато държавата 
предостави дадена сграда 
на съдебната власт, ако 
е ясно от началото, че се 
нуждае от ремонт, трябва 
да бъдат отпуснати пари 
за нейното обновяване. 
Това важи и за всяка друга 
сфера. Към днешна дата 
за Националния армейски 
комплекс въпросът оста-
ва открит. 

Преди десетина дни 

имахте среща с кмета на 

Столичната община Йор-

данка Фандъкова. Какви 

бяха проблемите, които 

дискутирахте? 

Обсъдихме организа-
цията на движението око-
ло сградата на бул. „Цар 
Борис III“ като предстояща 
да се ползва скоро, както и 
около тази на бул. „Ген. Ми-
хаил Д. Скобелев“. Всички 
се съгласихме, че има про-
блеми и трябва да бъдат 
предприети съответните 
мерки. Кметът Фандъкова 
беше много диалогична. 
Въпросът за организация-
та на движението е по-
ставен от мен още през 

2012 г., когато започна 
обновяването на здание-
то на бившето ГУСВ. Сега 
ще започнем да ползваме 
сградата и ще стартира 
ремонт на околното прос-
транство. 

Многократно съм на-
стоявал и съм отправял 
въпроса, че е необходимо 
да бъде изграден публи-
чен паркинг за посетите-
лите на съда пред здание-
то. Такава възможност 
има. Част от съдебния 
имот може да се преот-
стъпи на общината, за да 
бъде построен обектът. 
Това са около 70 места. 
Никой не е оспорил необ-

ходимостта от подобно 
съоръжение, тъй като ако 
го няма, посетителите 
ни ще паркират в квар-
тала, което означава, че 
ще страдат живущите в 
района. Когато се прави 
публична сграда, е ес-
тествено да се обсъди и 
въпросът за организация-
та на движението и пар-
кирането. Това е тряб-
вало да стане още преди 
три години. 

Дискутирахме с кмета 
Фандъкова да има пряка 
трамвайна линия между 
сградата на бул. „Драган 
Цанков“, където ще продъл-
жи да работи една част от 
СРС, и тази на бул. „Цар Бо-
рис III“. Това ще позволява и 
гражданите и адвокатите 
да имат достъп до двете 
здания и да правят бързи 
справки, когато на един 
защитник му се налага да 
се яви по две дела в един 
ден – по гражданско и на-
казателно. Някога е имало 
подобна линия. 

Обсъждахме и за евен-
туално свързване на сгра-
дата на бул. „Цар Борис III“ 
с някоя от спирките на 
метрото. Разгледахме 
конкретно възможността 
за станция „Константин 
Величков“. Това означава, 
че потокът от „Люлин“ и 
от други райони на София 
ще има директен автобус 
от метрото до съда. 

Поставихме въпроса 
да се изгради още едно 
кръстовище пред бившето 
ГУСВ - пробив между бул. 

„Цар Борис III“ и ул. „Йосиф 
Цанков“. То ще е алтерна-
тива на сегашния излаз от 
квартала и ще разтовари 
съществуващото трасе. 
Без него изходът от квар-
тала е по ул. „Драг шан“, коя-
то е малка и е еднопосочна. 
Аварирането на един авто-
мобил на нея ще означава, 
че кварталът е блокиран. 

Ние не сме професио-
налисти в тази област, 
затова направихме пред-
ложения. Те бяха възприе-
ти положително от Сто-
личната община. Надявам 
се скоро да имаме добър 
резултат.

Кои отдели на СРС ще 

се преместят до 4 март 

в сградата на бул. „Цар 

Борис III“?

Там ще бъде цялото 
гражданско правораздава-
не – Първо, Второ и Трето 
отделение, и държавни-
те съдебни изпълнители, 
което е три четвърти 
от дейността ни. На бул. 
„Скобелев“ някога ще оти-
де цялото Наказателно 
отделение. Сградата ще 
се ползва и от  Софийска-
та районна прокуратура. 
Наказателното отделение 
на СРС и СРП са функцио-
нално свързани и разделя-
нето им в отделни здания 
ще пречи на тяхната дей-
ност, затова ги събираме 
във „Военното НДК“. 

Какви са другите про-

блеми на СРС? 

От самото началото 

на обновяването на сгра-
дата на бул. „Цар Борис III“ 
трудностите са едни и 
същи - нямаше цялостна 
концепция как ще се ре-
ализира проектът - от 
това как да бъде обслед-
вано зданието и след това 
ремонтирано през околно-
то пространство и през 
организация на движение-
то и паркирането. Всич-
ко бе правено на парче. 
Голяма част от нещата 
са по наша инициатива. 
От началото проектът 
предвиждаше частичен 
ремонт без дългосрочна 
перспектива. В процеса 
на работа много неща се 
подобриха и се извършиха 
допълнителни дейности. 
Вече имаме обновен пок-
рив, адекватно отводня-
ване, архив и други. Имаме 
още три етажа, които ще 
се ползват от нас, а не 
от ГУСВ. Недопустимо е в 
съдебната сграда да има 
друга институция. Това 
щеше да доведе отново до 
недостиг на помещения за 
нас. 

Ще започне работа 
по изграждането на нова 
ограда. Ще се постави и 
противообледенителна 
система. Досега такава 
нямаше и улуците се пу-
каха всяка зима. Ще има 
подземен и надземен пар-
кинг, което означава, че 
колите на работещите в 
сградата няма да са в кон-
куренция с автомобилите 
на живущите. Всички из-
броени дейности можеха 
да бъдат осъществени 
за една година при ясни 
изисквания от възложи-
теля, но вече се реализи-
рат три години. В крайна 
сметка държавата даде 

средствата, макар и на 
парче, което вероятно из-
лиза и по-скъпо, тъй като 
всяко допълнително преу-
стройство означава раз-
валяне на вече направени 
неща, може да е в мини-
мален обем, но се засяга и 
новото. 

Какво ще се случи със 

сградата на бул. „Драган 

Цанков“? 

Докато завърши ре-
монтът на бул. „Скобе-
лев“, там остават Нака-
зателното отделение и 
част от Софийската ра-
йонна прокуратура, която 
също е пръсната из много 
здания. Първото, което 
според мен трябва да 
се случи, е една част от 
обвинителите да се пре-
местят на бул. „Драган 
Цанков“.  Дори и да стане 
ремонтът на „Военното 
НДК“,  зданието оста-
ва съдебно. Решението, 
какво да се прави с него 
е на Министерството 
на правосъдието. Според 
мен тук могат да бъдат 
преместени редица съ-
дилища. Чувал съм, че е 
затруднено функциони-
рането на Администра-
тивния съд - София-град, 
и Административния съд 
– София-област. От Съ-
дебната палата би могло 
да бъде изведено някое от 
съдилищата - Военният 
или Окръжният съд. Това 
е въпрос на преценка. Но 
тук могат да се съберат 
няколко, което означава, 
че на хората ще се спес-
ти разкарването между 
няколко сгради. Но тази на 
бул. „Драган Цанков“ тряб-
ва да бъде преустроена, 
за да отговаря на всички 

съвременни изисквания. 
Зданието, което полз-

ваме на бул. „Патриарх Ев-
тимий“ 2 (бившият Нота-
риат), няма да бъде нужно 
на СРС. Там в момента са 
държавните съдебни из-
пълнители и няколко други 
служби. За мен то не е под-
ходящо за съдебна сграда, 
има по-скоро архитектур-
на стойност, но трябва да 
бъде ремонтирано. 

По договор ремонтът 
на „Военното НДК“ трябва 
да приключи за близо 250 
дни. Ако бъдат осигурени 
средства, изпълнителят 
ще може да си спази гра-
фика. Сигурен съм, че об-
новяването може да бъде 
реализирано в този срок. 
От януари 2013 г. е склю-
чен договор за изпълнение 
с Консорциум „РСРП – Со-
фия". Обединението досе-
га пази сградата. То не 
извършва дейността, за 
която е спечелило търга, а 
е охранител. Зданието ни 
е необходимо, но ни тряб-
ва и финансиране, за да го 
приспособим към нашите 
нужди. 

Трябва да се намери 
генерално решение за 
стопанисването на съ-
дебните сгради. Не може 
ремонтът да се прави 
от Министерството на 
правосъдието, а ние да 
поръчваме оборудването. 
Това е споделяне на от-
говорност, което води 
до забавяне или до пато-
ва ситуация да не могат 
да се извършат спешни 
ремонтни дейности. Дър-
жавата трябва да реши 
какво иска - ние да сме 
само ползватели, или да 
отговаряме изцяло за пре-
доставените ни обекти. 

Нужни са 10 млн. лв. за 
ремонта на „Военното НДК“

Методи Лалов е роден на 26 юли 1975 г. Завършил е право 

 в Университета за национално и световно стопанство 

през 2001 г. След това няколко месеца работи като 

адвокат. В съдебната система е от началото на 2002 г. 

Работи като младши и районен съдия. От октомври 

2011 г. е зам.-председател на СРС. Ръководи и Бюрото 

по съдимост. От ноември 2012 г. е председател на 

Софийския районен съд.

Снимка Денис Бучел

СТРОИТЕЛ
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Георги Сотиров

Това е харизматични-
ят блок №35А в столичния 
кв. „Красно село”. Защо 
го определяме така ли? 
Причините са няколко. Той 
приюти своите първи оби-
татели преди 32 години, 
като 10 години преди това 
на неговото място имаше 
къщи на красноселци. 

После, преди още в дър-
жавата да се заговори за 
саниране, собствениците 
на апартаменти смениха 
вертикалните и хоризон-
талните щрангове, под-
новиха дограмата и обле-
пиха с фибран фасадата. 
Получи се нещо като блок, 
обновен по популярната 
днес програма за енергий-
на ефективност. 

Същият блок е един-
ствен тек номер на ул. 
„Разград”. Самата улица 
пък е дълга… колкото бло-
ка. Но сигурно тя е софий-
ският рекордьор по кър-
пене на асфалта заради 
ВиК аварии - на квадратен 
метър за изминалите 32 
години се падат минимум 
по две. Това е така, за-
щото при изграждането 
на панелката подземните 
тръби за питейна вода са 
останали неподменени. За 
пояснение - те не са на 32 
години, а са от времето, 
когато на боянските ли-
вади под Околовръстно-
то кротко пасяха овцете 
на местните селяни. Да, 
там, където сега е молът 
на бул. „България”. 

Днес това е престиж-
ната южна част на мега-
полиса. 

Дали в плановете на 
„Софийска вода” се пред-
вижда цялостна 

подмяна на подземната 

комуникация 

на тази уличка, днес 
не знаем. Свидетели сме 
обаче на далновидност 
по отношение на стара-
та асфалтова настилка. 
Столичната община из-
ползва специални машини 
за ремонти на дупки по 
пътищата и в студено 
време. Това разбираме 
от служителите в прес-

центъра на път за район 
„Овча купел”.

Там се запознаваме с 
Валери Велинов, гл. екс-
перт в дирекция „Транс-
портна инфраструктура” 
към Столичната община. 
В мразовития февруарски 
ден група журналисти при-
състваме при демонстра-
ция на такава специализи-
рана машина за аварийни 
ремонти на бул. „Прези-
дент Линкълн” в долната 
част на „Овча купел”.

„С новата машина и 
само с трима работници 
в момента осигуряваме 

транспортната  

проходимост 

по този натоварен 
булевард, без да спираме 
движението. 

Така можем да проце-
дираме и по други улици 
и на места, където са се 
появили дефекти, които 
затрудняват трафика”, 

обяснява ни експертът. 
Велинов добави, че СО 

разполага с две такива 
машини. Бръснещият вя-
тър и шумът от трам-
боващата стомана от-
насят думите му, но все 
пак разбираме, че специа-
лизираната техника този 

месец се използва около 
обедните часовете, ко-
гато температурите се 
вдигнат. Оптималните 
градуси за изкърпване на 
асфалтовите дупки от 
тези камиони е до минус 
5 градуса. „Производител-
ността на машината е 
голяма, но ефективност-
та на самия ремонт за-
виси от температурите, 
които затрудняват ра-
ботата на майсторите”, 
допълва той. 

В разговор със стро-
ителите стана ясно, че 
производителността на 
бригадата е по-добра в 
сравнение с традиционна-
та, тъй като с тяхната 
техника не се губи време 
за рязане, фрезоване и из-
возване на блоковете де-
фектно покритие. Сместа 
за запълване на дупките 
по асфалта се приготвя на 
момента, което добре се 
вижда и на нашата сним-
ка. „Това е технология, при 
която се работи с по-сит-
ни фракции и свързващото 
вещество е със силно ди-
фузионно действие”, пояс-
нява Велинов. Емулсията, 
която предварително се 
полага върху „издуханата” 
от прах и други наслоява-
ния дупка, прониква в съ-
ществуващата основа и 
осигурява добра спойка. 
По този начин

значително се намалява 

обемът на полагания  

материал,

тъй като се обработ-
ва само дупката, а не се 
реже и премахва част от 
покритието около нея, 
както е по традиционната 

технология. 
О с н о в н о т о 

предимство спо-
ред  специа ли -
стите - а и ние 
се уверяваме в 
това - е, че не 
се налага да се 
спира движение-
то по улиците и 
има възможност 
дупките по-бързо 
да се обработят. 
Достатъчни са 
с а м о  ч а с - д в а 
за  стягане  до 
окончателната 
здравина на по-
критието. Екс-
пертът обясни, 
че разходите на 
квадратен ме-
тър  при  тази 
нова технология 
излизат малко 
повече, отколко-
то при обичайния 
начин на работа 
заради по-скъ-
пите консума-
тиви. Сумарно 
обаче – предвид 
средствата за 
фонд „Работна 
заплата ” ,  ма -
шинни часове на 
асфалтополага-
щите и другите 
коли, затваряне 
на движението, 

този метод е три пъти 
по-евтин от познатия. 
„Нещо повече, при тради-
ционния начин ненужният 
асфалт, който се изрязва, 
трябва да се транспорти-
ра до съответното депо 
за строителни отпадъци, 
което също струва пари. 
А сега работят само три-
ма души, технологията 
е  безотпадъчна и щади 
природата”, пояснява Ве-
линов. 

Столичната община 
започна изкърпването на 
дупките по пътищата от 
няколко седмици. Начало-
то бе дадено с главните 
транспортни артерии. 
След това на ред идват 
второстепенните. С но-

вите машини са запъл-
нени възникналите след 
зимата дупки по входно-
изходните артерии, като 
бул. „Цариградско шосе” и 
бул. „Ботевградско шосе”. 
Пътищарите са работили 
и на бул. „Г. М. Димитров”, 
по Източната тангента 
и по част от Околовръст-
ното шосе. По думите на 
Валери Велинов 

този метод на асфалтира-

не е с 1 година гаранция,

но когато технологич-
ната дисциплина при пола-
гане се спази 100%, пока-
зателите са още по-добри 
и трасето издържа много 
повече време.

Слава Богу, че модер-
ната техника е „умна” 
достатъчно, за да откаже 
работа при неблагоприят-
ни условия, казва специа-
листът, когато го питам 
дали тази машина не може 
да се използва при ВиК из-
копите. Имам предвид  въ-
просната ул. „Разград” на 
„Красно село”. Изкопите 
там са дълбоки и е необхо-
димо време за слягане на 
изсипаната отгоре пръст, 
преди да се асфалтира. 

В  з ак лючение  сме 
длъжни да добавим, че през 
тази година ще започне 
ремонтът на бул. „Цари-
градско шосе”  в участъ-
ка от бул.  „П. Яворов” до 
4-ти км. Ще стартира и 
очакваната реконструк-
ция на бул.  „България” 
при кръстовището с бул. 
„Акад. Иван Гешов”, където 
е предвидено изграждане 
на кръстовище на две 
нива с интересно архите-
ктурно решение. При една 
от срещите си с медиите 
столичният градоначал-
ник Йорданка Фандъкова 
съобщи, че тази година ще 
бъдат пуснати и три нови 
отсечки от метрото.

„Расте и се развива 
инфраструктурно” - май 
това е актуалният девиз 
на столицата.

