
Десислава Бакърджиева

Последният, трети етап от разширението на 
първия диаметър на метрото в София навлезе във 
финална фаза. Строителството на двата учас-
тъка – бул. „Цариградско шосе” – летище София 
и жк „Младост 1“ – „Бизнес парк“ в „Младост 4”, 
приключва. Проектът за линията до аеропорта е 
изпълнен на 99%, а този до „Бизнес парка” – на 96%. 
Очаква се трасето до летището да бъде открито 
в началото на април, а това до „Младост 4” – най-
късно в първите дни на май. Това съобщи кметът 
на Столичната община Йорданка Фандъкова след 
съвместна инспекция на продължението до аеро-

гарата с министъра на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията Ивайло Мос-
ковски. Те направиха тестово пътуване заедно с 
изпълнителния директор на „Метрополитен” ЕАД 
инж. Стоян Братоев. Проектът е по Оператив-
на програма „Транспорт”, като над 94% от сред-
ствата са безвъзмездно европейско финансиране. 
Общо около 120 млн. евро е стойността на стро-
ителството на двата участъка. Отсечката от 
бул. „Цариградско шосе” до летището възлиза на 
75 млн. евро, а тази до жк „Младост 4” – на 44 млн. 
евро. В обхвата на проекта e включено изгражда-
нето на 7,6 км метролинии и 7 нови станции.

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

www.leo-bg.com

ИНТЕРВЮ

Строителството на третия лъч ще започне до края на 2015 г.
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Данаил Кирилов, председател 
на парламентарната Комисия 
по правни въпроси:

Дискутираме 
създаването на фонд 
за обновяване на 
съдебните сгради

 

София

Заводът за отпадъци ще преработва 
410 хил. т годишно  стр. 28-29

 стр. 15-26

СТРОИТЕЛ
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ДА СПРЕШ РЕКАТА

„Като заваля дъжд, та цяла неделя - 
тихо, кротко, ден и нощ. Вали, вали, вали - 
напои хубаво майката земя”, това от „На 
браздата” на Елин Пелин си припомниха 
момчетата от бригадата, когато за по-
редна седмица не можаха да изкарат ма-
шините. А тя, работата, си беше слож-
на и трудна. Трябваше да спрат водата 
точно на завоя на реката, дето тя със 
страшна сила и гръмовно ехо се забиваше 
в подпората, за да се укроти по-надолу в 
широкото русло.

Работехме на р. Лесновска. Освен че 
пълнеше язовира под селото, тя беше 
известна и със злия си нрав. И сега под-
копаваше  стара подпорна стена, над 
която се издигаше селската църква. 
Един достолепен Божи дом, строен някъ-
де през 1840 г. Трябваше да работим за 
отводняването на основите… „Все пип-
кави работи ни се падат”, нервираше се 
техническият, горд, че миналата година 
се дипломира като строителен инженер, 
и искаше началникът да му възлага по-
така работа - я жилищна кооперация с 
три входа и десет етажа, я промишлено 
хале, я мол...

Иначе момчето отбираше  от строи-
телство. Беше наследил занаята от дядо 
си и от баща си.

Това си пролича още щом разгледа 
чертежите. Сметнатият от проектан-
тите ъгъл на завоя на реката яко му се 
наби в очите. Направи консултация с 
управителя на фирмата, с кмета на об-
щината и понеже парите не бяха от Ев-

ропата, бързо сами решиха казуса. Сте-
ната ще я изградят овално, за да може 
прииждащата вода да се „плъзга”, както 
ни обясни инженерът, а не да се забива в 
нея. Така и направихме. И забравихме за 
този обект. 

Започнахме ремонта на църквата. 
Отчето се оказа сговорчив и щедър чо-
век, та осигуряваше и вряла супа на обяд. 
С люти чушки и хляб от фурната. Все пак 
работехме през зимата.

На Сирни заговезни, както си му е 
редът, се наредихме пред свещеника да 
искаме прошка. „Първо да се помолим на 
Началника, че погледнете нагоре, към пла-
нината..”, къде на шега, къде с притесне-
ние каза божият служител.

А горе, над върховете, небето и земя-
та се бяха слели в една мрачна и стра-
ховита тъмнина. Гръмотевици, дъжд, по-
рой, какъвто не бяхме виждали, се изля 
над планината. И до един час приливната 
вода се втурна с трясък в руслото на ре-
ката. И към нашата подпорна стена. Ог-
ромната вълна, която влачеше дънери и 
клонаци, обаче елегантно се приплъзна по 
овала и отлетя надолу към язовира… „Ся-
каш гледах Петър Попангелов в гигант-
ския слалом на Зимните олимпийски игри 
в Инсбрук през 1976 година”, промърмори 
един от реставраторите, самоковец по 
рождение…

   

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Свилена Гражданска

Отбелязахме 137 години от Освобож-
дението на България. На 3 март (19 фев-
руари по стар стил) 1878 г. е подписан 
Санстефанският мирен договор между 
Русия и Османската империя, с който се 
слага краят на Руско-турската освобо-
дителна война от 1877 - 1878 г. 

Националният празник бе отбелязан в 
цялата страна с различни мероприятия. 
В много населени места бяха направени 
възстановки на събития от войната. 

Кулминация на честванията бе тър-
жествената заря-проверка в София. Пре-
зидентът Росен Плевнелиев прие строя 
на представителните части на Българ-
ската армия на площад „Народно събра-
ние“, където бяха строени две гвардей-
ски роти и три от Софийския гарнизон. 
На церемонията присъстваха предсе-
дателят на 43-тото Народно събрание 

Цецка Цачева, кметът на Столичната 
община Йорданка Фандъкова, министри, 
депутати и представители на диплома-
тическия корпус. 

„Покланяме се пред делото на знайните 
и незнайните български герои“, заяви пре-
зидентът Росен Плевнелиев в словото си. 

„В празничния ден всеки българин, 
където и да е по света, издига родно-
то знаме. Нека не забравяме, че нашата 
нация бе лишена от самостоятелност 
и собствен път на развитие. Ако сега 
можем да се наречем свободни, това не 
би било възможно без Раковски и Кара-
джата, Ботев и Левски, будителите и 
възрожденците, строителите на съвре-
менна България“, подчерта държавният 
глава. 

Според него без съмнение трети 
март е онази паметна дата, на която 
България се завръща на картата на  
Европа. 
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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 

„От април ще стигаме 
от летище София до цен-
търа за около 20 минути, а 
на жителите на „Дружба“ 
ще им са необходими 15 
минути. Близо 90 хил. души 
допълнително ще могат да 
използват този екологичен 
транспорт. В момента се 
прави реорганизация на 
движението на всички ли-
нии на автобусите, тро-
леите и трамвая, които 
минават през жк „Дружба”, 
така че да се осигури съп-
рикосновение с поне една 
станция на подземната 
железница”, уточни Фандъ-
кова. Тя каза още, че всичко 
върви по план. Станциите 
са почти готови и в момен-
та се изпълняват довърши-
телни дейности и по двете 
нови разклонения на първия 
лъч. 