Асфалтирането с модерните машини вече е по-евтино, по-качествено и по-бързо

Експертът Велинов

Харизматичният бл. 35А

Ул. „Разград“

Трамбоващата машинаФракцията е по-ситна Полагането на сместта

Снимки авторът
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Патроните на двата 
последни духовни дома, 
които са изключително 
редки, също говорят за 
техния средновековен про-
изход (2). 

И трите храма са раз-

рушени при завоюването 
на България от османски-
те нашественици. Сведе-
ния за възстановяването 
и функционирането им се 
появяват едва през XVI 
– XVII в. Чекотинският е 
пак действащ през XVII в., 
като полуразрушената 
църква е изградена наново. 
Правешкият е функциони-
рал през 1636 г., когато 
е нападнат от еничари. 
Във Врачешката обител 
може да се предполага, 
че е кипяла книжовна дей-
ност, преписвали са се 
богослужебни книги, съх-
ранени до днес като Псал-
тир от 1559 г., Служебник 
от 1673 г. и др. И трите 
са отново разрушени при 
кърджалийските нашест-
вия в края на XVIII в. Веро-
ятно вече към средата на 
XIX в. е възстановен Чеко-
тинският. Свидетелство 
за това е датата 1847 г., 
издълбана върху камък от 
южната страна на църк-
вата. Манастирът е раз-
положен върху планински 
скат стъпаловидно и раз-
чупено. Освен красивата 
гледка откъм входа към 
двора и сградите той е 
оставал почти невидим 
за външните посетите-
ли. Днес постройките са 

реставрирани и освежени 
с ярка декоративна живо-
пис и орнамент, имитиращ 
възрожденската алафран-
га. Той е реновиран и за 
посещения на поклонни-
ци и туристи. Дворът 
и доксите са покрити с 
дървета, зеленина и цве-
тя. Върху единственото 
равно място (площадка) в 
средата на малкия мана-
стирски двор е разполо-
жена църквата, която по 
архитектурните си фор-
ми очевидно се е съхрани-
ла след подновяването на 
божията обител през къс-
носредновековния период 
XVI – XVII в. (3). 

Храмът е еднокораб-
на базилика с преддве-
рие, цилиндричен свод и 
широка и дълбока абси-
да от изток. От север и 
юг са издадени две ниши, 
които са характерни за 
този тип строителство 
през XVI – XVII в. В чети-
рите ъгъла са разположе-
ни вентилационни изводи 
във формата на бойници. 
Очевидно през 1847 г. са 
поръчани нов иконостас, 
царски икони и апостолски 
ред. Богато резбованият 
във висок релеф иконос-
тас, както и иконите от 
апостолския ред са дело 

Проф. д-р. Елена 
Генова, БАН, Инсти-
тут за изследване 
на изкуствата, сек-
тор „Изобразителни 
изкуства“

След промените от 
1989 г. демокрацията на-
влезе и в лоното на църк-
вата. Започна се масово 
строителство на право-
славни храмове, преди 
всичко по инициатива на 
местните енориаши и 
свещеници, някъде със со-
лидни финансови дарения 
и подкрепа, на други мес-
та със по-скромна помощ. 
Немалко частни лица със 
свои средства изгражда-
ха параклиси. В същото 
време се предприемаха и 
действия за обновяване 
и реставрация на стари 
храмове. И цялата тази 
дейност се извършваше 
съвсем хаотично, напълно 
в унисон и с хаоса в дър-
жавата. Рядко се появява-
ха клипове по телевизии-
те със зов за финансова 
помощ при изграждането 
на нови или укрепването 
на стари сгради. Всичко 
това споменавам с най-
добри намерения, а не пле-
дирам да се върнем към 
тоталитарните журита и 
комисии, които определяха 
кой ще строи, кой ще рису-
ва стенописи или ще прави 
монументални пластики и 

пр. В началото пак на този 
период се появи едно цен-
но издание на Българската 
православна църква – кар-
та на страната с всички 
съществуващи до този 
момент храмове във всяко 
селце и паланка, като в ле-
гендата бяха отбелязани 
действащи, недействащи 
и религиозни домове на 
други деноминации. До-
кументът изключително 
много ни улесняваше при 
нашите теренни проучва-
ния. Преди няколко години 
един млад македонски ху-
дожник защити в Нацио-
налната художествена 
академия дисертация, пос-
ветена именно на строи-
телството на нови храмо-
ве и тяхната украса. 

Беше направил пълна 
систематизация и катало-
гизация на екипите твор-
ци и сградите, в които са 
работили. Една от гла-
вите беше посветена на 
обществената дискусия, 
която се е разгоряла в Ма-
кедония в средите, имащи 
отношение към проблема – 
в какъв стил да бъдат под-
несени новите стенописи 
и икони. Дали да се тръгне 
към връщане към тради-
циите на византийското 
и поствизантийското на-
следство, или да се търси 
някаква съвременна еклек-
тика, или всеки художник 
да намери своите изразни 

средства.
Ето защо крайно нало-

жително е съставянето 
на един корпус на новопос-
троените или обновени и 
реставрирани храмове с 
пълни данни за тях и най-
вече екипите, които са ра-
ботили по изграждането и 
изписването им. Апелирам 
към младите колеги да 
подготвят един колекти-
вен проект, който ще бъде 
от изключителна полза за 
широк кръг изследователи 
и потребители.

Част от манастири-
те от Софийска област, 
които засягам в този ма-
териал, съвсем не са непо-
знати. Както виждам от 
отзивите в интернет, те 
са често посещавани от 
любители на природата и 
старините. Познати са и в 
изследователската лите-
ратура, но съвременното 
им състояние налага те 
отново да бъдат популяри-
зирани и въведени в научно 
обръщение (1). 

Това са Чекотинският, 
Правешкият и Врачешкият 
манастир, които се нами-
рат в полите на Западна 
Стара планина, като най-
близките големи населени 
места са Етрополе, Пра-
вец и Ботевград. И трите 
имат много сходна исто-
рическа съдба. Според ле-
гендите възникват още в 
средновековна България. 
Смята се, че Чекотински-
ят „Св. архангел Михаил” 
е построен в края на ХII и 
началото на XIII в. Съдбата 
му се свързва с близката 
крепост Боженишки урвич, 
където след разкопки също 
е установено наличието на 
манастирски комплекс. Ос-
новаването на Правешкия 
„Св. Теодор Тирон” се свърз-
ва с царуването на Асен и 
Петър, а Врачешкият „Св. 
Четиридесет мъченици” 
се смята, че е построен в 
чест на победата на цар 
Иван Асен II над деспот Те-
одор Комнин в битката при 
Клокотница. Фиг. 1. Чекотинският манастир, църква „Св. арх. Михаил”, 

западна стена (фотография Николай Николов)

Фиг. 2. Правешкият манастир „Теодор Тирон”: а) св. Злата Мъгленска, прозорец южна стена;  

б) „Рождество Христово”, южна певница (фотография Николай Николов)

Фиг. 3. Правешкият манастир „Теодор Тирон”, „Деисис”, южна стена (фотография Николай 

Николов)

Снимка Галя ГерасимоваЧекотинският манастир

а) б) 
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на тревненски майстори. 
Към зографите принадле-
жи и майстор Хаджи Иван-
чо от Габрово, чиято ико-
на и до днес е съхранена в 
манастира. Изключителен 
интерес представляват 
петте царски икони на 
Исус Христос, св. Богоро-
дица, св. Йоан Предтеча, 
св. Николай Мирликийски 
и патронната икона на св. 
арх. Михаил, чиито кри-
ла са изписани с пъстри 
многоцветни пера – ряд-
ко срещано за епохата на 
Българското Възраждане. 
Те не са подписани, но без-
спорно принадлежат на 
четката на самоковски 
зограф и са изключително 
професионално изписани. 
Тримата най-реномира-
ни зографи на школата 
от второто поколение 
стилистически стоят 

много близо един до друг 
в известни периоди от 
своето творчество (4). 
С най-висок професиона-
лизъм се откроява Дими-
тър Христов Зограф, син 
на основателя на школата 
Христо Димитров. Някои 
детайли в изписването на 
лицата, одеждите и над-
писите са характерни за 
творчеството на Коста-
дин Петрович Вальов (5). 
Засега оставяме атрибу-
цията на тези икони под 
въпрос. Върху стените на 
храма не е била съхранена 
по-стара живопис и днес 
те са изписани от колек-
тив живописци с изключи-
телни качества, с натру-
пан богат опит именно в 
църковната монументална 
живопис (6). Стилът им е 
изграден на базата на 
най-добрите образци на 

византийската и постви-
зантийската живопис от 
XVII в. Бих посочила като 
изключително драматична 
сцената „Арх. Михаил по-
беждава Сатаната” Тази 
живопис изключително до-
бре импонира на колорита 
на възрожденските икони 
от царския ред.

Правешкият манастир 
„Св. Теодор Тирон” е въз-
становен през 1866 г. с 
дарения на околното насе-
ление. Днес са съхранени 
само храмът и в близост 
до него – магерницата. 
Църквата е построена из-
цяло от камъни и тухлени 
пояси и представлява ма-
сивна сграда с една абсида 
и две певници от север и 
юг. Изключителен инте-
рес представляват скулп-
турните глави на два змея 
и релефите на двуглави 

орли – символи на Цари-
градската патриаршия, 
разположени на западна-
та фасада. Изписани са 
имената на ктиторите и 
годината на изграждане 
на църквата. Иконоста-
сът на храма е дъсчен и 
живописван, включва цар-
ски ред от пет икони – св. 
Николай Мирликийски, св. 
Богородица, Исус Хрис-
тос, св. Йоан Предтеча 
и патрона на храма и ма-
настира св. Теодор Тирон. 
Със своите скромни раз-
мери иконостасът има и 

два реда с малки икони – 
апостолски ред и празни-
чен ред. Те са дело на още 
един самоковски зограф от 
третото поколение – Ва-
сил поп Радойков. Той е ри-
сувал и иконите в близкия 
Етрополски манастир.

В част от храма – сле-
пия купол и страниците на 
прозорците, са запазени 
стенописи от края на XIX в. 
от неизвестен зограф, от-
личаващ се с недобра шко-
ловка, но изключително жи-
вописен. Останалата част 
на храма е изписана от 
същия колектив, работил 
в Чекотинския манастир 
– Владимир Аврамов, Нико-
лай Николов, Васил Мишев, 
Мирослав Стефанов. Ста-
рите стенописи се впис-
ват много добре в новата 
живопис, много интересна 
като иконографски подбор 
и стилистика. Стенописи-
те са изключително профе-
сионално изпълнени и силно 
въздействащи с пропорции 
и композиции. Ще отбеле-
жа образите на св. Злата 
Мъгленска и св. Петка Тър-
новска, Деисис върху южна-
та стена и св. Богородица 
на трон със светците во-
ини Теодор Тирон и Теодор 
Стратилат върху север-
ната стена; уникалните 
композиции на Рождество 
Христово и Възнесение 
Христово, разположена око-
ло прозорците.

Врачешкият манастир 
„Св. Четиридесет мъче-
ници” днес е девически и 
с изключителните усилия 
на игуменката и монахи-
ните, които успяват да 
получат финансиране от 
европейски програми, е 
напълно реновиран и рес-
тавриран. Изглежда като 
райска градина, покрит със 
зеленина и цветя. Компле-
ксът от църква, жилищни 
и стопански сгради е под-
държан в идеално състоя-
ние. Според една легенда 
на младо пастирче му се 
явила св. Богородица и му 
посочила мястото на ста-
рия манастир и лековито-
то аязмо в близост. Върху 

откритите от селяните 
останки от старата църк-
ва през 1891 г. уста Вуно 
Марков от Горна Джумая 
(дн. Благоевград) постро-
ил нов храм – еднокорабен, 
едноапсиден, с двускатен 
покрив, с притвор и от-
крита галерия с аркада, 
над която се издига кам-
банарията. Иконостасът е 
изключително пластичен, 
с частична ажурна резба 
и рязан вероятно също 
към края на XIX в. след по-
строяването на църквата. 
Царските икони на патро-
на св. Четиридесет мъче-
ници, на св. Богородица, 
Исус Христос и св. Йоан 
Предтеча са от зенита в 
творчеството отново на 
Васил поп Радойков. 

Храмът е изписан от 
същия колектив художни-
ци, изключително инте-
ресен като декоративна 
и иконографска програма. 
Те рисуват още параклиса 
и трапезарията в жилищ-
ния корпус. А в подхода от 
стълбището към тях е об-
разът на св. Богородица 
с панорама на Врачешкия 
манастир. Върху иконо-
стаса в параклиса са мон-
тирани две големи царски 
икони на св. Богородица 
и Исус Христос Вседър-
жител, които безспорно 
принадлежат на ръката 
на най-изтъкнатия само-
ковски зограф – Димитър 
Христов (7). Иконите не са 
датирани и подписани, но 
са работени в края на 40-
те и началото на 50-те г. 
на XIX в. (8). Как са попад-
нали в манастира, засега 
остава неясно...

Това са три примера за 
съвременната социализа-
ция на паметници на кул-
турата и опазването на 
културното наследство в 
действащи манастири на 
територията на България.

Дължа да изкажа своя-
та благодарност на ко-
легата Николай Николов, 
с когото посетих мана-
стирите и ми предостави 
фотоси на новите стено-
писи. 
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вич Вальов. С.: 2012.

5. Пак там, 191 – 211. 
6. Художниците Ни-

колай Николов, Владимир 
Аврамов, Васил Мишев и 
Мирослав Стефанов.

7. Всички икони, споме-
нати в текста, не са пуб-
ликувани и се обнародват 
за първи път.

8. Генова, Е. Второ-
то поколение зографи от 
Самоковската живописна 
школа. Димитър Христов 
Зограф, Йоан Николов Ико-
нописец, Костадин Петро-
вич Вальов. С.: 2012, 21 – 
150.

Фиг. 4. Врачешкият манастир „Св. Четиридесет мъченици”: а) Св. Троица; б) св. Богородица 

Атонска (фотография Николай Николов)

Фиг. 6. а) и б) Царски икони на св. Богородица и Исус Христос 

Вседържител, Димитър Зограф (фотография Николай Николов) 

Фиг. 5. Врачешкият манастир „Св. Четиридесет мъченици”, 

„Деисис” (фотография Николай Николов)

Снимка Галя Герасимова

б) а) б) а) 

СТРОИТЕЛ
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Инж. Евтим Янев, управител на „Янев-55” ЕООД:

Мартин Славчев

Инж. Евтим Янев, упра-
вител на „Янев-55” ЕООД, 
член на УС на КСБ и пред-
седател на ОП - Пазар-
джик, е роден през 1955 г. 
в Дупница - навремето ра-
ботнически град с добре 
развито машиностроене и 
преработвателна промиш-
леност, а сега с намалява-
що население и център за 
продажба на автомобили 
втора ръка.

През 1980 г. инж. Янев 
завършва Висшия инженер-
но-строителен институт 
в София със специалност 
„Хидромелиорации”.

„Баща ми беше работ-
ник, а майка ми счетоводи-
тел. Те не са имали нищо 
общо със строителство-
то. Професията при мен 
дойде случайно, но стана 
смисъл на живота ми. Вече 
35 години изпитвам удо-
волствие от работата”, 
разказва той. 

Поради естеството 
на специалността, която 
завършва – „Хидромели-
орации”, строителят на-
мира подходяща работа в 
„Предприятието за хидро-
мелиорации и борба с еро-
зията” в родния град на съ-
пругата си – Пазарджик, в 
който остава да живее и 
до днес. 

„Както болшинство-
то от колегите ми, за-
вършили през годините 
преди 1989 г., началото 
на строителната ми дей-
ност започна с високата 
и отговорна длъжност  
технически ръководител. 
Това е човекът, отгова-

рящ за организацията 
и оформянето на запла-
щането на труда на ра-
ботещите ежедневно с 
него строители.  След 
това с течение на годи-
ните до 1988 г. преминах 
през длъжностите групов 
технически ръководител, 
зам.-директор и дирек-
тор. При настъпването 
на стагнацията на паза-
ра през 1989 - 1992 г. се 
наложи намаляване обема 
на заетост и съкращава-
не на много служители, с 
които съм работил доста 
години. Този процес ме 
накара да подам остав-
ка като директор и от 
1993 г. да започна от ну-
лата в частна фирма, но 
в сферата на високото 
строителство. С това 
се занимавам и до сега, 
като фирмата ми е спе-
циализирана в луксозното 
изграждане на еднофамил-
ни жилища, банкови офиси, 
магазини и др.“, споделя 
инж. Янев.  

Един от най-инте-
ресните обекти, които е 
изпълнявал строителят, 
е погребална агенция с 
еднофамилно луксозно жи-
лище на двата етажа над 
нея. „Не съм очаквал, че в 
днешно време ще оживеят 
героите на Ерих-Мария 
Ремарк от „Черният обе-
лиск”, но се оказа, че този 

За значението на Камарата е писано и казано много. 
Аз, вместо да говоря за него, искам да го илюстрирам.  

Дъщерята на трагично загиналите мъж и жена при 
наводнението в Девин, които пропаднаха с джипа си в 
реката и оттам в язовира и все още не са открити, 
се оказа, че работи като архитект в ателие в София. 
Като човек, който случайно е запознат с положението 
на момичето, се опитвам да помогна тя да продаде 
филтри за строителни машини, които баща й е купил 
при прекратяване работата на язовира. Знам, че в мо-
мента са й необходими средства, за да обслужи част 
от дълговете на родителите си, и за разходите за 
закриването на фирмата на баща си. 

Като източник на средства тя разчита и на тези 
филтри. И тук помощта на КСБ би могла да бъде 
огром на, защото тя може да сведе тази свързана с 
човек, занимаващ се с професията, информация до 
всички колеги, като някои от тях биха могли да имат 
нужда точно от този вид консумативи и по този на-
чин да помогнат - купувайки ги. Надявам се КСБ чрез 
вестника да разпространи моята молба за помощ, а 
ако някой се нуждае от допълнителна информация, да 
се свърже с мен. 

Женен съм щастливо вече 37 годи-
ни. Имам две деца - момче и момиче, 
и две внучета, също момче и момиче. 
Занимавам се с обществена дейност 
в Пазарджик. Заместник-председател 
съм на Сдружението на частните ра-

ботодатели и предприемачи в града, аз 
съм и общински съветник от същото 
сдружение. Член съм и на Лайънс клуб.

Все още си търся хоби и се надявам, 
когато свободното ми време се увели-
чи, да го намеря.

инвеститор бе такъв с 
всички странности на про-
фесията си“, допълва той. 

Според инж. Евтим 
Янев обектите, които е 
изграждал, са изстрадани 
и преживени от самото им 
започване до предаването 
на собственика. Въпреки 
трудностите спомените 
от тях са живи и до днес. 
„Явно е, че при тази ситу-
ация не мога да имам лю-
бими и нелюбими обекти. 
Всички те са резултат 

от усилията на цялата ми 
фирма и са важни за нея”, 
смята строителят. 

Предизвикателство в 
професията за инж. Янев 
са трудностите, съпътс-
ващи работата, които не 
са свързани със строител-
ството и организацията 
му, а с процесите извън 
него. „Тези процеси оба-
че определят правовата 
рамка и условията, в които 
трябва да живеем“, обаб-
щава страоителят.

Снимки Денис Бучел и личен архив

СТРОИТЕЛ



27СТРОИТЕЛНАУКА И ОБРАЗОВАНИЕпетък, 27 февруари 2015

Амбицията е за качествено образование от нов тип в България, което е алтернатива 
за обучение на чужд език и с лектори от други държави

Елица Илчева

Десет изтъкнати чуж-
дестранни специалисти и 
преподаватели в сферата 
на архитектурната тео-
рия и практика са включени 
в проекта на УАСГ „Акту-
ализиране на съществува-
ща учебна програма по ар-
хитектура и създаване на 
нова магистърска програ-
ма по архитектура на ан-
глийски език“. Авторите на 
идеята отчетоха изклю-
чително успешен старт 
и дадоха заявка за добро 
бъдеще. Разработката е 
започнала още през 2013 г., 
когато са направени проуч-
вания на подобни програми 
по света и са проведени 
анкети сред студенти и 
преподаватели, за да се 
прецени интересът и кои 
са дисциплините, към кои-
то има предпочитания. 
Така са създадени две нови 
магистърски програми към 
Архитектурния факултет, 
които са на английски език. 
Те са по специалностите 
„Архитектурна теория и 
критика“ (АТК) и „Съвре-
менни архитектурни тех-
нологии“ (САТ).

Целта на авторите на 
проекта, който се финан-
сира с 186 хил. лв. по ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси“, е обучението по 
съответните дисциплини 
да предложи нов формат 
архитектурно образова-

ние на чужд език, което да 
повиши конкурентоспособ-
ността на българските 
студенти на пазара на 
труда у нас и в ЕС. По-да-
лечна перспектива е да се 
привлекат студенти от 
региона и Европа за полу-
чаване на професионална 
магистърска степен в 
България. 

„Амбицията да предло-
жим качествено архитек-
турно образование, което 
да бъде алтернатива за 
обучение на чужд език и с 
лектори от други страни, 
вече има първите си успе-
хи“, съобщи на специална 
пресконференция ръково-

дителят на проекта доц. 
д-р арх. Милена Металко-
ва-Маркова. Програмата 
бе презентирана още от 
доц. д-р арх. Георгий Ста-
нишев и доц. д-р арх. Мари-
ана Цветкова. 

През октомври 2014 г. 
двете програми са стар-
тирали успешно. В специ-
алността „Архитектурна 
теория и критика“ са за-
писани 11 студенти, а в 
„Съвременни архитектур-
ни технологии“ - 6 души. 
Това са практикуващи 
архитекти, които имат 
една завършена магис-
тратура. Обучението се 
извършва в два семестъ-

Доц. Станишев, как се вклю чих-

те в програмата?

Преди година, когато с доц. Миле-
на Маркова видяхме възможността 
да участваме в конкурс по програма 
за финансиране, решихме да опитаме. 
Трябваше много бързо да се реагира, 
да се напише проектът, направихме 
го и вече сме в ситуация, в която връ-
щане назад няма. Получи се ефектът 
на снежната топка, дано не завърши 
с лавина. 

Какво беше специфичното пре-

дизвикателство, с което трябваше 

да се справите? 

Трудностите пред нас като ръко-
водители на проекта и преподаватели 
идваха от факта, че трябваше да пре-
формулираме собственото си отно-
шение към студентите. Защото пред 
нас сега са архитекти с практика, 
някои от тях известни на национално 
ниво, други с опит от международно 
равнище. Това събужда друга взиска-
телност у нас.

Как избрахте програмите?

Съобразихме ги със спецификата, 
в която живеем. Сега е странно вре-
ме, което играе форматиращата роля 
за близко или далечно бъдеще. Не се 
знае в каква посока ще тръгнат не-

щата. В архитектурния процес досе-
га работи вътрешна инерция, която 
тласка към нови и нови проекти. Това 
ще е факт, докато има инвестиции, 
докато има пари, които се наливат 
в професията. Но това тласкане, 
както казах, има своята инерционна 
логика и самата професия на проек-
танта не може да даде отговорите 
за бъдещето и за перспективата. От 
друга страна, има една кохорта на 
архитектурната мисъл, която всъщ-
ност свързва света на изкуствата с 
това, което практиката и проекти-
рането правят. Това са две полукъл-
ба като тези в човешкото съзнание 
- ако работят самостоятелно, дават 
превратна картина на това, което 
се случва в света. Знаете вероятно, 
че са правени опити да се разделят 
двете полукълба на човешкия мозък. 
Ефектът е, че така индивидът при-
добива странни умения, но изтрива 
възможността да преценява света, 
който ни заобикаля. Практиката и 
теорията действат по същия начин 
на нашата професия. За съжаление, 
в УАСГ се счита, че трябва да се  
произвеждат проектанти. Така е и 
в повечето учебни заведения. Т.е. за 
второто полукълбо никой не мисли. 
Всеки завършил трябва да се справя 
както може сам. И до голяма степен 

този вид образование с реална техни-
ческа ориентация към производство 
на специалисти, които могат да пра-
вят нещата по правилен начин спря-
мо законите и техническите норми, 
определя изискванията към кадрите, 
които излизат оттук. Едновременно 
с това се губи свързаността и перс-
пективата, която би могла да бъде 
много по-стереоскопична, ако имаме 
по-експанзивно еволюиране на теоре-
тико-историческите дисциплини. 

Смятате ли, че ще успеете да 

сглобите, както казвате, двете по-

лукълба в едно?

Да, нашият опит в момента с хо-
рата, с които работим, е точно да 
сглобим двете половини в цялостно 
виждане. И това допринася за усеща-
нето на нашите студенти да разби-
рат професията по различен начин, 
живота си по различен начин, прос-
транството по различен начин. Което 
показва, че всъщност това, на което 
сме стъпили, позволява проектът да 
се гледа и като експеримент, който 
ще рефлектира върху образователна-
та система вътре в университета.

Това, което правим, е нещо, кое-
то би трябвало да бъде модел за по-
широка образователна система или 
програма. 

ра с лекции и упражнения 
и трети финален, в който 
ще се разработва диплом-
на работа под формата на 
архитектурен проект или 
магистърска теза като 
теоретична разработка. 
Първият випуск ще завър-
ши през февруари 2016 г. И 
двете специалности са в 
задочна форма на обучение.

Първата има за цел да 
изгради в обучаваните кри-
тичен поглед върху разви-
тието на  съвременната 
архитектура и градско 
развитие. Това става на 
базата на мултидисципли-
нарни знания в областта 
на историята и теорията 

на архитектурата и гра-
доустройството, хумани-
тарните науки и опозна-
ването на разностранни 
методологии на проекти-
ране от професионалната 
архитектурна практика. 
Интересно е, че истински 
светила на архитектур-
ната наука и практика са 
поканени като обучаващи. 
Повечето от тях вече са 
обещали да продължат съ-
трудничеството си с бъл-
гарските преподаватели 
и студенти. През първия 
семестър лекции и упраж-
нения са водили проф. Юха-
ни Палазмаа от Финландия, 
проф. Антъни Робъртс от 
Университета в Брайтън, 
Великобритания, проф. 
Жорж Хайнц от Универси-
тета в Страсбург, Фран-
ция, и проф. Ханс Ибелингс 
от Холандия.

„Студентите толкова 
се вдъхновиха от проф. 
Юхани Палазмаа, че в дво-
ра на УАСГ му построиха 
пейка, на която изписаха 
негова мисъл. Една от те-
мите, които им възложи, 
бе да направят погребал-
на урна в умален мащаб, 
но с материала, от който 
смятат да бъде в дейст-
вителност. Един от коле-
гите направи урна от лед 
с идеята тя да се пусне 
във вода и постепенно да 
се разтопи“, разказа доц. 

Милена Маркова.
Като преподаватели 

са привлечени и изтъкна-
ти български специали-
сти като доц. Владимир 
Филипов от СУ „Климент 
Охридски“, доц. Мария Ди-
амандиева от БАН, проф. 
Бойко Кадинов от УАСГ, На-
дежда Джакова  - куратор 
на САМСИ, доц. Георгий 
Станишев от УАСГ и доц. 
Милена Металкова-Марко-
ва от УАСГ. 

През втория семестър 
се очаква гостуването 
на арх. Руди Ричиоти от 
Франция, който е истинска 
звезда. „Неотдавна негова 
изложба в Париж е предиз-
викала фурор в архите-
ктурните среди. Сега има 
възможност тя да бъде 
показана и в България, ако 
се намери финансиране“, 
разказа доц. Станишев. 
Напролет тук ще са още 
арх. Кенго Кума от Япония, 
проф. Олег Явейн от Русия, 
арх. Кинда Ал-Сайет от 
Школа Бартлет, Лондон, 
Великобритания, арх. Пол 
де Вром от Холандия и арх. 
Хеле Джул от Дания. От 
българска страна лектори 
ще бъдат проф. Александър 
Кьосев от СУ „Св. Климент 
Охридски“, д-р Яра Бубнова 
и д-р Веселина Пеневска от 
НБУ.

Целта на магистър-
ската програма по „Съ-
временна архитектурна 
технология“ е да подготви 
специалисти (магистри 
архитекти) в областта на 
актуалната проблематика 
на съвременните архитек-
турни технологии. Обуче-
нието развива адекватни 
знания и умения, необхо-
дими за практикуване на 
професията.  

Интересно е, че все-
ки чуждестранен лектор 
има асистент, който е 
докторант или асистент 
в университета. „Чуж-
дестранните студенти, 
които са в България по 
програма „Еразъм“, също 
са включени в проекта, 
което спомага за създа-
ването на космополитна 
среда. Плановете ни са за 
в бъдеще чуждестранните 
лектори да бъдат замене-
ни с младите докторанти. 
За да продължи проектът, 
трябва да съберем толкова 
кандидати, че програмите 
да могат да се самофинан-
сират. Обучението е пла-
тено и струва 1200 лв. на 
семестър и мисля, че това 
няма да бъде проблем. На 
този етап обаче не може 
да се приемат бакалаври 
от чужбина, защото в 
българската система на 
обучение магистърската 
спепен е 5,5 г. и няма де-
ление на бакалавър и ма-
гистър, както е в Европа и 
страните извън нея. Това 
означава, че трябва да се 
измисли механизъм, който 
да се регламентира“, обяс-
ни доц. Маркова.

Доц. д-р арх. Мариана Цветкова: 

Това е една експериментална програма както за 
нас, така и за студентите. Искаме да видим как ще 
стане. Лично аз имах страхове, че няма да има кандида-
ти, но те не се оправдаха. Виждам, че интересът към 
дисциплините, които са много различни като съдър-
жание, характер и начин на провеждане спрямо това, 
което се предлага в стандартната програма, е голям.

Постоянно получаваме запитвания дали ще продъл-
жат магистърските програми след приключването на 
европейския проект. 

В нашата специалност предложихме като съдър-
жание някои специфични проблеми на акустиката. Опи-
тахме се да въведем интердисциплинарност, която 
липсва в стандартните програми в университета. 
Да се правят проекти, взаимосвързани в различните 
дисциплини. 

Смятам, че експериментът е добър. Проблемите са 
свързани с прекомерната ангажираност на студенти-
те, които работят. Но определено има интерес. 

Доц. д-р арх. Георгий Станишев: 

Програмата бе презентирана от ръководителя й доц. д-р арх. 

Милена Металкова-Маркова, доц. д-р арх. Мариана Цветкова и 

доц. д-р арх. Георгий Станишев (от ляво на дясно)

Снимка авторът

СТРОИТЕЛ
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Божурище е първото по-
стоянно действащо лети-
ще в България и вероятно 
най-старото национално, 
запазено в ЕС. С Указ №2 
от 2 януари 1897 г., подпи-
сан от княз Фердинанд I, в 
изоставеното след Осво-
бождението софийско поле 
е създадено военно кавале-
рийско депо, с което е сло-
жено началото на военното 
използване на района. През 
1906 г. тук се извършват 
първите в България полети 
с балон. 

Дървени постройки на 
летището се появяват 
през 1912 г. заедно с желе-
зопътната гара към него. 
Направени са от българска-
та войска под ръководство-
то на германски инженери. 
След войната гарата е още 
по-полезна, когато специа-
лен работнически влак от 
София спира до портала на 
летището. 

През 1913 г. там са по-
строени хангарът и слу-
жебни сгради и през 1914 г. 
временното полево лети-
ще, намиращо се северно 
от Централна гара София, 
е пребазирано край Божу-
рище, в непосредствена 
близост до конезавода. От-
криването на Аеропланното 
училище в Божурище на 26 
ноември 1915 г. става при 
тържествена обстанов-
ка. За началник е назначен 
военният пилот майор Си-
меон Петров. Това е чове-
кът с неоценима заслуга за 
изграждането на летище 
Божурище като модерна за 
времето авиационна база. 
Той успява да убеди висшето 
военно ръководство за нуж-
дата от едно мащабно за 
възможностите на страна-
та строителство. Заедно 
с летеца поручик Владимир 
(Влайко) Балан през 1916 г. 
предприемат обиколка на 
различни немски летища и 
авиоработилници. Особе-
но им допадат тези в Гро-
сенхайн, близо до Дрезден. 
Началникът на работилни-
цата, майор Фон Минквиц, 
се отнася с разбиране към 
нуждите на българските си 
колеги и чрез Германската 
въздухоплавателна инспек-
ция ги снабдява с цялата 
нужна документация за из-
граждане на подобна инфра-
структура в Божурище. 