Изграждането на про-
дължението на втория лъч 
по бул. „Черни връх” също 
се реализира по график. 
Съгласно плановете на ме-
трополитена, движението 
по булеварда трябва да 
бъде изцяло възстановено 
до края на август и изпъл-
нителите да продължат с 
подземните строителни 
дейности. Пусковият срок 
на отсечката е средата на 
2016 г. „До края на годината 
трябва да започне изграж-
дането и на третата линия 
на метрото в най-тежкия 
си подземен участък. Стро-
ителството ще стартира 
от района на Малък градски 
театър „Зад канала”, ще 

премине през централната 
градска част и ще стигне 
до жк „Красно село”, подчер-
та кметът на София. 

М и н и с т ъ р  И в а й л о 
Московски заяви, че ме-
трото продължава да е 
най-успешният проект 
по Оперативна програма 
„Транспорт”. „Летище Со-
фия всъщност става един 
своеобразен мултимода-
лен транспортен център 
с довеждащ автомобилен 
и метротранспорт. Ста-
тистиката за подземна-
та железница безспорно 
доказва, че това е и един 
от най-значимите про-
екти за обществото. Тя 
се ползва от над 350 хил. 

пътници всеки ден. Разви-
тието й продължава и до 
няколко години метрото 
ще превърне София в из-
ключително привлекате-
лен и успешен град. Дано 
икономиката на държава-
та да тръгне в правилна-
та посока, с по-голям рас-
теж, за да напълним със 
съдържание инфраструк-
турата, която изгражда-
ме”, посочи министърът 
на транспорта.

„Първото пътуване от 
летището до бул. „Цари-
градско шосе” показа, че из-
пълнителите са си свърши-
ли качествено работата“, 
констатира изп. директор 
на „Метрополитен“ ЕАД 

инж. Стоян Братоев. Из-
граждането на трасето до 
летището е разделено на 
три участъка. Първият е с 
дължина 2 км, който е меж-
ду бул. „Проф. Цветан Ла-
заров” и ул. „Кап. Димитър 
Списаревски”. Изпълнител 
е обединение „Станилов 
– Метропроект”, съста-
вено от „Станилов” ЕООД 
и „Метропроект - Прага”. 
Вторият участък от 3 км е 
от бул. „Кръстю Пастухов” 
и ул. „Капитан Димитър 
Списаревски” до бул. „Ис-
кърско шосе”. Изпълнител 
на обекта е обединение 
„Метро Дружба”, в което 
влизат „Трейс груп холд” АД, 
„Мостконсулт” ООД и „Ар 
Джи Би” ООД. Последният 
участък – от ул. „Поручик 
Неделчо Бонев” до летище 
София, е с дължина 2 км и 
се реализира от консорциум 
„Метро Сифер” с участници 
„Сие нит” ООД и „Архите-

 от стр. 1

кти Серафимови” ООД. Гла-
вен изпълнител на СМР на 
станции 22 и 23 е „Джи Пи 
Груп“ ООД чрез консорциум 
„Метро-Сифер”.

Инж. Братоев обясни, 
че в момента се извърш-
ват основните изпитания 
на обекта. „Цялото трасе 
трябва да бъде обходено с 
влаковете и всеки участък 
трябва да бъде настроен за 
съответната скорост в за-
висимост от параметрите 
му”, допълни той. Братоев 
каза още, че предстои да 
се изпълнят съвсем дребни 
финални дейности – да се 
поставят указателни табе-
ли и да се настрои апарату-
рата. След което линията 
трябва да получи Акт 15. По 
план това трябва да се слу-
чи до 10 март. „През втора-
та половина на месеца ще 
има и приемно-предавател-

на комисия, за да можем в 
края на март паралелно с 
изпитанията да успеем да 
приключим с подготовката 
за въвеждането на трасето 
в експлоатация. По същия 

начин през втората поло-
вина на март ще бъдат из-
пълнени подобни процедури 
в участъка към „Бизнес пар-
ка”, коментира изпълнител-
ният директор на метропо-
литена. Той съобщи още, че 
продължението на втората 
линия по бул. „Черни връх” е 
завършена на 25%. Продъл-
жава и подготовката на 
проекта за третия лъч. В 
момента вървят две тръж-
ни процедури за третата 
линия. Едната е за избор 
на изпълнител за строи-
телството, а другата – за 
доставка на влакове и сис-
темите на автоматиката. 
Инж. Братоев прогнозира, 
че оценката на участници-
те за изпълнители трябва 
да приключи в края на април. 
„В търга са подали оферти 
14 кандидати. Всяка една е 
по 5 – 6 хил. страници и е 
необходимо време, но съм 
убеден, че до средата на 
годината ще имаме избран 
изпълнител. След това ще 
можем да изготвим проек-
тите и да започнем стро-
ителството”, каза той. В 
момента „Метрополитен” 
ЕАД подготвя и докумен-
тацията за проектите за 
третата линия на метрото 
и за разширението по бул. 
„Черни връх”, за да може да 
се кандидатства и да се 
получи финансиране по Опе-
ративна програма „Транс-
порт и транспортна ин-
фраструктура”. Проектът 
за третия лъч ще бъде вне-
сен в Управляващия орган на 
програмата през март, а за 
трасето от втория метро-
диаметър – през април.

Снимки Денис Бучел

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова, инж. Сто-

ян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД, Ивайло Мос-

ковски, министър на транспорта, информационните техноло-

гии и съобщенията, и Владимир Житенски, „Джи Пи Груп“ ООД, 

по време на инспекцията на строителството

Йорданка Фандъкова и инж. Георги Станилов, „Станилов” ЕООДСТРОИТЕЛ
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Съвместно с Азербайджан страната ни ще 
предложи на Брюксел рестарт на проекта за 
газопровода през наша територия

Страницата 
подготви 
Невена Картулева

България ще поиска от 
ЕС размразяването на проек-
та за газопровода „Набуко“ и 
по-точно  за частта му през 
България – от ТАНАП и „Набу-
ко-запад”. Това съобщи пре-
миерът Бойко Борисов след 
среща между българската 
и азербайджанската прави-
телствена делегация, която 
начело с президента Илхам 
Алиев е на работна визита 
у нас. На съвместен брифинг 
в Министерския съвет Бо-
рисов и държавният глава на 
Азербайджан уточниха, че 
заедно ще представят пред 
ЕК проекта за рестарт на 
„Набуко“. 

„България не може да 
бъде само спирачка, не може 

само да защитава интереси-
те на ЕК. Сега става въпрос 
за проект, който е и натов-
ски, и европейски, и години 
наред страната ни е инвес-
тирала в него. Въпросът е 
стратегически, той не е 
насочен срещу никого, това 
е запазване на българския 
национален интерес - да не 
бъдем заобикаляни, тръбите 
ни да бъдат пълни с газ и да 
получаваме транзитни так-
си“, подчерта Борисов. В от-
говор на въпрос, дали с този 
акт България се отказва от 

„Южен поток“,

той уточни, че все още 
няма официално съобщение 
от Русия за спирането на 
проекта. 

Премиерът изрази на-
дежда да срещнем пълна 

подкрепа от ЕК за „Набуко“ 
и допълни, че в следващите 
дни вицепремиерът Томислав 
Дончев и министърът на 
енергетиката Теменужка 
Петкова ще посетят Брюк-
сел, където да проведат раз-
говори по темата. 

България може да стане 

транзитна страна  

за природен газ  

от Азербайджан за 

Европа, 

потвърди и президен-
тът Илхам Алиев. Според 
него сега се полагат ос-
новите за стратегическо 
партньорство между две-
те страни. Той подчерта 
важността на реализи-
рането на Южния газов 
коридор, който по думите 
му става реалност благо-

Програма за междуре-
гионално сътрудничество 
ИНТЕРАКТ III за периода 
2014 - 2020 г. беше одо-
брена от правителството 
преди представянето й в 
ЕК. С решението на каби-
нета са приети и ангажи-
ментите на страната ни 
като държава - участник 
в програмата. Те включ-
ват национален принос 
към  ИНТЕРАКТ III в размер 
на 117 132 евро (1,68% от 
дела на страните участ-
нички), разпределен на се-
дем равни годишни вноски.

Решението осигурява 
пълноценното участие на 
България в програмата, 

чиято основна цел е да на-
сърчава обмяната на опит 
и разпространението на 
добри практики и инова-
тивни подходи, свързани с 
управлението и изпълнение-
то на програмите за тери-
ториално сътрудничество.

ИНТЕРАКТ III се прилага 
в ЕС, Норвегия и Швейца-
рия, както и по външните 
граници на общността. За 
периода 2014 - 2020 г. про-
грамата ще функционира 
чрез две приоритетни оси 
– „Повишаване на инсти-
туционалния капацитет 
на органите, включени в 
изпълнението на програ-
ми за европейско терито-

риално сътрудничество, 
както и повишаване на 
ефективността и ефикас-
ността на публичната ад-
министрация в дейности-
те по сътрудничеството” 
и „Техническа помощ”.

Целевите групи са ръ-
ководители и служители, 
работещи по програми за 
териториално сътрудни-
чество, включително по 
програми, които се изпъл-
няват по външните грани-
ци на ЕС. Общият бюджет 
на програмата е 46 344 220 
евро, от които средства-
та от Европейския фонд 
за регионално развитие са  
39 392 587 евро.

Вицепремиерът  по 
координация на европей-
ските политики и инсти-
туционалните въпроси 
Меглена Кунева започва 
инициатива за популяри-
зиране на европейските 
политики и приоритети 
сред българското обще-
ство, съобщиха от прес-
центъра на Министерския 

съвет. В инициативата 
„Европейски  дебати “ , 
която се провежда със 
съдействието на Пред-
ставителството на Евро-
пейската комисия в Бъл-
гария, ще участват като 
гост-лектори европейски 
комисари и други високо-
поставени представите-
ли на евроинституциите. 

Снимка Денис Бучел

дарение на дългогодишни 
усилия. „България е наш 
скъп приятел, изпитваме 
сериозни симпатии към 
българския народ“, каза 
още той. По думите му 
политическите отноше-
ния между двете страни 
са на изключително ви-
соко ниво. Алиев заяви, че 
страната му разполага с 
богати ресурси, като об-
щите резерви на газ са 
2,5 трл. куб. м.

Припомняме, че „Набуко“, 
който се ползваше с под-
крепата на ЕС, беше затво-
рен през юни 2013 г. Плани-
раше се газопроводът да 
пренася каспийски газ до 
Европа от края на 2017 г., 
като азербайджанското 
находище „Шах Дениз“ бе 
оценявано като най-важния 
източник на синьото гори-
во. Консорциумът, който 
разработва находището, 
обаче избра конкурентния 
проект за Трансадриатиче-
ския газопровод (ТАП) през 
Гърция, Албания и Италия. 
По трасето от Азербай-
джан до Италия обаче ще 
има няколко отклонения и 
едно от тях ще е към Бъл-
гария чрез връзката Комо-
тини - Стара Загора. Пре-
зидентът Алиев уточни, че 
се разглеждат и 

възможности  

за разклонение от 

България към Румъния и 

Унгария.

Според Бойко Борисов 
приятелството между Бъл-
гария и Азербайджан дава го-
ляма сигурност в дългосро-
чен аспект, че обсъжданото 
в наши дни ще бъде подкре-
пяно от правителствата 
занапред. „Имат газ, нефт, 
има свободни пари за ин-
вестиции, в същото време 
числеността на население-
то е еднаква с тази у нас. 
Създали сме традиции и в 
отношенията, двата наро-
да се обичат, познават се, 
интересът е взаимен“, ко-
ментира той. 

В рамките на визита-
та си президентът Алиев 
се срещна и със своя колега 
Росен Плевнелиев на „Дон-
дуков“ 2. Там той подчерта, 
че Южният газов коридор 
е най-големият проект на 
Азербайджан в Европа. След 
разговорите с българския 
държавен глава беше подпи-
сана и съвместна декларация 
за стратегическо партньор-
ство между двете страни.  

„Азербайджан е ключов 
партньор в усилията ни за 
диверсификация и повиша-
ване на енергийната сигур-

ност не само на България, 
но и на Югоизточна Европа“, 
подчерта президентът Ро-
сен Плевнелиев. Той допълни,  
че постигнатата договоре-
ност с Азербайджан за дос-
тавка 

на 1 млрд. куб. м 

природен газ годишно е 
в основата на енергийното 
сътрудничество между две-
те страни за преодоляване 
зависимостта ни само от 
един доставчик и е предпос-
тавка за диверсификация 
и на останалите държави 
от региона. България има 
готовност да разшири об-
хвата на договорености-
те за доставките на газ 
от Азербайджан, заяви още 
държавният глава. Росен 
Плевнелиев подчерта, че 
междусистемната газова 
връзка между България и Гър-
ция (IGB) е интегрална част 
от Южния газов коридор. Ре-
ализирането на този важен 
за България инфраструкту-
рен проект ще осигури дос-
тъп на страната ни до Тран-
садриатическия газопровод, 
което заедно с интерконек-
тора с Румъния ще открие 
пътя за пренос на каспийски 
газ към страните от Више-
градската четворка.