На 24 юни 1917 г. е по-
ложен основният камък 
на модерната аеропланна 
работилница, където по-
късно ще се произвеждат и 

българските самолети ДАР. 
Там започват работа на-
трупалите вече богат опит 
български авиомеханици.

Редом с образцовата 
аеропланна работилница 
ще бъдат построени и че-

тири огромни за времето 
си железобетонни хангара, 
административни и жилищ-
ни постройки и съоръжения, 
необходими за летище, от-
говарящо на изискванията 
на развиващата се с бурни 
темпове авиация. Създаде-
ната база дава условия за 
откриване на Аеропланно 
училище за летателни и 
технически кадри. Обшир-
ното поле се оказва много 
подходящо за всички типо-
ве тогавашни самолети, 
без ограничение на скорост 
и тегло. Подходите за изли-
тане и кацане са добри за 
начинаещи летци. Оказва 
се, че летището е постро-
ено невероятно перспек-
тивно. То остава напълно 
използваемо чак до появата 
на реактивните самолети, 
когато само теренните 
особености попречват за 
изграждането на писта с 
нужните за реактивната 
авиация характеристики. 

На 10 август 1915 г. от 
летище Божурище излита 
първият построен от бъл-
гарин самолет – „Диплан 
(биплан – б.а.) Йорданов-1”, 
дело на гимназиста Асен 
Йорданов.

С Ньойския договор Бъл-
гария е лишена от правото 
да притежава собстве-
на бойна авиация. Всички 
български бойни самолети 
трябвало да бъдат унищо-
жени чрез нарязване. Побе-
дителите стигат дотам, 
че искат хангарите, складо-
вете за авиационна техника 
и останалият сграден фонд 
да бъдат изравнени със зе-
мята. Особена заплаха за 
тях представлявала образ-
цовата работилница. 

Но Симеон Петров, 
който има сериозни по-
знанства сред висшите 
авиационни командири на 
французите още от време-
то на своето обучение при 
Луи Блерио в Етамп, успява 

да спаси сградния фонд. Ко-
мисията, която наблюдава 
изпълнението на клаузите 
от договора, дава съгласие 
зданията и летателното 
поле да бъдат съхранени и 
да се използват от Българ-
ския аероклуб.

Битката за летище Бо-
журище не спира дотук. Си-
меон Петров води борба и 
по-нататък за спасяване на 
хангарите и самолетната 
работилница от превръща-
нето им в железопътно депо 
за ремонт на локомотиви, за 
недопускане разораването и 
използване на летателното 
поле от Агрономическия фа-
култет за опитна станция.

Летище Божурище ос-
тава да съществува като 
гражданско. По-късно френ-
ските и италианските ави-
окомпании го използват при 
полетите си по трасетата 

към Азия и Африка. 
В навечерието на Вто-

рата световна война (1936 
– 1939 г.) българската 
авиация получава 264 бой-
ни самолета от чужбина. 
Самолетните фабрики в 
страната също внасят 
своя дял в увеличаването на 
самолетния парк с учебни, 
учебно-бойни и разузнава-
телни самолети. Създадени 
са няколко модерни военни 
летища с развита инфра-
структура и многобройни 
полеви летища за изнесени 
орляци и ята. Но Божурище 
остава центърът, сърцето 
на българската авиация. 

* По материали на инж. 
Иван Бориславов – полковник 
о.р. от авиацията, летец-
спортист, направил своя 
първи полет на 6 юли 1957 г. 
на Божурище

Сделката за замяната на летището за 106 апар-
тамента е от времето на кабинета на НДСВ, но е 
одобрена от тройната коалиция. Тя е проверявана без-
резултатно в продължение на години от прокуратура-
та. Договорът  с италианската фирма „Индустриален 
парк София“ за замяната на летище Божурище, чиято 
площ е 1045 дка, срещу 106 апартамента е подписан 
през 2007 г. от тогавашния военен министър Веселин 
Близнаков и областния управител на София Емил Иванов.

 Министърът на културата Стефан Данаилов оба-
че започва процедура по обяването на летището за 
паметник на културата и му дава такъв статут, но 
без да посочи границите му. Две години по-късно пра-
вителството на ГЕРБ установява, че процедурата за 
обявяването не е завършена, и я подновява. На 16 април 
2010 г. е свикана комисия от Националния институт 
за недвижимо културно наследство, която решава, че 
летището трябва да се обяви за „групова урбанистична 
недвижима културна ценност - комплекс“ с категория 
„национално значение“. На 5 юли с.г. министър Рашидов 
издава декларационен акт, с който обявява летището за 
паметник на културата. Актът веднага е обжалван от 
собственика във Върховния административен съд. На 
16 юни 2011 г. съдът отхвърля жалбата, но на 12 декем-
ври пак ВАС отменя предишното си решение и го връща 
за ново разглеждане. На 24 април 2013 г. излиза новото 
решение на ВАС, с което се отменя акта за обявяване 
на паметник на културата. Според съда историческата 
стойност на обекта е неправилно завишена. Това реше-
ние е неуспешно обжалвано и става окончателно на 3 
декември същата година. 

На 26 април 2014 г. МС дава мандат на министъра 
на културата Петър Стоянович за сключване на спо-
разумение с инвеститора за изграждане на музей на 
авиацията на територията на летището. Споразуме-
нието е подписано на 19 май и предполага запазване на 
сградата на бившата аерогара и изграждане на музей с 
площ 3,6 дка. Музеят ще се изгради от „Индустриален 
парк София” АД и след завършването му ще бъде преда-
ден на държавата.

Елица Илчева

Сагата около летище Божурище, кое-
то първо бе продадено на външен инвес-
титор, а после обявено за паметник на 
културата – акт, отменен в съда, все 
още пикира не само из медиите, но и в 
кулоарите на парламента. На изслуш-
ване на министъра на културата Вежди 
Рашидов пред ресорната парламентарна 
комисия миналата седмица стана ясно, 
че ведомството тепърва ще възобно-
вява дела и ще настоява аеропортните 

сгради, които все още са останали не-
разрушени от настоящия собственик 
– „Индустриален парк София“, да бъдат 
запазени и възстановени. Това впро-
чем бе гарантирано с подписано през 
лятото на 2014 г. споразумение между 
Министерството на културата и инвес-
титора, който се ангажира да превърне 
някогашното летище в музей на авиаци-
ята. От конкретния повод – питането в 
парламента, дойде и идеята да разкажем 
историята на този обект, гордост на 
цялата българска авиация. 

Сградата на Държавната аеропланна работилница 

ДАР – Божурище, както е изглеждала по времето на 

Херман Винтер. По-късно двете странични крила са 

надстроени. Между тях е халето, където става ос-

новно монтажът на самолетите

СТРОИТЕЛ
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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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Елица Илчева

Ако сте жена и обожа-
вате обувки на висок ток, 
но краката ви не ги издър-
жат, не се отчайвайте. 
Вече има вана, която хем 
е обувка, хем не убива. Ако 
мечтаете за хамак, но ня-
мате двор, също има ре-
шение и то отново е вана. 
И двата продукта предла-
гат удивителен комфорт 
и релаксация, съчетават 
лукс, ексцентричност и 
обещание за приятни пре-
живявания.

На високи токчета 

Както се досещате, 
само италианец може да 
създаде вана на… ток-
чета. Дизайнерът е Ма-
симилиано дела Монако, 
а  ексцентричното му 
творение се произвеж-
да от компанията Sicis 
и е създадено за всички, 
отегчаващи се от ба-
налността. Независимо 
от размера, който ав-
торите определят като 
№270 вероятно защото 
дължината на продукта е 
270 см, на обувките вани 
им се отдава да съхранят 
елегантността си. Не 
на последно място бла-
годарение на облицовка-
та от стъклена мозайка, 
напомняща кристали, и 
оригиналната обработка, 
предизвикваща асоциации 
с истински обувки от во-
дещи дизайнери. 

Смесителят е интег-
риран направо в керами-
ката – подаването на во-
дата се осъществява от 
„петата” на обувката. Тя 
обаче се стича от върха 
й, а докато се облягате, 
вграден масажор отпуска 
раменете ви. Разбира се, 
в обикновен апартамент 
такъв екстравагантен 
предмет едва ли ще вле-
зе, но затова пък без-
проблемно побира двама. 
Неговата максимална ви-
сочина е 165 см, дължина-
та – 270 см. На ширина за-
ема 101 см, а дълбочината 
на работната част (къде-
то се потапя доволната 
стопанка) е от порядъка 
на 60 см.

Впрочем със своя ди-
зайн ваната може „да лег-
не“ и във всекидневната, 
за да учудва гостите или 
да им предлага допълни-
телно забавление. Фир-
мата изпълнява няколко 
варианта на „обувката“. 
Цената на ексцентрично-
то решение е 17 хил. дола-
ра. Има модел и с плати-
нено покритие за 27 хил. 
долара, но пък и луксът е 
гарантиран.

В люлката на мечтите

Дилемата, дали да се 
опънем във ваната, или 
да се изтегнем в хама-
ка, вече има еднозначно 
решение благодарение 
на впечатляващ дизай-
нерски продукт, който 
ви позволява да направи-
те и двете. Творението 
е дело на британската 
компания Spl interWorks 
и се нарича Vessel („Ко-
раб”). Производителят 
е студио за скулптурна 
мебелировка, предлагащо 
на клиентите удивителни 
изра ботки. 

На въпроса, защо точ-
но люлка, авторите на ко-
раба обясняват, че двата 
начина за релакс предла-
гат различно удоволст-
вие, което става двойно, 
когато се комбинира. Точ-
но такава е била идеята 
на британските дизай-
нери – да създадат ме-
бел, която описват като 
„изкуството на релак-
сацията“. Тяхната вана 
виси във въздуха и се 
захваща за стените със 

с коби,  които 
са обичайни за 
хамаците.  Не 
е свързана със 
собствен кран 
– пълни се от 
кран, монтиран 

в пода, и се източва със 
също толкова хитроумно 
изобретение. И тук дъл-

жината е 270 см, корито-
то е изработено от кар-
бонови влакна и покрито 
със специална пяна, която 
не позволява на стените 
да се охлаждат бързо. По-
добрата изолация от кон-

венционалните продукти 
осигурява горещата вана 
по-дълго време.

Поставянето е малко 
по-сложен процес, тъй 
като има специфично 
изискване към отточния 
канал, който трябва да е 
под ваната, но ако може-
те да си я позволите, ве-
роятно една дупка в пода 
няма да ви спре. Трябват 
ви и здрави стени, защо-
то тук теглото на вана-
та, къпещия се и водата 
се поема единствено от 
тях. Производителите 
казват, че държат на 
черния цвят на своето 

творение, но го предла-
гат и в сребрист, брон-
зов и дори розов.

Кораб на сухо

След успеха на първия 
удивителен кораб дизай-
нерите от SplinterWorks 
са разширили серията с 
още два впечатляващи 
продукта с подобна фор-
ма – закотвени на сухо 
вана и мивка. Естети-
ката тук е подсилена с 
кранове от неръждаема 
стомана. Добавени към 
зашеметяващ дизайн, те 
създават контрастен 
вид на ваната, която е 
свободно стоящ кораб и 
се развива като самос-
тоятелна фигура. Не се 
нуждае от стени и пред-
лага най-закачлив вид, с 
оптимална форма за ре-
лаксиращо къпане.

Интересно е, че пар-
четата и на двата про-

дукта трябва да бъдат 
произведени в гигантски 
автоклав – като тези, 
които обикновено се из-
ползват за направата на 
елементите на колите 
от Формула 1. Изборът 
на този предизвикателен 
материал произтича не 
само от невероятната 
му устойчивост на сила, 
но и защото е изключи-
телно лек. Ако е празна, 
ваната тежи само 14 кг, 
което означава, че може 
да се постави навсякъде 

в къщата, без да е необ-
ходимо подът да се под-
силва.

Мивката е точна ми-
ниатюризация на ваната 
и при използване било за-
едно с хамака, било със 
свободно стоящия кораб 
тя  поражда  синерги я 
между двете парчета 
в стаята. Може да се 
монтира на всеки плосък 
плот или пиедестал.

В един свят на бели 
бани дизайнерите от бри-
танското студио предла-
гат тъмна изтънченост. 
Продуктите със силни 
графични линии и скулп-
турна форма имат стил, 
който може да се добави 
и към най-модерните, и 
към традиционните об-
завеждания. Серията на 
кораба се адаптира към 
околната среда, създа-
ва игриво-поетичен кон-
траст за стаи, пълни с 
индивидуалност.

Õàìàê èëè îáóâêà âàíà
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ОФЕРТА
ОФЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Столична община
Описание: Инженеринг – проекти-

ране, авторски надзор и изпълнение на 
строителство по проект „Осигурява-
не на съвременни социални жилища за 
настаняване на уязвими групи от насе-
лението на територията на район „Лю-
лин” и „Връбница” на Столична община” 
по обособени позиции: Обществената 
поръчка в частта за обособена позиция 
№1 включва проектиране и изпълнение 
на реконструкция и преустройство на 
незавършена 9-етажна жилищна сграда 
за общински нужди (блок №959) в жи-
лищна сграда с 45 социални жилища за 
настаняване на уязвими и социално сла-
би групи от населението и други групи 
в неравностойно положение в УПИ II-237 
за ЖС, кв. „31-а”, м. жк „Люлин” – 9 МР, 
район „Люлин”. Обществената поръчка в 
частта за обособена позиция №2 включ-
ва проектиране и изграждане на жилищна 
сграда със социални жилища за настаня-
ване на уязвими и социално слаби групи 
от населението и други групи в неравно-
стойно положение в УПИ V-237, кв. „17”, 
м. „Модерно предградие”, р-н „Връбница”. 
Многофамилната жилищна сграда е с РЗП 
до 1500 кв. м и ЗП 360 кв. м при кота кор-
низ 12 м. Сградата се състои от партер 
и три типови етажа, като на партера 

се предвиждат 5 бр., а на трите типови 
етажа – по 7 бр. жилища. Общият брой е 
26 апартамента.

Oсн. предмет: 45000000 - Строител-
ни и монтажни работи 

Прогнозна стойност: 3 395 200 лв.
Общо количество или обем: Обосо-

бена позиция №1 включва проектиране 
и изпълнение на реконструкция и преу-
стройство на незавършена 9-етажна 
жилищна сграда за общински нужди (блок 
№959) в жилищна сграда с РЗП 3816 кв. м 
и сутерен 424 кв. м, с 45 социални жили-
ща за настаняване на уязвими и социал-
но слаби групи от населението и други 
групи в неравностойно положение в УПИ 
II-237 за ЖС, кв. „31-а”, м. жк „Люлин” – 9 
МР, район „Люлин”. Обособена позиция №2 
включва проектиране и изграждане на 
жилищна сграда със социални жилища за 
настаняване на уязвими и социално слаби 
групи от населението и други групи в не-
равностойно положение в УПИ V-237, кв. 
„17”, м. „Модерно предградие”, р-н „Връб-
ница”. Многофамилната жилищна сграда 
е с РЗП до 1500 кв. м и ЗП 360 кв. м при 
кота корниз 12 м. Сградата се състои 
от партер и три типови етажа, като на 
партера се предвиждат 5 бр., а на трите 
типови етажа – по 7 бр. жилища. Общият 
брой е 26 апартамента.

Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски над-
зор и изпълнение на строителство по проект „Осигуряване на 
съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи 
от населението на територията на район „Люлин” и „Връбница” 
на Столична община” по обособени позиции. Обособена позиция 
№1: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и довършване 
строителството на 9-етажна сграда със социални жилища за 
настаняване на уязвими групи на територията на район „Лю-
лин 2”. Обособена позиция №2: Инженеринг – проектиране, ав-
торски надзор и изграждане на нова 4-етажна жилищна сграда 
със социални жилища за настаняване на уязвими групи на тери-
торията на район „Връбница”.