Първият гост-лектор 
ще бъде вицепрезиден-
тът на Европейската 
комисия и комисар по бю-
джет и човешки ресурси 
Кристалина Георгиева. 
Темата на дискусията е 
„Жените в управлението 
- европейски предизви-
кателства“. Събитието 
ще се проведе на 8 март 
в Представителството  
на ЕК.

СТРОИТЕЛ
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Георги Сотиров

УАСГ беше домакин 
на научната конференция 
„Проектиране и строител-
ство на железопътната и 
пътната инфраструктура 
в Полша“ с мото „Заедно 
правим бъдещето по-до-
бро“. При откриването на 
форума ректорът на УАСГ 
проф. д-р инж. Красимир 
Петров подчерта тради-
ционно добрите връзки 
на университета и на ка-
тедра „Пътища” с водещи 
компании от централно-

европейската държава, 
специализирани в сектора. 
Основна тема бе полският 
опит при изграждането на 
различни пътни съоръже-
ния. 

На конференцията при-
състваха и Н.Пр. Кшищоф 
Краевски - извънреден и 
пълномощен посланик на 
Полша у нас, инж. Стефан 
Карчев, експерт към КСБ, 
както и преподаватели 
от строителните висши 
училища у нас, пътищари, 
студенти и мениджъри на 
фирми.

„Предлагам Румяна Бъч-
варова да бъде назначена 
за министър на вътреш-
ните работи.“ Това заяви 
премиерът Бойко Борисов 
от парламентарната три-
буна. 

По време на изказване-

то си той обеща, че при 
следващото заседание 
на Министерския съвет 
ще поиска оставките на 
главния секретар на МВР 
Светлозар Лазаров и на 
председателя на ДАНС 
Владимир Писанчев. 

Мирослав Еленков 

 „ЧЕЗ България“ ЕАД бе 
отличено с първа награда 
в категория „Инвести-
тор в човешкия капитал и 
условията на труд“ в 12-
ото издание на Годишни-
те награди за отговорен 
бизнес 2014 на Българския 
форум на бизнес лидерите 
(БФБЛ). Призът бе връчен 
на Петър Докладал – ре-
гионалния мениджър на 
ЧЕЗ за България, от Гълъб 
Донев – зам.-министър на 
труда и социалната по-
литика, на тържествена 
церемония. За отличието 
„Инвеститор в човешкия 

капитал” ЧЕЗ се състеза-
ва с проекта си „Хората 
на ЧЕЗ са в сърцето на 
бизнеса“. 

„Това е важна награда 
и признание, че вложения-
та в човешкия капитал си 
заслужават и се възвръ-
щат. Хората са не само 
актив. Те са двигателят, 
чрез който фирмата по-
стига стратегически-
те си цели. Наградата е 
доказателство, че ЧЕЗ е 
социално отговорна ком-
пания, която инвестира в 
здраве, спорт, обучение, 
професионално и кари-
ерно развитие на свои-
те служители, провежда 

дарителски кампании и 
развива доброволчески 
програми, осигурява до-
стойно заплащане на 
труда и диалог със соци-
алните партньори“, заяви 
Петър Докладал. 

Общо 77 проекта на 55 
компании участваха в най-
престижния конкурс в об-
ластта на корпоративна-
та социална отговорност 
в България, чиято цел е 
да популяризира добрите 
практики и да поощри ос-
таналите фирми да раз-
виват активна социална 
политика. 

 „ЧЕЗ България“ ЕАД 
за четвърти път пече-

ли конкурса на БФБЛ в 
категорията „Инвести-
тор в човешкия капитал 
и условията на труд” . 
Престижната награда бе 
присъдена на компанията 
за първи път през 2010 г. 
През 2012 г. и 2014 г. тя 
отново бе на първо място 
в категорията. 

През август 2013 г. 
„ЧЕЗ България“ ЕАД полу-
чи и международно при-
знание за политиката си 
в областта на човешки-
те ресурси, като спечели 
престижната междуна-
родна награда „Стиви“ за 
„Инвеститор в човешкия 
капитал“.

Десислава Бакърджиева

Ръководството на Камарата на 
строителите в България се срещ-
на с парламентарната Комисия по 
регионална политика, благоустрой-
ство и местно самоуправление. 
Зам.-председателят на КСБ Андрей 
Цеков, почетният председател инж. 
Симеон Пешов, изп. директор инж. 
Иван Бойков и доц. д-р инж. Георги 
Линков – председател на Комисията 
за воденето, поддържането и полз-
ването на ЦПРС, обсъдиха в Народ-
ното събрание актуалните теми в 
строителния сектор и необходими-
те нормативни промени в бранша. 
Срещата се състоя в рамките на 
заседанието на ресорната парла-
ментарна комисия. Първа точка от 
дневния й ред беше представяне и 
обсъждане на законопроект за изме-
нение и допълнение на Закона за ус-
тройство на територията, а втора 
– среща с ръководството на КСБ. 

Депутатите бяха запознати от 
представителите на Камарата с 

актуалното състояние на сектора, 
работата на КСБ по мониторинга на 
обществените поръчки, разработ-
ването на типовите тръжни проце-
дури и договори. Ръководството на 
Камарата представи на комисията 
и изготвените от работната група 
към организацията три проектоза-
кона – за устройство на терито-
рията и регионалното развитие, за 
градоустройството и за строител-
ството.

„Още преди месец внесохме три-
те проектозакона в комисията по 
искане на председателя й Найден 
Зеленогорски“, заяви инж. Иван Бой-
ков. „Срещата бе опознавателна. Ние 
представихме нашите виждания за 
промени и реформи в сектора, касае-
щи ЗУТ и ЗОП, за да стимулираме раз-
витието на инвестиционния процес“, 
допълни изп. директор на Камарата.

Повече по темата четете в 
следващия брой на в. „Строител“.

Мирослав Еленков

В периода 2015 – 2016 г. в сто-
лицата предстои изграждането и 
ремонтът на 19 детски градини и 
училища на стойност 48,4 млн. лв. 
Това стана ясно по време на конфе-
ренция на тема „Спортът в свобод-
ното време и развитието на град-
ската инфраструктура”. Форумът 
е свързан с подготовката на София 
за Европейска столица на спорта 
през 2018 г. На него присъстваха 
кметът на Столичната община 
Йорданка Фандъкова, председате-
лят на Столичния общински съвет 
Елен Герджиков, зам.-министърът 
на младежта и спорта Калин Каме-
нов, председателят на ACES Europe 
Джан Франческо Лупатели и др.

„През тази година чрез различ-
ни източници на финансиране ще се 
отделят 5,5 млн. лв. за изграждане 
и модернизация на спортни съоръ-
жения”, заяви Йорданка Фандъкова 
и допълни, че чрез инициативата 
JESSICA се финансира строител-
ството на спортни съоръжения 
в парк „Възраждане” за близо 3 
млн. лв. 

Фандъкова посочи, че са пред-
видени ремонтни дейности на учи-
лищни басейни, изграждането на 

физкултурен салон в 93 училище в 
„Надежда“, както и строителство-
то на втори за Първа английска 
гимназия.

Зам.-министърът на младежта 
и спорта Калин Каменов очерта ме-
тодите за финансиране на спорт-
ни съоръжения през ведомството. 
Единият е през Наредба 2 на ММС. 
Друг вариант е през оперативните 
програми. Той посочи, че на места 

финансирането ще бъде през ОП 
„Региони в растеж 2014 – 2020”, на 
други места ще бъде по Програма-
та за развитие на селските райо-
ни. „Ще се търсят различни вариан-
ти, въпросът е да има подготвени 
проекти”, обобщи той.

Джан Франческо Лупатели спо-
дели, че през 2018 г. София ще бъде 
достоен домакин като Европейска 
столица на спорта. 

Снимка авторът

Изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков и инж. Джани Ан-

това – гл. експерт „Международна дейност“ към Камара-

та, се срещнаха с представители на Френското посолство 

у нас – Гергана Петрова, търговски аташе, и Игор Шлапак, 

търговски съветник. По време на разговорите в централ-

ната офис сграда на КСБ е бил заявен интерес за контакт 

между големи водещи френски и български фирми с цел ра-

бота по бъдещи обекти. Гостите са изразили и желание да 

получават вестник „Строител“ като източник на обектив-

на информация за строителния сектор.
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До 
Инж. Николай Станков
Зам.-председател на УС на КСБ и 
председател на ОП на КСБ – София 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми инж. Станков, 

Приемете моите и на УС на Камарата на стро-
ителите в България най-искрени поздрави по случай 
50-годишния Ви юбилей. Безспорни са усилията Ви за 
преодоляване трудностите и предизвикателствата 
по общия ни път към утвърждаване авторитета на 
КСБ и строителния бранш, към това страната ни да 
стане по-привлекателно място за живеене и бизнес, 
с модерна инфраструктура и европейска визия. 

Скъпи колега Ники, 

Пожелавам ти здраве, радост и лично щастие, 
все така нестихващ ентусиазъм и енергия за рабо-
та и още много професионални успехи! 

Хубав празник!

София  Инж. Светослав Глосов 
7 март 2015 г.  Председател 
    на УС на КСБ 

Eкипът на в. „Строител“ също най-сърдечно поже-
лава на инж. Николай Станков много здраве, късмет и 
успехи, както и още дълги години да работим заедно 
в интерес на българския Строител!

Честит юбилей и наздраве!

Снимка Денис Бучел

СТРОИТЕЛ
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Данаил Кирилов, председател на парламентарната Комисия по правни въпроси: 

Внесохме промени за регламентиране на статута на паркоместата 

Свилена Гражданска
 
Г-н Кирилов, в оглавява-

ната от Вас парламентарна 

Комисия по правни въпроси се 

обсъждат едни от най-ключо-

вите закони у нас. Кои са прио-

ритетите Ви през следващите 

седмици? 

Това са промените, внасяни 
от правителството. И е нор-
мално, защото всяко Народно 
събрание би следвало да обезпе-
чи законодателно дейностите 
на Министерския съвет, особе-
но тези, които касаят спешни 
и неотложни реформи. Знаете, 
че имаме доста сектори, кои-
то са със сериозни проблеми, и 
там трябва да се направят бър-
зи изменения. Искам да направя 
уговорката, че все пак при зако-
нодателната дейност трябва 
да бъдем особено внимателни, 
т.е. не трябва да взимаме при-
бързани решения или такива, за 
които не е изследван очаквани-
ят ефект от прилагането им в 
съответните области. 

Наложително е внасянето и 
одобряването на нормативни-
те актове, касаещи съдебната 
реформа. Очакваме предложения 
от Министерството на право-
съдието, респективно от пра-
вителството, за изменение на 
Закона за съдебната власт. В 
момента текат сериозни деба-
ти във връзка с множество зако-
нопроекти за промени на двата 
основни процесуални кодекса – 
Гражданския процесуален кодекс 
и Наказателно-процесуалния ко-
декс. Там измененията касаят 
балансиране на принудително-
то изпълнение по отношение на 
правата и задълженията на кре-
диторите и длъжниците. Знае-
те, че има сериозно обществено 
напрежение, и то главно заради 
свръхзадлъжнялостта на много 
от гражданите. Българинът за 
съжаление обедня и в един пери-
од от време натрупа много дъл-
гове към банки и други финансо-
ви институции. Това е проблем, 
който трябва внимателно да се 
анализира. 

Смятам, че с членовете на 
комисията успяваме да реаги-
раме на обществената необхо-
димост тогава, когато трябва 
да се коригират проблеми в при-
лагането на едни или други нор-
мативни актове. Последният ни 
подобен случай е по отношение 
на забраните за търгуване на 
земеделска земя. 

За 100 дни настоящият пар-
ламент прие повече от 60 нор-
мативни акта, така че считам, 
че Народното събрание действа 
добре и има ефективен работен 
график във връзка със законода-
телния процес. 

Как оценявате резултатите 

от вече одобрените промени? 

Определено смятам, че се 
виждат, въпреки че периодът от 
два или три месеца е кратък, за 
да се анализира цялостно ефек-
тът от направените изменения. 
Досега нямаме случаи за сериоз-
но несъответствие на планира-
ния ефект спрямо постигнатия 
резултат. Считам, че се справя-
ме добре с дейността си. 

Вашата комисия е водеща 

за осъществяването на съдеб-

ната реформа. Разкажете ни 

повече за стратегията, която 

беше приета с консенсус от 

народните представители, а 

Вие организирахте нейното 

широко обсъждане. Кои са ос-

новните моменти в докумен-

та и кога да очакваме реална 

промяна в системата? 

В правната комисия на ня-
колко пъти дискутирахме при-
етата от Министерския съвет 
съдебна стратегия. В заседани-
ята участваха както предста-
вители на различните инсти-
туции от системата, така и 
неправителствени организации. 
Дебатите бяха тежки. Хубаво 
е, че се получи консенсус, но въ-
преки това все пак се отличиха 
известни противоречия, свър-
зани главно със стабилността 
на утвърдени институции в съ-
дебната власт. Ясно се очерта 
необходимостта да обсъждаме 
и да търсим съгласие за изме-
нение на конституционни норми 
в режим на обикновено Народно 
събрание с квалифицирано мно-
зинство. Това, което за мен е 
положително, е, че стратегия-
та предвижда по-ясни правила 
за кариерно развитие на ма-

гистратите, което е важно за 
стабилността на системата и 
за нейната чистота и е гаран-
ция за спазване на закона при 
правораздаването. Опитваме 
се да привлечем на наша страна 
съдиите, които са стриктни и 
добросъвестни, които вярват в 
силата на закона и го прилагат. 
Това е ценната база за успеха на 
реформата.