Наименование: „Изграждане на техническа инфраструк-
тура на територията на община Димитровград с 3 обособени 
позиции”.

Наименование: „Изграждане на нова SCADA система, про-
ектиране, изпълнение, доставка, монтаж и пуск на нови елек-
трически табла за обектите на „ВИК” ЕАД, гр. Бургас, за период 
от 3 години”.

Още на: www.vestnikstroitel.bg
Краен срок за изпълнение: Завършване: 31.10.2015 г. 
Срок за получаване на документация за учас-

тие: 31.03.2015 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 31.03.2015 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: София, ул. „Московска” 
№33

Дата: 01.04.2015 г. Час: 14:00
За контакти: Таня Кирилова
Факс: 02 9377467
Адрес: София, ул. „Московска” №33
Адрес на възложителя: www.sofia.bg
Телефон: 02 9377311
E-mail: tkirilova@sofia.bg

Възложител: Община Димитровград
Описание: Предметът на настоящата 

обществена поръчка е „Изграждане на тех-
ническа инфраструктура на територията 
на община Димитровград с 3 обособени по-
зиции”. Обособена позиция 1: „Рехабилитация 
и реконструкция на бул. „Димитър Благоев” 
от т.1814 до т. 1806 (кръгово кръстовище, 
асфалтиране, тротоарно пространство, 
осветление и водопровод)”; Обособена по-
зиция 2: „Рехабилитация и реконструкция 
на тротоарно пространство северно от 
бул. „Д. Благоев” от ул. „Иван Вазов” до бул. 

„България” и предгарово пространство”; и 
Обособена позиция 3: „Рехабилитация и ре-
конструкция на бул. „Стефан Стамболов” 
от т. 1802 до т. 607 (кръгово кръстовище 
и асфалтиране)”.

Oсн. предмет: 45233222 - Строителни 
работи по полагане на пътна настилка от 
павета и асфалтова настилка 

Прогнозна стойност: 2 273 333.34 лева
Общо количество или обем: Съгласно 

Работни проекти и Технически специфика-
ции, неразделна част от документацията за 
участие.

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 4
Срок за получаване на документация за 

участие: 20.03.2015 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 20.03.2015 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Административ-
на сграда на община Димитровград - град 
Димитровград, бул. „Г. С. Раковски” №15, За-

седателна зала - 2-ри етаж.
Дата: 23.03.2015 г. Час: 10:30
За контакти: Стефка Римпопова; инж. 
Клавдия Тончева
Факс: 0391 66996
Адрес: бул. „Г. С. Раковски“ №15
Адрес на възложителя: www.dimitrovgrad.bg
Телефон: 0391 68237; 0391 68266
E-mail: rimpopova@dimitrovgrad.bg

Възложител: „Водоснабдяване и кана-
лизация” ЕАД, гр. Бургас

Описание:  „Изграждане на нова 
SCADA система, проектиране, изпълне-
ние, доставка, монтаж и пуск на нови 
електрически табла за обектите на 
„ВИК” ЕАД, гр. Бургас, за период от 3 го-
дини”.

Oсн. предмет: 42961000 - Система за 
управление и контрол 

Прогнозна стойност: 1 500 000 лева
Технически възможности: 12.1. Списък на 

строителството/инженеринга, еднакво или 
сходно с предмета на обществената поръчка, 
изпълнено през последните пет години, счи-
тано от датата на подаване на офертата, с 
посочване на стойностите, датите и получа-
телите, заедно с доказателство за извърше-
ното строителство/инженеринг – Образец 
№12. Доказателството за извършеното стро-
ителство се предоставя чрез: посочване на 
публичните регистри, в които се съдържа ин-
формация за актовете за въвеждане на стро-
ежите в експлоатация, която информация 

включва данни за компетентните органи, които 
са издали тези актове, стойността, датата, 
на която е приключило изпълнението, мястото 
и вида на строителството; удостоверения за 
добро изпълнение, които съдържат стойност-
та, датата, на която е приключило изпълнение-
то, мястото, вида и обема на строителство-
то, както и дали е изпълнено в съответствие 
с нормативните изисквания; удостоверенията 
съдържат и дата и подпис на издателя и данни 
за контакт; копия на документи, удостоверява-
щи изпълнението, вида и обема на изпълнените 
строителни дейности. 12.2. Декларация - списък 
на проектантския екип, който ще бъде ангажи-
ран с изпълнението на поръчката по Образец 
№13 (с посочване на образованието, професио-
налната квалификация и опит на участника и/
или на ръководните му служители). Декларация 
за ангажираност на експерт по Образец №14 за 
експерти, които не са служители на участника. 
Минималните изисквания за всеки участник в 
процедурата за възлагане на обществена поръч-
ка са както следва: Участникът в процедурата 

да е изпълнил или да е участвал в изпълнението 
на минимум 1 (една) поръчка за строителство/
инженеринг, сходен с предмета на поръчката, 
през последните пет години назад (считано от 
датата на крайния срок за подаване на офер-
тите). Под „сходен с предмета на поръчката“ 
следва да се разбира проектиране и внедряване 
СКАДА (и съответно електрически табла на 
помпени станции), съдържаща не по-малко от 
8 обекта с ефирна комуникация по GPRS, с от-
носително голям (160 мин) регулируем интервал 
за повикване. Участникът трябва да разполага с 
подходящ проектантски състав от технически 
правоспособни лица, които да бъдат ангажирани 
с изпълнението на проектантските дейности, 
включващ минимум двама проектанти с Пълна 
проектантска правоспособност, поне един от 
които да е проектирал и внедрявал СКАДА (и съ-
ответно електрически табла на помпени стан-
ции) от типа (сходна) на желаната от „ВиК” 
Бургас – съдържаща не по-малко от 8 обекта с 
ефирна комуникация по GPRS, с относително го-
лям (160 мин) регулируем интервал за повикване.

Краен срок за изпълнение: Срок на изпълнение 
в месеци: 36
Срок за получаване на документация за учас-

тие: 25.03.2015 г. Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 01.04.2015 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: гр. Бургас, кв. „По-
беда”, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3, ет. 4, 

Конферентна зала.
Дата: 02.04.2015 г. Час: 10:30
За контакти: юрк. Йорданка Керанкова
Факс: 056 842979
Адрес: ул. „Генерал Владимир Вазов“ №3
Адрес на възложителя: www.vik-burgas.com
Телефон: 056 871442; 0359 0886770016
E-mail: jkerankova@vik-burgas.com
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Футуристичната сграда ще разполага с 14 хил. кв. м жилищна площ
Страницата 
подготви 
Емил Христов

Глобалното затопляне 
и повишаващото се рав-
нище на световните оке-
ани успяха да вдъхновят 
руския архитект Алексан-
дър Ремизов да проектира 
първата сграда, функцио-
нираща пълноценно както 
на суша, така и във вода.

Постройката ще носи 
историческото име The 
Ark и ще е с устойчива ар-
хитектура и в пълна хар-
мония с природата. Според 
автора на проекта тя ще 
може да бъде построена 
във всяка точка на света 
независимо от климатич-
ните условия. Проектът 
претендира да бъде съ-

временният Ноев ковчег, 
пренасяйки живота от 
сушата във водата с по-
мощта на модерната ар-
хитектура и технологии. 
Ремизов проектира сгра-

дата като част от про-
грама за архитектура и 
помощ при бедствия чрез 
Международния съюз на 
архитектите (МСА). За 
концепцията са допринес-

ли още руският учен Лев 
Бритвин и немска компа-
ния за инженерен дизайн. 
Създателите на проекта 
търсят инвеститори за 
реализацията.

The Ark може да стане 
реалност бързо и лесно, 
твърди Ремизов. „Едва 3 до 
4 месеца са необходими за 
построяване на сглобяеми-
те панели“, обяснява той. 
Структурата е универ-
сална, което дава разно-
образие от възможности 
за изграждане на различни 
терени по цял свят, вклю-
чително в райони, застра-
шени от земетресения.

Ф у т у р и с т и ч н а т а 
сграда ще разполага с 14 
хил. кв. метра жилищна 
площ, а цената за реализа-
цията й няма да надвиша-
ва сумата за изграждане 
на стандартна енергий-
но ефективна постройка. 
Самоподдържащата се 
структура на The Ark е 
проектирана около цен-

трален  стълб ,  който 
свързва вятърните гене-
ратори и термопомпи на 
покрива с мазето, където 
слънчевата, вятърната и 
топлинната енергия мо-
гат да бъдат съхранявани 
и превърнати в електри-
чество. Интересна под-
робност е, че Ремизов е 
решил сградата без упо-
треба на стъкло, избирай-
ки вместо това трайно и 
самопочистващо се фолио, 
което може да издържа на 
сурови климатични усло-
вия. То ще бъде  поддържа-
но от метални профили, 
които ще допринесат за 
събирането на дъждовна 
вода. The Ark ще прите-
жава собствена закрита 
джунгла, създаваща микро-
климат на сградата.

Холандската рекламна 
агенция Nothing е намерила 
интересен начин да създа-
де изразително офис прос-
транство, при това с малък 
бюджет. Компанията се обърнала към футуристичния холандски дизай-
нер Йост ван Блайсвик и директора по дизайна Алрик Куденбург, които 
създали за нея поразителен офис от картон, един от най-евтините 
материали.

Разположен е в Амстердам и е изработен по подхода на Ван 
Блейсвик, който той нарича „Без лепило, без винтове“. Концепцията 
съвършено илюстрира философията на агенцията. Nothing разчита на 
силата на идеите да преобразяват. 

Дизайнерите разработили цялото офис пространство, като вни-
мателно изрязвали и сгъвали листове от 15-милиметров картон тип 
велпапе. Обзавеждането включва бюра, маси, рафтове за книги, колони, 
стълби и дори преградни стени за формирането на стаи. Всяка част е 
структурно стабилна. Ако по някаква причина се повреди, лесно може 
да се изреже и „сглоби“ нова, било то маса, етажерка или друго.

12  хай-тек фирми са 
избрани в първия етап 
на конкурс, чиято крайна 
цел е да направят Канари 
Уорф, елитен лондонски 
бизнес квартал, в смарт 
град. Мястото трябва да 
се превърне в изпитател-
на зона за интелигентни-
те технологии, способни 
да намалят емисиите 
на парникови газове и да 
създадат устойчив начин 
на живот. Новаторската 
инициатива предвижда в 
рамките на цялата година 
да бъдат избрани някол-
ко фирми, които да бъдат 
разпределени в шест „по-

тока“. Те ще се състеза-
ват за финансиране и за 
възможността да изпи-
тат своите интелигентни 
технологии в „умния” град 
в квартала Канари Уорф. 
Целта е от всички канди-
дати да се изберат шест 
печеливши фирми. Всяка от 
тях ще получи 50 хил. лири 
финансиране и възмож-
ността да внедри своята 
технология. Говорител на 
инициативата заяви, че от 
всяка от класираните ком-
пании ще се изисква да раз-
работи технологии, които 
могат да се интегрират 
помежду си. 

12-те компании бяха 
поканени да се нанесат 
в специална новооткри-
та резиденция, където 
ще получат обучение и 

наставнически услуги 
от мениджъри на Канари 
Уорф и водещи техноло-
гични компании като Intel 
и Nesta.

Азербайджански учени са разработили технология 
за получаване на газ за бита от морска вода. Новата 
технология и прототипът на съответното оборудва-
не са били представени на републиканското изложе-
ние „Интелектуална собственост и иновации“.

Газът, получен чрез нея, е 50 пъти по-чист от 
природния, съобщава химикът Ахад Багиров, един от 
авторите на изобретението. По думите му преиму-
ществото на технологията се състои в това, че 
суровината за производството на практика е неиз-
черпаема. 

Ново поколение 
слънчеви батерии, кои-
то могат да бъдат 
нанесени практически 
върху всяка повърхност 
по метода на прахово-
то боядисване, са разработени от канадски учени. 

Този, който иска да постави на покрива си слънчев 
фотоволтаичен панел, трябва само да повика човек 
със спрей, който ще покрие керемидите с тънък слой 
от специален материал, съставен от малки клетки, 
способни да поглъщат светлината и да я превръщат 
в електрически ток. Възможно е това да прати в мина-
лото скъпите технологии за производство и поставяне 
на слънчеви панели. 

Група учени от Университета в Торонто са създа-
ли и разтвор, който се нанася върху нанолента и може 
след това де се използва върху всяка повърхност, вклю-
чително върху електронните устройства, които биха 
могли да получават част от енергията си директно от 
светлината.

Американски уче-
ни са конструирали 
„умна” шапка, която 
стимулира мозъчните 
процеси и мисленето. 
Разработката е дело на екипа на Джеф Удман от 
университета Вандербилт в щата Тенеси. Шапката 
е снабдена със специални електроди, които излъчват 
електрически импулси. Те стимулират определени 
части на мозъка. При този процес се учи по-лесно, 
усвояват се нови умения, взимат се по-добри реше-
ния и се подобрява паметта.

Според Джеф Удман ефектът от носенето на 
шапката трае цели 5 часа. Той препоръчва новото 
изделие за трудни професии, като пилотската и 
тази на хирурзите. Правят се и тестове, за да се 
установи дали джаджата помага на хора с психични 
разстройства. Новият артикул все още не може да 
бъде пуснат в производство, тъй като трябва да 
се установи дали няма вредни странични ефекти от 
носенето му.

Изследователи от Оксфордския универ-
ситет разработват технология за безжични 
мрежи, която използва светлина, за да пре-
дава информация по въздуха със скорост над 
100 гигабита в секунда. Технологията може да 
се окаже значително по-бърза алтернатива 
на Wi-Fi, която достига 7 гигабита в секунда.

Светлината вече се използва за пренос 
на данни с висока скорост през оптични ка-
бели. В тях тя се придвижва, използвайки 
пълно вътрешно отражение, при което няма 
загуба на информация. Предаването на данни 
по въздуха обаче е по-сложно, тъй като няма  
„светлинен тунел”, който да насочва сигнала 
към целта.

Учените, ръководени от инженера Доминик 
О’Брайън, са създали система, която използва 
базова станция, инсталирана на тавана на 
помещение, за да изпраща и получава сигнали 
от компютър. Предавателят и приемникът са 
оборудвани с технология, отразяваща свет-
лината в желаната посока благодарение на 
система от течни кристали. Устройството 
функционира на разстояние до три метра, но 
при условие, че има директна видима връзка, и 
при фиксирана позиция на компютъра.

Следващата стъпка от научния проект 
според О’Брайън ще бъде да се изобрети сис-
тема за проследяване. Тя ще засича поставен 
на произволно място преносим компютър и ще 
създава връзка.

Разработката на О’Брайън е част от уси-
лията да се създадат базирани на светлина-
та безжични комуникации, наричани LiFi. Ми-
налата година британската компания PureLiFi 
съобщи, че е направила фитинг за електриче-
ска крушка, която може да функционира като 
безжична мрежа в дома.

Дизайнерката на луксозни яхти Лидия Берсани успя да създаде първа-
та яхта, предназначена за жени. Идеята на Берсани е 80-метровото пре-
возно средство да отговаря на нуждите и предпочитанията на дамите.

Интериорът на луксозната лодка е решен в бяло и златно, а като 
част от декорацията й има камъни „Сваровски“, перли, злато и много 
цветни мотиви. Външният й вид залага предимно на меките и изчистени 
линии, стъкло и искрящо бял корпус. Името на яхтата е La Belle, което 
в превод означава „Красавицата“. Освен с каюта за собственичката 
си луксозната яхта разполага с шест други, които могат да поберат 
общо 12 души. „Яхтата е в отличителния стил на Берсани - романтичен 
и топъл. Цветовете бяло, златно и слонова кост са доминиращи. Ин-
териорът е пълен с богати и удобни елементи“, казва създателката за 
своето произведение.

СТРОИТЕЛ
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Гер ман с к и я т  г рад 
Франкфурт бе определен 
за най-устойчивия в све-
та, показва индексът на 
Arcadis. Той се нарежда на 
върха благодарение на дъ-
лъг списък от проактивни 
мерки за подобряване на 
средата си. Индексът 

класира 50-те най-големи 
града в света на базата 
на три критерия – еколо-
гичен прогрес, жизнеспо-
собност, условия за живот 
и финансова стабилност. 
Те се измерват чрез над 
20 различни показателя, 
вариращи от наличието на 
зелено пространство на 
глава от населението до 
икономическо равенство 
и добри предпоставки за 
правене на бизнес.

Второто място за най-
устойчив град в света е 
за Лондон, който според 
Arcadis изостава спрямо 
Франкфурт заради по-ло-
шите си резултати. Те 
се дължат на задръства-
нията, намаляването на 
качеството на атмосфер-
ния въздух, липсата на ин-
фраструктура и хроничния 
недостиг на жилища. Ко-
пенхаген допълва челната 
тройка в списъка. Най-мал-

ко устойчиви според кла-
сацията са бързорастящи 
градове в Африка и Азия. 
Найроби в Кения например 
е класиран на 50-о място.

Докладът предупреж-

дава, че в много от мега-
полисите екологичните и 
икономическите постиже-
ния се случват за сметка 
на социалните. Между-
временно изданието The 

Guardian отбелязва, че 
Амстердам е най-добре 
балансираният град на 
планетата, присъствайки 
относително равномерно 
във всички подиндекси. 

През  2016  г .  в  Ду-
бай започва строител-
ството на Aladdin City 
– проект, вдъхновен от 
приказките за Аладин и 
Синдбад. Комплексът ще 
се състои от три кули 

за търговски и хотелски 
нужди, които ще се нами-
рат на 450 м от Дубай-
ския залив. Проектът се 
финансира от градските 
власти, но за момента не 
се съобщава размерът на 

инвестицията в него. Не-
бостъргачите се нами-
рат извън зоната, пред-
ложена да бъде включена 
в Списъка на ЮНЕСКО за 
световното културно на-
следство. 

К ули т е  щ е  б ъ д а т 
свързани чрез климати-
зирани подвижни мосто-
ве, платна за автомоби-
ли и паркинги за 900 коли. 
Общата застроена площ 
ще е 110 хил. кв. м, а най-
високата от тях ще е 34 
етажа. Другите две ще 
са съответно с височи-
на 25 и 26 етажа. В тях 
ще има апартаменти за 
общо 160 хил. души. 

Италианското сту-
дио „Фукас“ беше избра-
но да проектира новия 
главен конгресен център 
в Канбера. Форумът на 
австралийската столи-
ца ще е с обща площ 27 
хил. кв. м и ще има голяма 
заседателна зала с 3 хил. 
места, бална зала за 1500 
души и изложбена зала, а 
също и множество адми-
нистративни зони, кон-
ферентни зали, складови 
помещения и магазини. 

Конгресният център 
ще се намира на брега на 
изкуственото езеро „Бър-

ли Грифин”. Трябва да бъде 
завършен през 2020 г., а 
изграждането му ще се 
финансира частично от 
публично-частни фон-
дове. Инвеститорите 
ще бъдат ангажирани с 
успешната експлоата-

ция и мениджмънта на 
комплекса. Според пра-
вителствената служба, 
която стои зад проек-
та, всеки долар, вложен 
в центъра, до 20 годи-
ни ще бъде възвърнат  
двойно. 

Volkswagen ще прави втори завод в Полша, край 
град Врешня, като ще инвестира в съоръжението над 
860 млн. евро. В него ще се пренесе производство-
то на лекотоварния модел „Крафтър” на най-големия 
европейски автомобилен производител. Това става 
ясно от съобщения в европейската преса. Фабрика-
та трябва да заработи през втората половина на 
2016 г. и ще има капацитет 100 хил. автомобила го-
дишно. Германската компания е със сериозни позиции 
в страната, като има завод в Познан от 1993 г. В 
него се сглобяват над 170 хил. коли годишно от моде-
лите „Кади“ и „Транспортър“.

Новата мощност във Врешня ще се намира на 
50 км от Познан, което улеснява логистиката. Мяс-
тото е харесано и заради факта, че заводът е на 
еднакво разстояние от Берлин в Германия и Варшава 
в Полша. До централата на Volkswagen във Волфсбург 
са по-малко от 500 км. Отношението на местните 
власти също е оказало влияние. Заводът е разполо-
жен на площ над 200 ха, което се равнява на повече 
от 300 футболни игрища. На площадката се работи 
усилено, като пейзажът се мени с дни. На обекта 
работят над 200 души, а външните доставчици са 
64. При започването на работа в завода ще бъдат 
разкрити около 3 хил. работни места.

Китай строи изкуст-
вени острови в спорните 
води на Южнокитайско 
море. Това показват данни-
те от анализ на изданието 
Jane’s Defence, цитирани от 
CNN. Сателитни снимки от 
края на януари показват, че 
страната строи огромни 
платформи на три места 
около островите Спратли. 
„Там, където преди годи-
на е имало няколко бетон-
ни конструкции, сега има 
цели изкуствени острови 
с хеликоптерни площадки, 
самолетни писти, приста-
нища и съоръжения, които 
могат да посрещнат голям 
брой военни”, казва Джеймс 
Харди – редактор на списа-
нието. По думите му това е 
методична, добре планира-
на кампания за създаването 
на верига от военни крепо-

сти около островите. През 
ноември от Jane’s Defence 
съобщиха, че Китай строи 
авиописта, дълга 3 км. Юж-
нокитайско море е обект 
на редица спорове, а те-
риториални претенции за 
няколкото островни вериги 
и водите около тях предявя-
ват Китай, Бруней, Малай-
зия, Филипините, Тайван и 
Виетнам.

Спорните райони включ-

ват риболовни локации и 
подводни природни ресурси. 
Последните изображения 
показват, че при първото 
строителство по рифа Хюс 
е създадено съоръжение с 
площ 75 хил. кв. км. Издание-
то твърди, че значителен 
прогрес на строителната 
дейност се наблюдава и 
около рифовете Джонсън и 
Гейвън.

„Съоръженията по ри-

През тази година за-
почва последният етап 
от затварянето на Иг-
налинската атомна елек-
троцентрала (ИАЕЦ). До 
2018 г. се планира да бъ-
дат изпълнени основните 
дейности по изваждането 
й от експлоатация. Това 
ще е най-критичният етап 
от процеса. Той се очаква 
да завърши до 2035 г.

Разглобяването на ак-
тивната зона на реактора 
е непрекъсната дейност, 

по време на която ще бъ-
дат засегнати особено 
опасни материали. „Имен-
но поради тази причина 
процесът може да запо-
чне само при наличие на 
достатъчно ресурси за 
неговото завършване“, 
казва директорът на Де-
партамента за извеждане 
от експлоатация на ИАЕЦ 
Сергей Крутовцов. Според 
държавното предприятие 
„Игналинска атомна елек-
троцентрала“ от 2010 г. 

досега е осъществен де-
монтаж на 21,8 хил. т обо-
рудване и конструкции, или 
16,8% от набелязаното за 
премахване.

През 2014 г. са изва-
дени от употреба 7188 т 
конструкции. Тази година 
количеството на премах-
натите елементи няма 
да е по-малко. В съответ-
ствие с окончателните 
планове за прекратява-
нето на експлоатацията 
на ядрената централа е 

набелязано демонтиране-
то на около 129,7 хил. т 
оборудване и конструкции.

Голяма част от него 
след преминаване през 
проверка за радиоактив-
но замърсяване ще бъде 
продадено като метал. 
Останалата част ще се 
складира временно на те-
риторията на предприяти-
ето в буферно хранилище 
до превозването на място 
за окончателното съхра-
нение.

Победителят се избира на базата на три критерия

фовете изглеждат с иден-
тична структура. Те имат 
голям квадратен площад 
в средата и зенитни и ра-
дарни съоръжения във всеки 
от ъглите. Това показва, че 
Китай има стандартизиран 
дизайн за изкуствените 
острови и го използва при 
строителството на нови-
те си бази”, обясняват от 
Jane’s Defence. Те отбеляз-
ват, че Тайван, Виетнам и 
Филипините, които също 
имат претенции за архи-
пелага, променят струк-
турата на съществуващи 
острови, но не изграждат 
нови с подобни мащаби.

Строителството няма 
да помогне на китайските 
претенции за островите, 
тъй като според морско-
то право в Конвенцията на 
ООН исканията трябва да 
се основават единствено 
на естествени природни 
обекти.

СТРОИТЕЛ
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Книгата е епично въведение във впечатляващата 
фентъзи сага „Песен за огън и лед”. Бъдете готови 
за вълнуващи описания на епични битки, смели за-
воевания, дръзки бунтове и горчиви предателства. 
Тук са събрани познанията, схоластичните догадки 
и фолклорната мъдрост на майстери, септони, майги 
и певци. 

Хрониката се простира от Епохата на зората 
до Епохата на героите, от идването на Първите до 
пристигането на Егон Завоевателя, от създаването 
на Железния трон до Бунта на Робърт и краха на 
Лудия крал Ерис Втори Таргариен. Описани са всич-
ки събития, довели до „съвременните“ борби между 
Старк, Ланистър, Баратеон и Таргариен в поредица-
та „Песен за огън и лед” и сериала на HBO „Игра на 
тронове”.

За да систематизира огромното количество ин-
формация, Джордж Р. Р. Мартин обединява усилия с 
Елио М. Гарсия-младши и Линда Антънсън – създате-
лите на известния фен сайт Westeros.org, може би 
единствените хора, които познават този свят тол-
кова добре, колкото и неговият създател.

Книгата съдържа повече от 170 художествени 
цветни изображения, карти и родословни дървета, 
които ще ви разкрият пълната история на Седемте 
кралства, Валирия, Свободните градове, Иб, Летни-
те острови и други земи, които са само споменати в 
предишните книги на Мартин.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Най-новият филм на 
един от големите майсто-
ри на визуалното изкуство 
– Вим Вендерс, е завладя-
ващ портрет на талант-
ливия бразилски фотограф 
Себастиао Салгадо. 

В продължение на 40 го-
дини той пътува през раз-
лични континенти, следвай-
ки ритъма на променящото 
се човечество. През и чрез 
обектива си той става 
свидетел на едни от важни-
те събития в световната 
история, запечатва меж-
дународни конфликти, глад, 
страховити кризи и масово 
преселение. 

Салгадо се впуска в от-
криването на девствените 
територии, на дивата фло-
ра и фауна, успява да улови 
с камерата си грандиозни 
пейзажи като част от един 
уникален фотографски про-
ект – преклонение пред кра-
сотата на планетата. 

„Той е фотограф, на ко-
гото се възхищавам“, спо-
деля режисьорът Вим Вен-
дерс. „Със сигурност ще 
забележите, че съществува 
нещо общо между докумен-
талните ми филми: всички 
те са посветени на арти-
сти. Одзу в „Токио Га“, Ни-
кълъс Рей във „Филмът на 
Ник“, дизайнерът Ямамото 
в „Записки за градове и дре-
хи“... Аз, който съм луд фен 
на футбола, можех да нах-
върлям много добър порт-
рет на някой футболист. Но 
никога негативно чувство 

не би могло да ме накара да 
започна да снимам филм. 
Единствено очарованието 
ми дава силата и енерги-
ята да правя кино. Освен 
вдъхновение трябва да от-
крия адекватната форма 
и да бъда изобретателен“, 
допълва той.

Най-голямото предизви-
кателство за Вим Вендерс 
по време на работата по 
проекта било да намери 
точния ракурс за пред-
ставяне на историята на 

Салгадо. „Първоначално 
Себастиао Салгадо ме 
попита дали е възможно 
да покажа снимките му по 
друг начин, не като в кни-
га или на изложба. Идеята 
за филма се роди оттам”, 
разказва Вендерс, според 
когото да се покаже поре-
дица от снимки с коментар 
очевидно не буди никакъв 
интерес. „Все пак започнах 
да разпитвам Себастиао 
за снимките. Разпитвах 
го дълго време. Знаех не-
говите истории наизуст. 
И постепенно по време на 
нашите разговори разбрах, 

че той е имал съвсем друг 
живот. Че е изпаднал в 
депресия след всички жес-
токости, които е видял в 
Руанда. Ужасът му е повли-
ял по изключителен начин – 
един ден оставил апарата 
си и повече не искал да го 
докосне. Как е успял да се 
измъкне? Излекувала го е 
природата, която му върна-
ла вярата в човечеството. 
Вече имах сюжет за филма 
– просто проследих това 
възраждане”, разказва той.

В „Солта на земята“ 
Вендерс разказва за актив-
ната позиция на известния 
фотограф по отношение на 
екологията, за мисията му 
по възстановяване на гори-
те в родната му Бразилия. 
Благодарение на съвмест-
ната работа и подкрепата 
на Жулиано Салгадо (син на 
Себастиао) – сърежисьор в 
проекта, Вендерс успява да 
покаже човека, който стои 
зад фотоапарата.

Или как природата може да те върне към живота

Вим Вендерс и Себастиао 

Салгадо разглеждат снимки 

на фотографа

Крис Кайл би бил един от 
милионите ветерани, които 
са служили в Американската 
армия, ако не съществува-
ше една проста статисти-
ка. Той излезе от войната в 
Ирак като най-ефективния 
снайперист в историята 
на САЩ. Но създателите на 
филма „Американски снай-
перист” знаят, че също 
толкова важно е да се по-
каже образът на човека зад  
цифрите.

Режисьорът и продуцент 
Клинт Истууд споделя: „И 
преди съм разказвал военни 
истории, но за мен тази бе 
по-различна и вълнуваща, 
защото е кръстоска между 
военните подвизи на Крис 
и личните аспекти от жи-
вота му. Това я прави още 
по-интересна. Тя показва 
не само каква цена плащат 
участниците във войната, 
но и жертвата на цялото 
семейство. Хубаво е да се 
помни какъв е залогът и как-
во е поставено на карта, ко-
гато хората са изпратени 
на война.”

Холивудската звезда 
Брадли Купър, която изпълня-
ва главната роля във филма, 

отбелязва, че централната 
човешка драма в „Американ-
ски снайперист” пасва на 
запазената марка на Исту-
уд – да разглежда природата 
на хора, за които насилието 
и правосъдието неумолимо 
се преплитат. „Крис не е 
жесток човек, напротив, но 
когато е призован от дъл-
га си, се отзовава, защото 
вярва в правотата на кауза-
та. Неговият героизъм не е 
в броя на убитите по време 
на боевете, а в начина, по 
който в крайна сметка успя-
ва да посрещне невидимите 
рани от войната, засегнали 
не само него, но и семей-
ството му“, обяснява Купър.

Крис Кайл живее спо-

ред простия морален код 
„Бог. Държава. Семейство”. 
За него това не са просто 
думи, ами основата на един 
живот, посветен на дълг, 
служба и непоколебима от-
даденост на нещо по-голямо 

К ра ли ц ат а 
на соул музиката 
Арета Франклин 
се завръща с нов 
албум, озаглавен 
Aretha Frankl in 
Sings the Great 
D i va  C lass i c s . 
Творбата съдър-
жа кавър версии 
на  10  любими 
песни на певи-
цата.

Н е в е р о я т -
ното вокално майсторство на 72-годишната дива 
е пресъздадено в популярни класики, като People на 
Барбра Стрейзънд, Midnight Train to Georgia на Гладис 
Найт, I'm Every Woman на Шака Кан (изпълнявана и от 
поп иконата Уитни Хюстън), No One на Алиша Кийс,  
I Will Survive на Глория Гейнър със семпли от I’m Survivor 
на Destiny’s Child, а най-съвременната песен в албума 
е Rolling in the Deep на Адел. 

Записите за Aretha Franklin Sings the Great Diva 
Classics събират отново Арета Франклин с творче-
ския директор на Sony Music Entertainment – легендар-
ния продуцент Клайв Дейвис.

Изпълнителката, която оглавява вечната класа-
ция на списание Rolling Stone „100-те най-велики певци 
на всички времена“ и заема 9-о място в класацията 
„100-те най-велики артисти на всички времена“, може 
да се похвали с 18 награди „Грами” и над 75 млн. про-
дадени албума.