Безспорно е, че трябва да 
се търси развитие на всички 
досегашни мерки, които пови-
шават публичността в систе-
мата, извеждат магистратура-
та от анонимността и дават 
възможност на гражданското 
общество да се запознае с ре-
зултата от правораздаването. 
Това ще доведе до по-голяма 
стабилност в съдебната прак-
тика и предвидимост от всички 
правоприлагащи институции и 
субекти в държавата. Елемен-
тът е и антикорупционен, за-
щото много лесно се вижда кога 
един съдебен акт се отклонява 
от стандартната практика, 
което е косвена индикация за 
едно или друго въздействие вър-
ху конкретния случай. Би след-
вало да се приложат и мерките 
за независимост по отношение 
на магистратурата. Очакваме 
проектозакона за съдебната 
власт, който ще възобнови деба-
та по основните цели, заложени 
в стратегията. Положителното 
е, че подобен документ за първи 
път се приема от парламента. 
Предходните варианти са одо-
брявани само от правителство-
то. Надявам се, че има сериозна 
политическа воля и консенсус 
относно необходимостта да се 
извърши съществена реформа в 
съдебната система. 

Преди няколко седмици изле-

зе поредният мониторингов до-

клад на ЕК по Механизма за съ-

трудничество и проверка. Кои 

са спешните действия, които 

трябва да предприемем? 

Много неща трябва да се 
направят. Мониторинговият 
доклад беше по-щадящ, откол-
кото очаквахме. Въпреки това 
той констатира сериозни про-
блеми в съдебната и политиче-
ската система, в сферата на 
сигурността. Най-кратко каза-
но, трябва да се работи с воля 
и упоритост. Действително е 
необходимо сериозно усилие, за 
да се преодолеят натрупаните 
през последните петнайсет го-
дини проблеми. 

Какви са антикорупцион-

ните мерки, които са необхо-

дими, за да се подобри бизнес 

средата у нас? 

Безспорно е нужно да се 
обезпечи гражданският и тър-
говският оборот и най-силно 
дефектите в правосъдието 
се усещат от фирмите, което 
води и до несигурност в инвес-
тиционния процес. Нужно е да 
се продължи по стратегията за 
електронно правосъдие, т.е. кол-
кото повече производства бъ-
дат оптимизирани и бъде разкъ-
сана връзката между страните 
и решаващия орган, толкова по-
добре. Виждате в регистърно-
то производство вече се усеща 
благоприятният ефект от това, 
че едно заявление се разглежда 
от неизвестно длъжностно лице 
и на него не може да му се вли-
яе. Решенията започнаха да се 
взимат и по-бързо, т.е. колкото 
повече се оптимизира процеду-
рата чрез процесуални мерки и 

чрез технически средства, тол-
кова по-добре за бизнеса. А тър-
говското право и споровете са 
благоприятно поле за това, тъй 
като фирмите са достатъч-
но квалифицирани, за да могат 
да си подготвят претенцията 
и доказателствата по начин, 
който да даде възможност за е-
процедиране на някои от елемен-
тите от процеса – призоваване, 
размяна на книжа и т.н. 

По системите за независи-
мо разпределение на делата бих 
казал, че решението не е само 
в създаването на софтуер, а е 
реалното обезпечаване на не-
зависимостта. Не бих възразил 
човек да определя кой да поеме 
делата, но той трябва да отго-
варя за действията си и да може 
да изложи мотиви и аргументи 
за всеки свой избор. Това също 
е правосъдие – да съобразиш в 
зависимост от тежестта на 
спора, кой е най-компетентни-
ят състав, който би решил казу-
са. Надявам се, че с промените 
в процесуалните нормативни 
актове и в Закона за съдебната 
власт ще се подобрят и проце-
дурите при разглеждане на дела-
та и ще се преодолеят нещата, 
които не равнопоставят стра-
ните. Трябва да се предприемат 
и мерки за обучението и квали-
фикацията на магистратите. 

Но за да имат възможност 

да упражняват дейността си, 

магистратите се нуждаят от 

добра материална база. Какви 

мерки като водеща комисия 

ще предприемете, за да се оси-

гурят повече средства за ре-

монт на съществуващите и 

изграждане на нови сгради? 

Още във формата на вре-

Данаил Кирилов е роден на 25 юни 1970 г. в Димитровград. Средното си образование завършва 

в Математическата гимназия в Хасково. След това се дипломира „Право” в Софийския 

университет. Шест години е общински съветник в столицата, като оглавява една от най-

важните комисии в градския парламент – тази по стопанска дейност. Бил е председател на 

Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация. Областен управител 

е на област София-град от август 2009 до май 2013 г. Народен представител е в 42-рия 

парламент. В 43-тия е председател на Комисията по правни въпроси.

Снимки в. „Строител“

СТРОИТЕЛ
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менна парламентарна комисия в 
43-ото Народно събрание пред-
ложих създаването на фонд за 
обезпечаване на капиталови 
разходи на Министерството 
на правосъдието за съдебните 
здания и затворите. Идеята е 
средствата да се отделят от 
нотариалните такси и тези от 
частното съдебно изпълнение. 
Това ще осигури сериозен фи-
нансов ресурс. Искам да подчер-
тая, че мярката не трябва да 
бъде прилагана едностранно и 
силово, нищо че нотариусите и 
частните съдебни изпълнители 
са регулирани професии, които 
черпят компетенциите си от 
държавата и затова има гаран-
тиран пазар на техните правни 
услуги и извършат делегирана 
дейност. Следва тази промяна 
да стане в съгласие със съот-
ветните гилдии. 

Има няколко нарицателни 
случая относно необезпече-
ността на сгради и помещения 
в съдебната система. Знаете 
от доста години проблема със 
Софийския районен съд. Тук ще 
подчертая, че решението за 
преместването му започна по 
време на първото правителство 
„Борисов“. По лични указания на 
премиера беше сформирана ра-
ботна група, в която участвах 
като областен управител. На-
мери се решение със сградата 
на бул. „Цар Борис III“. Там строи-
телно-ремонтните работи при-
ключиха отдавна, но процедура-
та по въвеждане в експлоатация 
се забави. Разбирам, че СРС вече 
е започнал да насрочва дела, кои-
то да се гледат в бившата сгра-
да на ГУСВ. 