от човека. Извънредните 
изисквания към работата му 
като морски пехотинец, как-
то и бремето, което пона-
сят тези, които го обичат, 
и най-вече жена му Тайя, в 
крайна сметка го принужда-
ват да преразгледа реда на 
тези три принципа, но никога 
и отдадеността си към тях.

На 2 февруари 2013 г. 
невъобразима трагедия про-
меня чувството за отго-
ворност на създателите на 
филма в обещание. Крис Кайл, 
който оцелява по време на 
четири опасни мисии в Ирак 
и посвещава следвоенния си 
живот да подкрепя колегите 
си ветерани, е убит недалече 
от дома си на стрелбище в 
Тексас от... ветеран, на ко-
гото се опитвал да помогне. 

СТРОИТЕЛ
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Светослав Загорски

На 2300 км на север от София, 
на брега на река Даугава, която се 
влива в Балтийско море, е разполо-
жена красивата столица на Латвия 
– Рига. Старият град, чиито стени 
са напълно разрушени през XIX в., 
но по-късно отчасти реконструи-
рани и допълнени с бастион, днес 
е уникален резерват, защитен от 
ЮНЕСКО. Кулата Пулвер е един-
ственото отбранително здание, 
останало от защитните прегра-
ди. Сега в нея е разположен Лат-
вийският военен музей.

Старият град на Рига всъщ-
ност е истинската емблема на 
архитектурния стил ар нуво. Няма 
друг подобен образец в света. В 
центъра на латвийската столица 
са запазени около 800 сгради от 
тази епоха. Изключително много 
от пищните архитектурни памет-
ници може да видите по улиците 
„Алберта” и „Елизабетес”, откъде-
то ще започнем и нашата разход-
ка из Рига. Голяма част са дело на 
бащата на известния руски режи-
сьор Сергей Айзенщайн – Михаил 
Айзенщайн.

Една от тях в сърцето на Ста-
рия град е пример за символите 
на епохата. Паунът на фасадата 
показва благоденствие – градът 
дълго бил състоятелен член на Хан-
зата – съюз на търговски гилдии в 
Северна Европа между XII и XVII в. 
Но понеже богатството трябва 
да бъде спечелено, като символ на 
старание са поставени катерички. 
По-интересни обаче са човешките 
фигури на фасадата, които поддър-
жат еркер на втория етаж – мъж 
и жена, голи до кръста. Дамата е 
избрана за най-красивата жена от 
камък в градски конкурс. 

Улица „Алберта“ 

е сърцето на ар нуво в Рига. 
Тук непременно трябва да видите 
къщата на №2, охранявана от два 
сфинкса. Демонични лица и танцу-
ващи голи жени украсяват фасада-
та, която се извисява над покрива. 
На отсрещната страна се намира 
къщата, която със заоблени и ъгло-
вати еркери е пример за т.нар. на-
ционално-романтичен стил, който 
се обръща към латвийските дър-
ворезби и традиционни орнаменти. 
Третият типичен за Латвия стил, 
наречен вертикален, се вижда на 
бяло-синята фасада на №8. Укра-
сени женски глави и орнаменти, 
напомнящи цветове на бъз, изглеж-
дат закачливо на иначе строго си-
метричната сграда. На ъгловата 
къща на №12, на пет етажа висо-
чина, се издига спиращо дъха овал-
но стълбище, изрисувано с борови 
клончета и шишарки. В приземния 
етаж на сградата е ремонтирани-
ят Музей на ар нуво на Рига.

Естествено, тук има и други 
интересни сгради. Катедралата е 
най-голямата в Балтийския регион. 
Построена е през XIII в. от Алберт 

фон Буксхоеведен – немски мисио-
нер воин. Неговата задача била да 
убеди хората да сменят вярата си. 
Оттогава църквата променя обли-
ка си многократно, но и до днес е 
сред забележителните културно-
исторически паметници в града. 
Органът във вътрешността й да-
тира от 1844 г.

Църквата „Свети Петър” 

е сред основните забележител-
ности в Рига. Туристите могат да 
се качат във високата дървена 
кула, откъдето да разгледат града 
и да направят снимки. Съществува 
легенда, според която преди веко-
ве върхът на сградата не е могъл 
да се задържи задълго – все падал 
или изгарял. Тогава при свое посе-
щение руският цар Петър Велики 
заповядва той да се построи както 
трябва. При завършването на по-
правката през 1746 г. архитектът 
ознаменува успеха с чаша вино на 
върха на църквата. Той пуска чаша-
та и пожелава стоежът да издър-
жи още толкова векове, колкото са 
счупените парчета. За зла съдба 
чашата пада върху сено и се разде-
ля само на две части. Върхът пада 
точно две столетия по-късно, улу-
чен от бомба. 

Интересна е построената от 
британски търговци – църква „Св. 
Спасител“. Британците изградили 
храма на площ от около 30 фута, 
която покрили с родна земя. За цел-
та използвали баласта от кораби-
те, с които пренасяли стоки. 

Друг символ на града е Статуя-
та на свободата. Това е паметник, 
символизиращ борбите за незави-
симост на латвийците в началото 
на XX в. Наричаната от местните 
хора статуя Милда е изградена 
през 1935 г. и все още се почита. 

Може би най-известните къщи 
извън улиците „Алберта” и „Елиза-
бетeс” са на 

Черноглавците  

и „Тримата братя”.

Първата датира от XIV в. и 
представлява яркочервена тухле-
на сграда, служеща по онова време 
за дом на търговците ергени. Спо-
ред легендата мъжете в нея се по-
знавали по черните шапки и често 
устройваните запои. В днешни дни 
в сградата има музей и туристи-
ческо бюро. 

Сред известните къщи памет-
ници са и „Тримата братя”. Това са 
три сгради, абсолютно еднакви и 
разположени една до друга. Те са 
прекрасен пример за средновеков-
ната архитектура в Рига, като 
най-старата от тях датира от 
XV в. 

Освен културните и архите-
ктурните забележителности гра-
дът се слави и с първата коледна 
елха в света. Местните вярват, 
че Мартин Лутер е споходен от 
креативна идея, разхождайки се 
между дърветата на лунна свет-

лина. Той е запленен от красотата 
и блясъка, образуващи се в клоните 
на елхите. Така решава да си вземе 
една от тях вкъщи и да я накичи 
със свещи. Предпоставка за друга 
интересна теория са откритите 
средновековни документи, според 
които занаятчия украсява елха и я 
поставя в центъра на градския пло-
щад. Така се ражда традицията на 

коледната елха. Малко известен е 
фактът, че прочутата коледна пе-
сен на композитора Рихард Вагнер 
Oh, Tannenbaum е написана, докато 
е живял в Рига през 1838 г.

И тук е моментът да пъте-
шестваме из историята на града.

Основан е през 1201 г. 

от алемански заселници, кога-
то рицарите на меча построили 
на река Даугава крепост и създали 
Ливонския орден. Те отстъпват 
властта на епископите, които 
използват Рига като полунезави-
сим град. Археологически разкопки 
разкриват, че Старият град бил 
населен от племената ливс и курс. 
Те се установили на полуостров, 
образуван от вливането на реките 
Даугава и Ридзене, в края на XI в., 
който не след дълго се превръща 
в основен търговски кръстопът 
между Изтока и Запада. До XV в. 
старата част на Рига е типичен 
средновековен град с малки кри-
воличещи улички, гъстонаселени 
сгради, площад с пазар в центъра, 
където се намира и кметството, 
и високи укрепления. В средата на 
XVI в. две мощни сили променят 
Рига – учението на Мартин Лутер 
и противопоставянето на народа 

срещу Реформацията от 1530 г. 
Това така или иначе не се оказва 
достатъчно, за да опонират на си-
лите на Иван Грозни. Руската оку-
пация бива последвана от полско 
господство и Рига застава меж-
ду Полша и амбициите на Густаф 
Адолф II от Швеция. През 1621 г. 
градът става част от Шведското 
кралство и прекарва дълги години 
във война по време на борбите 
между Швеция и Русия. През 1710 г., 
след битката при Полтава, Рига се 
присъединява към Руската империя 
до основаването на първата Репу-
блика Латвия през 1918 г.

През лятото посещението на 
Рига се допълва с още една инте-
ресна дестинация – на 20 минути 
разстояние са знаменитите пясъч-
ни плажове на Юрмала.

Пристанището сякаш те кани 
за дълго пътешествие към нови 
светове, реката дава спокойстви-
ето на разходката с лодка, а НОА 
– плаващата галерия, събира почи-
тателите на съвременното изку-
ство. Корабът е закотвен в среда-
та на Даугава и там традиционно 
се събират художници, музиканти и 
писатели. Наблизо е и Балтийски-
ят залив с примамливи плажове и 
природни резервати.

Изглед от града към реката

Къща на ул. „Елизабетес”
Статуята на свободата

Най-красивата сграда – на 

ул. „Алберта” №2

Църквата „Свети Петър”

Феноменалната къща на Черноглавците
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European Commission unfreezes EUR 144 M 
The European Commis-

sion resumed payments to Bul-
garia under Priority Axis 1 and 
3 of the Operational Program 
“Regional Development 2007 – 
2013” (OPRD), the press office 
of the Ministry of Regional De-
velopment and Public Works 
announced. Initially will be un-
frozen EUR 52 million, and in 
March another EUR 92 million, 
the ministry said. 

We recall that payments 
under the program were sus-
pended on 3 June 2014 after 
an audit by the Commission, 
during which were identified 
weaknesses in the manage-
ment and control of OPRD 

Managing Authority.  
With the assumption of 

power Prime Minister Boyko 
Borisov sent on a business 
trip in Brussels the economic 
team of Cabinet to negotiate 
unblocking the suspended 
payments under the operation-
al programs. During the visit 
were outlined the necessary 
requirements that MRDPW 
fulfilled successfully for the 
hundred days in office, says 
the press release. 

European Commissioner 
for Regional Policy Corina 
Cretu has personally congrat-
ulated the Bulgarian authori-
ties for their efforts to improve 

management and control and 
has noted that the positive 
steps taken by Bulgaria in this 
direction have given sufficient 
assurance to the Commis-
sion to resume the payments 
which directly benefit Bulgar-
ian citizens and the national 
economy. 

European Commission 
Vice-President Kristalina 
Georgieva said that recovery 
of payments is a sign of a 
well done job by the Bulgar-
ian authorities and they have 
to make up for the lost time, 
taking advantage to the maxi-
mum extent of the financial 
resources under OPRD. 

Interest in the national 
program for renovation 
increases 

Fourth round table 
“Modernization of 
public procurement” 
will be held in March

Three weeks after the start of the National 
Program for Energy Efficiency to the Bulgarian 
Development Bank were submitted 41 applica-
tions for funding, of which 22 were approved. 
The number of set up associations of home-
owners is also great. So far have been regis-
tered 750, as 300 of these were listed to apply 
for the project “Energy renovation of Bulgarian 
homes” under Operational Program “Regional 
Development” (OPRD), i.e. the newly set up 
associations are more than 300, and they all 
have a chance to sign contracts for grant under 
the national program. 

This was reported by Minister of Regional 
Development and Public Works Lilyana Pavlova 
at the final meeting of the national awareness 
campaign under the program in Sofia. The dis-
cussion with house managers and presidents 
of associations was attended also by Sofia 
Mayor Yordanka Fandakova, Sofia District Gov-
ernor Veselin Penev, Deputy Mayor Irina Savina 
and head of Construction Control Directorate at 
Sofia Municipality Arch. Vladi Kalinov. 

“Bulgaria is the last country, in which there 
is no program to invest in renovation and en-
ergy efficiency of buildings. The developed in 
2004 document describes only the necessary 
actions but does not specify steps for imple-
mentation. According to it, 3 million people live 
in buildings made of reinforced concrete,” said 
the minister. She confirmed that the project 
“Energy renovation of Bulgarian homes” under 
OPRD will be completed. 

Arch. Vladi Kalinov, Director of Construction Control Directorate at Sofia Municipality: 

The initiative for renovation of the blocks is a white swallow 
for both citizens and businesses 

Arch. Kalinov, work on the 

National Program for Energy 

Efficiency of Multi-family Res-

idential Buildings has begun. 

How will the Construction Con-

trol Directorate at Sofia Munic-

ipality facilitate the process? 

The initiative is like a white 
swallow. I did not think that such 
scheme is likely to happen in 
our country. The government 
took a step in the right direction 
by providing BGN 1 billion grant 
for energy efficiency of part 
of the multi-family residential 
buildings. In Sofia Municipality 
we examined very seriously the 
program and its methodology. 
We made arrangements to as-
sist the process. We expect the 
actual construction to begin. 

The program allows renova-
tion of buildings with over 36 
apartments, whose owners in 
recent years have not found 
funds to maintain them. Panel 
apartment blocks are the most 
popular buildings built during 

socialism, and citizens unfortu-
nately have no money to reno-
vate them. To participate in the 
program, the first step is the 
building to be permissible, i.e. 
to be industrially built – prefab-
ricated commercial buildings, 

lift-slabs build-
ings and large-
area-formwork 
buildings. Full 
e n e r g y  a n d 
constructive au-
dit will be made. 
Even here peo-
ple will start to 
bene f i t  f rom 
t h e  p ro g ra m 
because many 
of the blocks 
have no tech-
nical passports 
and these will 
be drawn up. 
We talk about 
sav ing f inan-
cial resources 
b e c a u s e  fo r 

a “personal” document of a 
building is paid between BGN 
3 and 5 per square meter. Any-
one can roughly make an ac-
count how much will cost him 
for an apartment. We should 
not forget that the terms for 

the compilation of passports of 
the buildings from first to third 
category are by 31 December 
2015, those of the fourth cat-
egory – by end-2017, and for 
the fifth – by end-2019. These 
documents should be ready by 
the corresponding dates, oth-
erwise there will be sanctions. 

Will the buildings in Sofia 

be fulfilled by engineering?

No, we have decided the na-
tional program in Sofia to run by 
a heavier procedure. The goal is 
it to be open and transparent to 
the maximum. Where we think 
there may be a competition, we 
have announced it. A public ten-
der for selection of designers is 
opened. It is for 15 teams that 
should start work. We have left 
an option if getting more appli-
cations and an opportunity the 
program to cover the funding, 
we will make a new study and 
will announce a tender for more 
companies. 

Bulgarian Construction Chamber, BCC Re-
gional Office – Sofia and “Stroitel” newspaper 
organize the fourth consecutive round table on 
“Modernization of public procurement”, which 
brings together representatives of the institu-
tions. 

The meeting will be opened by Deputy 
Prime Minister and Minister for EU Funds and 
Economic Policies Tomislav Donchev. Partici-
pation up to now confirmed Minister of Environ-
ment and Water Ivelina Vasileva, Chairman of 
the Parliamentary Committee on Environment 
and Water Stanislav Ivanov, Chairman of the 
Parliamentary Committee on Regional Policy, 
Public Works and Local Self-Government Naid-
en Zelenogorski, acting director of the Center 
for Prevention and Countering Corruption and 
Organized Crime Eleonora Nikolova, repre-
sentatives of the Public Procurement Agency, 
Bulgarian National Audit Office, etc. 

Lot 4 of Struma Motorway will 
be put into operation on 1 August

Successful start  
of the new master’s program 
in architecture at UACEG The project for Lot 4 of Struma Motorway should be completed by 1 August. 

Currently builders are working around the clock along the entire route from 
Sandanski to Kulata, to overcome the delayed construction. This became clear 
during a joint inspection of Prime Minister Boyko Borisov, Minister of Regional 
Development and Public Works Lilyana Pavlova and Chairman of the Road 
Infrastructure Agency (RIA) Eng. Lazar Lazarov. They inspected the progress 
on the implementing sections of Struma Motorway - Lot 4 from km 423+800 to 
km 438+500 and of Lot 2 from km 322+000 to km 359+483.52.