Проблемен е случаят и с неза-
почналото изграждане на съдеб-
на палата във Варна. Там отдав-
на има одобрен проект и терен. 
Има разрешение за строеж, но 
го няма финансирането. За съ-
жаление в настоящия бюджет 
не бяха предвидени средства. По 
време на дебатите в Народното 
събрание получих уверението на 
Министерството на правосъди-
ето, че ще търсят варианти за 
поетапно стартиране на стро-
ителството. Безспорно е, че съ-
дебната система има нужда от 
адекватни сгради и помещения, 
за да изпълнява възложените й 
със закон функции. Не е нормално 
магистратите да пишат реше-
ния в една невъзможна среда или 
вкъщи вместо в кабинетите си. 

Съдебните сгради са соб-

ственост на Министерство-

то на правосъдието, а обо-

рудването им се купува от 

съответната институция, 

която ги ползва. Според ма-

гистрати това пречи да се 

взимат бързи и адекватни 

решения за необходимите ре-

монти.

Права сте, че по-сложно е 
устроена правната връзката 
по отношение на управлението 
на държавната собственост 
на сградите, които са в съдеб-
ната система. Министърът на 
правосъдието е принципал на 
имотите. Той от своя страна 
предоставя обекта на съот-
ветната структура в съдебна-
та система. Имаме по-сложна и 

дълга верига на органите, кои-
то извършват управлението, 
ползването и стопанисването 
на съответните здания. Съ-
ществените промени, касаещи 
собствеността, се разрешават 
от министъра на правосъдието. 
Администрирането на движими-
те вещи и текущите ремонти 
стават от ръководството на 
съответната съдебна институ-
ция. В този усложнен ред дейст-
вително има възможност да се 
появят координационни пробле-
ми. На мен ми се струва, че чис-
то формално не би било добро 
решение цялото управление на 
една съдебна палата да се прех-
върли изцяло на ръководителя на 
институцията. Това ще извади 
на сцената отново въпроса за 
капиталовите разходи и откъде 
да набавим средствата, т.е. кой 
дава парите. 

Ако има достатъчно финан-
сиране, за да се обслужват не-
обходимите капиталови разходи 
по тези здания, усложненият ва-
риант на управление не е пречка. 
Проблем е, че няма достатъчно 
средства. 

Били сте общински съвет-

ник, както и областен упра-

вител на София-град. Според 

Вас какво трябва да залегне в 

новия Закон за обществените 

поръчки (ЗОП)?

Вносител съм на промени в 
ЗОП за един конкретен случай 
– за изграждане на прегражда-
щото съоръжение на българо-
турската граница във връзка с 
бежанския въпрос. Необходимо 
е цялостно решение на пробле-
мите, които са в закона. Новият 
ЗОП се изготвя от правител-
ството. В момента работна 
група, ръководена от вицепре-
миера по европейските фондо-
ве и икономическата политика 
Томислав Дончев, се занимава с 
този въпрос. В предходния ман-
дат той беше много деен участ-
ник в тогавашната процедура по 
изменение и допълнение на ЗОП. 

Според мен ще получим се-
риозен анализ от Министерския 
съвет за проблемите по при-
лагането на правилата, които 
бяха приети миналата година. 
Това ще даде отговор на много 
от тогавашните ни притесне-
ния, т.е. дали са се справили по-

малките общини с по-тежките 
процедури, които гарантират 
публичността на търговете. 

Важно е проектът да про-
изтича от правителството, за 
да могат да се съобразят из-
искванията и приложимостта 
на правилата при усвояването 
на средства по оперативните 
програми от ЕС. Напълно обяс-
нимо е, че това изисква време, 
за да се изготвят качествени 
промени. 

Вие сте и един от вноси-

телите на промени в Закона 

за устройството на терито-

рията, които регламентират 

статута на паркоместата. 

Разкажете ни повече за това. 

Проблемът с паркоместата 
е от години. Той е правен с оглед 
на обстоятелствата, че те ня-
мат статута на отделен обект 
като елемент от недвижим 
имот. Сега те се прехвърлят 
единствено като  съсобствена 
идеална част от терен или от 
подземен или надземен паркинг. 
Притежателят на част от иде-
ална част няма собственост 
върху конкретен обект. Преди 
повече от 10 – 15 години въпро-
сът за осигуряване на възмож-
ност за паркиране в жилищни и 
обществени сгради стана за-
дължително законово изискване. 

С оглед да има стабилност 
на правата, както и възмож-
ност гражданите и юридиче-
ските лица да упражняват в 
пълен обем правото си на соб-
ственост, отдавна беше необ-
ходимо в законодателството ни 
паркоместата да се обособят 
като отделен обект, който съ-
ответно да бъде и предмет на 
сделки. 

Промените са резултат на 
дългогодишен труд на много 
специалисти в областта на 
архитектурата, градоустрой-
ството, нотариалната дей-
ност. Имало е работни групи, 
които са подготвяли предложе-
ния за законодателни изменения. 
Участвали са представители 
на Камарата на строителите в 
България, Нотариалната камара, 
Дирекция „Архитектура и гра-
доустройство“ на Столичната 
община, Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, вклю-
чително и вещноправни екпер-

ти. Промените са консултирани 
и с някои от най-големите спе-
циалисти – проф. д.ю.н. Владимир 
Петров, проф. д-р Георги Боянов 
и др. Това не означава, че в деба-
тите, които започват, няма да 
участват всички заинтересова-
ни организации. Законопроектът 
е разпределен с водеща Комисия 
по регионална политика, благоу-
стройство и местно самоупра-
вление и на правната комисия. 
Смятам, че и на първо, и на вто-
ро четене всички заинтересова-
ни организации, администрации 
и ведомства ще участват в 
дебатите, което ще допринесе 
да гласуваме окончателно едни 
ефективни промени. 

Правен ли е анализ колко 

приходи ще донесе това изме-

нение на бюджета? 

Принципно не би следвало да 
има радикална промяна на по-
стъпленията, тъй като досега 
тези сделки са таксувани като 

прехвърляне на собственост в 
идеална част. Сега като пред-
мет на оценка те биха били 
като отделен обект. Ще има из-
вестна корекция на стойност-
та, но това няма да доведе до 
резки промени. По-скоро тук по-
лезното е, че се внася яснота за 
60 – 70 хил. паркоместа, които 
сега са с противоречив правен 
статут и има противоречива 
съдебна практика. С изменения-
та ще се облекчи гражданският 
оборот във връзка с придобива-
нето на такива обекти. 

Малко са проблемите, които 
ще останат неизяснени след 
гласуваните промени. Един от 
тях е въпросът за свободната 
прехвърлимост на паркоместа-
та, т.е. може ли да се отчуж-
дава в полза на трето лице, 
което не е собственик в сгра-
дата, където е мястото. Това 
е с оглед съществуващото нор-
мативно изискване всяко здание 
да е обезпечено с достатъчно 
места за обитателите. Това 
е един дискусионен детайл, но 
смятам, че той би бил лесно 
решен. 

Ще има ли ремонт на избор-

ното законодателство? 