“I find the section from Sandanski to Kulata as I left it a year and a half 
ago. There is such delay not only on Struma Motorway but also on Maritsa and 
Hemus Motorways. I expect from builders maximum mobilization and Lot 4 to 
be completed within the deadline. I have taken commitment to provide advance 
payments to the workers because so far nothing is settled,” said Prime Minister 
Boyko Borisov. Under the contract with the contractor, the building of the sec-
tion from Sandanski to Kulata with a length of 14.7 km should be completed by 
end-July 2015. The PM stressed also that the last kilometers of Struma Motor-
way should be put into operation as soon as possible and the traffic should be 
moved outside the villages of Marikostinovo, Chuchuligovo and Kulata. In his 
words, part of the road will be built as four-lane, rather than as provided by plan 
– two-lane. It is about the last 1.5 km to the customs. The change is necessary 
because in the presence of two-lane road the huge traffic jams on the route 
will continue. “With accelerated rates will be working on the implementation of 
a four-lane track to the border checkpoint with Greece. The necessary will be 
made to specify and transfer the ownership of the track, which will be amended 
to plan,” added the Prime Minister. 

Minister Lilyana Pavlova said that the Greek company that have built the 
site so far continues to operate and is officially contractor. The construction 
works of Lot 4 are assigned to “Aktor” ASD – Greece. The contract value is 
BGN 67,176,000. 

Ten prominent foreign experts and lecturers in the field of 
architectural theory and practice are included in the project of 
the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy 
(UACEG) “Updating the existing curriculum in architecture and 
creating a new master’s program in architecture in the English 
language”. The authors of the idea reported a very successful 
start and made a request for a better future. The development 
started already in 2013 when surveys of similar programs in the 
world were made among students and teachers to assess the 
interest and what are the subjects for which there are prefer-
ences. In this way were created two new master’s programs to 
the Faculty of Architecture, which are in English. They are in 
“Architectural theory and criticism” and “Modern architecture 
technologies”.

It is interesting that real luminaries of the architectural science 
and practice are invited as trainers. Most of them have promised to 
continue their cooperation with Bulgarian lecturers and students. 
During the first semester lectures and seminars were led by Prof. 
Juhani Pallasmaa from Finland, Prof. Anthony Roberts from the 
University of Brighton, Prof. George Heinz from the Strasbourg 
University  and Prof. Hans Ibelings from the Netherlands.  

In the spring will come also Arch. Kengo Kuma from Japan, 
Prof. Oleg Yavein from Russia, Arch. Kinda Al-Sayed from the Bar-
tlett School, London, UK, Arch. Paul de Vroom from Holland and 
Arch. Helle Jule from Denmark. From the Bulgarian side lecturers 
will be Prof. Alexander Kiossev from Sofia University, Dr. Yara 
Bubnova and Dr. Veselina Penevska from NBU. 

СТРОИТЕЛ



37СТРОИТЕЛСПОРТпетък, 27 февруари 2015

Баскетбол

Ски Футбол

СнукърЛека атлетика

На финала в Плевен „моряците” бяха по-точни в последната минута
Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Баскетболистите на 
„Черно море – Порт Ва-
рна” спечелиха Купата на 
България след драмати-
чен успех със 72:69 срещу 
фаворита „Лукойл Акаде-
мик”. На финала в Плевен 
„моряците” бяха по-точ-
ни в последната минута 
и стигнаха до триумфа, 
който им донесе първия 
трофей от 2000 г., кога-
то също взеха купата на 
страната. 

Мачът бе равностоен, 

като само във втората 
част „студентите” дръп-
наха с 8 т., но още преди 
почивката бяха настигна-
ти. В средата на послед-
ния период се стигна до 
равенство при 60:60, като 
след това и двата тима 
пропускаха. При 3 т. аванс 
за „Черно море” Тери Смит 
вкара тройка и изравни 84 
сек преди сирената. В по-
следната минута важни 
изяви за победителите 
имаше Станислав Славей-
ков. Той първо взе борба 
в нападение след пропуск 
отдалече и вкара за 65:63, 
а след това открадна 

топката от Веско Весели-
нов и реализира един фаул 
за 68:65. 

Последва грешен пас на 
Дий Браун за „Лукойл” и Асен 
Великов не сбърка от лини-
ята, правейки разликата 
70:65, с което на практика 
реши мача. 

Най-резултатен за по-
бедителите стана Милян 
Пупович с 20 т., а с по 8 
се отчетоха Пламен Але-
ксиев, Станимир Маринов 
и Асен Великов. С 14 т., 9 
асистенции, но и 7 греш-
ки за „Лукойл” завърши Дий 
Браун, а Тери Смит добави 
13 т.

Около 200 млн. души 
по целия свят ще гледат 
на живо стартовете от 
Световната купа по ски 
алпийски дисциплини за 
жени през този уикенд в 
Банско. На 27 февруари е 
супер гигантският сла-
лом, в същата дисциплина 
дамите ще стартират и 
на 28 февруари. На 1 март 
е алпийската комбина-
ция. В България пристига 
елитът в женските ал-
пийски ски начело с Линд-
зи Вон, Тина Мазе и Анна 
Фенингер. Сред дамите 
има 7 олимпийски и много 
световни шампионки. 28 
телевизии ще предават 
директно от България със-
тезанието, а много други 
ще го излъчват на запис 
заради часовата разлика. 
В организацията са вклю-
чени почти 1000 души. 
Пистите „Марк Жирарде-
ли” и „Томба” са напълно го-
тови да посрещнат „белия 
керван”.

„Горди сме от начи-

на, по който България се 
представя на тези до-
макинства от календара 
на ФИС. Искам да изразя 
изключителното си задо-
волство от подготовката 
и организацията на пред-
стоящото спортно съби-
тие, което е най-голямото 
у нас за тази година“, за-
яви министърът на младе-
жта и спорта Красен Кра-
лев на пресконференция 
по повод предстоящата 
Световна купа по ски ал-
пийски дисциплини за жени 
в Банско.

„Мнението на нашия 
екип е, че финансовата 
помощ, която държавата 
оказва за провеждането на 
това състезание, е една 
добра инвестиция. Анга-
жирайки се с подготовка-
та на Световната купа, 
нашата ски федерация е 
в помощ на държавата в 
промотирането на бъл-
гарския туризъм”, сподели 
още Красен Кралев, цити-
ран от пресцентъра на 

спортното ни министер-
ство.

Президентът на ски 
федерацията Цеко Минев 
съобщи, че е представена 
за разглеждане от между-
народната централа кан-
дидатурата на България за 
домакин на финали за Све-
товната купа. По думите 
му са водени и разговори 
за възможността стра-
ната ни да бъде домакин 
на световни първенства, 
но за това е необходимо 
да бъдат направени още 
лифтове и писти. Според 
министър Кралев за прие-
мането на подобни големи 
домакинства е необходи-

мо развитие на спортна-
та инфраструктура и съ-
ответното финансиране. 
„Първо трябва да стаби-
лизираме икономиката на 
държавата, а след това 
да подсигурим подобни го-
леми домакинства“, каза 
министърът.

В отговор на журна-
листически въпрос за не-
обходимостта от втори 
кабинков лифт в Банско 
Кралев съобщи, че е съз-
дадена междуведомствена 
работна група, която до 4 
март трябва да предста-
ви своя доклад, на базата 
на който ще бъде взето 
решение.

Министър Красен Кралев:

Италианският специалист Карло Анчелоти не вярва, 
че неговото бъдеще на поста старши треньор на „Реал” 
(Мадрид) е свързано със спечелването на трофей през на-
стоящия сезон. Наставникът на „лос бланкос”, който три-
умфира в 22 поредни мача с европейските шампиони в края 
на миналата година, заяви категорично, че в този момент 
изобщо не възнамерява да напуска испанската столица.

„Не мисля, че подновяването на договора ми зависи по 
някакъв начин от това, дали ще спечелим трофей, или не. 
В края на сезона ще говорим по тази тема, но дори и това 
да не се случи, проблеми няма. Все пак аз имам договор до 
юни 2016 г. и искам да го изпълня. Целта ми е винаги да 
побеждавам и именно заради това дойдох тук”, категори-
чен е Анчелоти.

Ш о т л а н д е ц ъ т 
Джон Хигинс завою-
ва титлата от Welsh 
Open за четвърти път 
в кариерата си. Хигинс, 
който е четирикратен 
световен шампион в 
професионалния снукър, 

се наложи без особени затруднения срещу приятната изненада на тур-
нира в Кардиф – Бен Уластън, с 9:3 партии. По този начин 39-годишният 
шотландец, който не бе печелил турнир от септември 2012 г., когато 
надделя в Shanghai Masters, записа името си в историята на Откри-
тото първенство на Уелс със златни букви, ставайки единственият 
до момента печелил надпреварата 4 пъти.

Първата сесия на финала започна равностойно, но все пак Хи-
гинс успя да дръпне напред с крехък аванс от 4:3 фрейма след добри 
брейкове от по 84 и 105 т. В последната, осма партия преди почив-
ката „магьосникът от Уишоу” извади известна доза късмет, като 
направи флук по зелената топка, което в крайна сметка се оказа 
решаващо за частта, и така двамата състезатели се оттеглиха 
на почивката при резултат 5:3. След подновяването на играта на 
сукното имаше само един играч и това бе шотландецът. Хигинс 
не даде нито фрейм повече на Уластън и след категоричното 9:3 
фрейма грабна трофея в зала „Моторпойнт“.

Кенийската състезателка в маратона 
Джулия Мумби Мурага беше наказана за 2 
години заради използване на забранени сти-
муланти. След направените й тестове от 
Германската антидопинг агенция тя е дала 
положителна проба, като се е установило на-
личието на еритропоетин – вещество, което 
подсилва кръвта.

Така 31-годишната победителка от мара-
тона в Кьолн през миналата година ще загу-
би титлата си, която ще бъде присъдена на 
втората в класирането – Шашо Инсерму от 
Етиопия. Изпълнителният директор на Кений-
ската лекоатлетическа федерация Муанди 
Каманде сподели, че Мурага може да обжалва 
решението и все още има време да го направи.

Това е поредният случай с лекоатлетка от 
Кения, която е хваната в употреба на допинг 
през последните няколко години. Той е нов удар 
по амбициите на африканската държава за ус-
пехи в маратона, тъй като състезателите й 
са смятани за едни от най-добрите в целия 
свят. 

Отборът на „Барселона” направи важна крачка 
към класирането си за 1/4-финалната фаза на Шам-
пионската лига. Испанският гранд се наложи с 2:1 
в първия мач между двата тима от 1/8-финалите 
на турнира. В срещата, играна на „Етихад Стей-
диъм”, Луис Суарес на два пъти порази вратата на 
Джо Харт още през първото полувреме. През втора-
та част играчите на „Сити” вдигнаха оборотите и 
подложиха опонентите си на сериозен натиск. Така 
съвсем логично в 69-ата мин. центриране на Деми-
келис намери Агуеро, който отбеляза за 1:2. В 74-ата 
мин „Сити” пък остана и с човек по-малко, след като 
Клиши получи втори жълт картон. В продълженията 
отборът на „Барса” дори получи правото да изпълни 
дузпа след нарушение на Сабалета срещу Меси. Ар-
жентинецът се нагърби с изпълнението на наказа-
телния удар, но шутът му бе спасен от Харт. 

В друга среща от същата фаза на надпреварата 
отборът на „Ювентус” спечели домакинството си 
срещу „Борусия” (Дортмунд) с 2:1. 

Срещата премина равностойно и двата тима 
запазиха статуквото, а с него – и интригата за ре-
ванша в Германия.

СТРОИТЕЛ
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

София

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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Разпространение  
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КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик,  
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Невена Картулева

Киното, възникнало в края на 
XIX в., е едно от най-новите из-
куства. Но и най-масовото. Из-
живяването от препълнените 
салони, където се прожектират 
последните продукции, отдавна се 
е пренесло дори и... на дивана вкъ-
щи. За истинските ценители на 
филмите атмосферата е почти 
толкова важна, колкото и самата 
лента. А колкото и да е изкушаващ 
домашният уют, има и по-приятни 
или поне по-разнообразни начини 
да се насладите на кинопродукци-
ите. Нещо повече – те могат да 
се окажат още по-вълнуващи, ако 
обстановката допринася за фан-
тастична разходка из Страната 
на чудесата. Ето някои от места-
та, където можете да преживее-
те илюзията и чрез мястото, не 
само чрез лентата:

„Архипелаг”, Тайланд

Водният кинотеатър е раз-
положен сред живописния пейзаж 
на лагуна в Андаманско море. 
Проектът на арх. Оле Ширена е 
реализиран през 2012 г. за първия 
кинофестивал Film on the Rocks 

Yao Noi. „Архипелаг” всъщност е 
мобилен киносалон – конструкци-
ята му може да се разглобява и 
пренася на различни места. Скоро 
отново ще бъде спуснат на вода. 
Засега не е уточнено къде, но със 
сигурност ще бъде в райско кът-
че като Тайланд. Любопитно е, че 
подобно кино има и в Печ, Косово. 
Там обаче само екранът е в езеро, 
а местата за зрителите оста-
ват на сушата.

„Бусан”, Южна Корея

Busan Cinema Center е изгра-
ден по проект на архитектурно 

бюро Coop Himmelb(l)au. Открит 
е през 2011 г. и е основна сцена 
на Бусанския международен кино-
фестивал. Има конзолен покрив с 
размери 60х120 м, които го правят 
най-големия подобен в света. Обо-
рудван е със светодиодни прожек-
тори, които дават възможност 
за уникални визуални спектакли. 
Светодиодните лампи във всички 
цветове на дъгата правят прежи-
вяването още по-магично, като 
озаряват помещението. Стълба-
та спирала пък отлично се съче-
тава с червения килим. Компле-
ксът предлага около 60 хил. кв. м 
площ за забавления, културни съ-
бития, ресторанти и офиси и е с 
капацитет до 6800 посетители.

Cine 32, Франция

Киното е създа-
дено по проект на 
арх. Енкора Еро и е 
открито през 2012 г. 
в Аух, Южна Фран-
ция. Всъщност то се 
състои от 5 хангара, 
във всеки от които 
има киносалон. Фа-
садата е направена 
от дървени планки, 
на всяко здание има 
номер в различна 
цветова гама. Шестият хангар 
служи за фоайе и е осветен с неон.

„Матадеро”, Мадрид

През 2011 г. в Мадридския 
център за съвременни изкуства 
„Матадеро”, който е иновацион-
но културно средище, започват 
да функционират и два киноса-
лона. Единият от тях – дело на 
испанското архитектурно бюро 
Churtichaga+Quadra-Salcedo, е 
особено оригинален. С помощта 
на стоманени пръти и оросител-
ни шлангове залата е проектира-

на така, че да се създаде ефект 
на плетена кошница. Те служат 
като цветови филтър, придавай-
ки драматичен ефект на освет-
лението.

The Paramount, САЩ

Салонът в Оукланд, Кали-
форния, е открит през 1931 г. 
Невероятният аудиториум 
обаче преживява цели три де-

сетилетия в забрава, докато 
гражданите на Оукланд не 
обединяват усилията си за 
неговото възстановяване. От 
завършването на реставраци-

ята до днес в залата се про-
веждат представления, кон-
церти и, разбира се, филмови 
прожекции.

The Paramount, САЩ

„Матадеро”, Мадрид

„Бусан”, Южна Корея

„Архипелаг”, Тайланд

Cine 32, Франция

 
Данаил Кирилов, председател 
на парламентарната Комисия 
по правни въпроси

МАРШРУТИ 

Щутгарт – градът на „Мерцедес“
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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

На щанда за килими: 
- Имате ли нещо  
по-здраво за детска стая?

- Колко деца имате?

- Седем.

- По-добре асфалтирайте.

Технически 
пъководител

***

Работи, 

сходни  
с предмета на 
попръчката

СТРОИТЕЛ
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www.bgr.bg
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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

SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 
ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

0,40 лв./кг 
кварц/корунд

11,21 лв./бр.
8,89 лв./бр.

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
BROWN FILM

21 мм
44,67 лв./бр.

Разполагаме 
с постоянни 
наличности на 
склад от сив 
материал

MS-POLYMER 2730
(600 ml)

PU уплътнител и лепило 
600 ml с UV устойчивост
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