Считам, че въпреки някои 
сериозни дефекти в приетия от 
миналия парламент кодекс, които 
ще са проблем в местния вот, не 
би следвало да има нови измене-
ния, въпреки че имаме необхо-
димото технологично време от 
шест месеца, т.е. да спазим из-
искването на Венецианската ко-
мисия. Смятам, че макар положе-
нието да е по-трудно за нас като 
политическа сила, не трябва да 
натоварваме изборите с излишни 
тези, че някой е сменил законо-
дателството конюнктурно, за 
да му е по-удобно за конкретния 
вот. По-добрият  побеждава при 
всички правила. 

СТРОИТЕЛ
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Свилена Гражданска 

Създават работна група към 
Министерството на регионално-
то развитие и благоустройство-
то за промяна на Закона за ус-
тройство на територията (ЗУТ). 
До края на март т.г. тя трябва да 
обобщи най-належащите измене-
ния в нормативния акт, чрез кои-
то да се коригират най-тежките 
проблеми, а в по-дългосрочен план 
да се подготвят и по-съществе-
ни промени на закона. Това стана 
ясно по време на първото заседа-
ние на Консултативния съвет за 
проектирането, строителството 
и инвестиционния процес, който 
ще работи като експертно звено 
за адресиране на проблемите в 
посочените области. Заседание-
то бе под председателството на 
министъра на регионалното разви-
тие и благоустройството Лиляна 

Павлова. На срещата присъства и 
инж. Иван Бойков, изп. директор на 
Камарата на строителите в Бъл-
гария. Участниците в срещата се 
обединиха около мнението, че в ЗУТ 
са необходими спешни промени, 
тъй като в този вид той създава 
много трудности в работата на 
всички нива. 

Според Камарата на строите-
лите в България се налага разде-
лянето му в три отделни закона 
– Закон за устройство на терито-
рията и регионалното развитие, 
Закон за градоустройството и 
Закон за строителството – пози-
ция, която се подкрепя и от други 
браншови организации. Като ва-
жни бяха определени промените, 
свързани с регламентирането на 
срокове, облекчаването на проце-
дури, както и ясното разписване 
на отговорностите на всички по 
веригата, за да се гарантира дос-

тавянето на качествен краен про-
дукт в строителството. 

Пред членовете на съвета Ли-
ляна Павлова представи приорите-
тите в работата на Министер-
ството на регионалното развитие 
и благоустройството, сред които 
реализирането на основните за 
България стратегически пътни 
проекти, Националната програма 
за енергийна ефективност на мно-
гофамилни жилищни сгради, рефор-
мата във водния сектор, изготвя-

нето на специална стратегия за 
подпомагане на слаборазвитите 
региони в страната, дейностите 
за справяне със свлачищата, свърз-
ването на кадастъра на страната 
с Имотния регистър и др. Минис-
тър Павлова подчерта, че очаква 
Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014 – 2020” да бъде офици-
ално одобрена до края на пролетта 
и по нея веднага реално да се запо-
чне работа, за да се предотврати 
рискът 2015 г. да е нулева за евро-

на четвъртата кръгла маса на тема 

„Модернизация на обществените поръчки“
организирана от Камарата на строителите в България, 

ОП на КСБ – София, и в. „Строител“
23 март 2015 г., 11:00 ч. 

10:30 – 11:00 ч. Регистрация 

11:00 – 12:30 ч. ПЪРВИ ПАНЕЛ 
Инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ
Томислав Дончев – зам. министър-председател и министър по европейските 
фондове и икономическата политика 
Ивелина Василева – министър на околната среда и водите
Деница Николова – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството
Елеонора Николова – и.д. директор на ЦППКОП към Министерския съвет
Андрей Цеков – зам.-председател на УС на КСБ
Въпроси
Модератор: Инж. Николай Станков – зам.-председател на КСБ и председател на 
ОП на КСБ – София

12.30 – 12:45 ч. Кафе пауза

12:45 – 14:00 ч. ВТОРИ ПАНЕЛ

Найден Зеленогорски – председател на Комисията по регионална политика, 
благоустройство и местно самоуправление към 43-ото Народно събрание
Станислав Иванов – председател на Комисията по околната среда и водите 
към 43-ото Народно събрание
Данаил Кирилов – председател на Комисията по правни въпроси към 43-ото НС
Иво Кацаров – главен секретар на Агенцията по обществени поръчки 
Петя Николова – главен експерт в Дирекция „Методология, анализ и контрол 
на обществените поръчки”, Агенцията по обществени поръчки 
Въпроси

14:00 – 14:15 ч. Кафе пауза

14:15 – 15:00 ч. ТРЕТИ ПАНЕЛ 
Мариана Кацарова, директор на Дирекция „Правно-нормативно осигуряване“, 
Сметната палата
Поля Петрова-Огнянова – началник на отдел „Правно-нормативно осигуряване 
на одитната дейност“, Сметната палата
Силвия Беркова – главен секретар на КЗК
Цветелина Попова – директор „Обществени поръчки и концесии“ на КЗК
Представител на ДФ „Земеделие“
Въпроси

15:00 ч. Закриване 

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

Това е четвъртата среща дискусия, която ще събере на едно място ключови 
фигури от държавните институции, общинските администрации и бизнеса. На форума 
ще бъдат обсъдени актуалните проблеми в Закона за обществените поръчки и пред-
лаганите промени с цел оптимизиране на закона, типизиране на процедурите и дого-
ворите, премахване на дискриминационните условия в търговете. 

Срещата ще бъде открита от заместник министър-председателя и министър 
по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев. Към мо-
мента участието си са потвърдили министърът на околната среда и водите Ивелина 
Василева, председателят на парламентарната Комисия по околната среда и водите 
Станислав Иванов,  председателят на парламентарната Комисия по регионална поли-
тика, благоустройство и местно самоуправление Найден Зеленогорски, и.д. директор 
на ЦППКОП Елеонора Николова, представители на АОП, Сметната палата и др.

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“

Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ:

Ренета Николова

Инж. Бойков, взехте учас-

тие в Консултативния съвет 

за проектирането, строител-

ството и инвестиционния про-

цес към МРРБ. Какви теми бяха 

обсъдени на него? 

Това беше първото заседа-
ние на Консултативния съвет. 
Министър Павлова представи 
законодателната програма на 
ведомството за първото полу-
годие. Тя включва изменения в 
няколко закона, в това число ЗУТ. 
Аз поставих въпроса, че КСБ е 
разработила съвместно с колеги 

от другите браншови организа-
ции три законопроекта – Закон 
за устройство на територията 
и регионалното развитие, Закон 
за градоустройството и Закон за 
строителството, които са вне-
сени в НС на вниманието на депу-
татите от регионалната коми-
сия. На заседанието се изказаха 
съображения, че няма готовност 
сега да се разгледат нашите 
предложения. Обединихме се, че 
трябва да има обсъждане на тези 
три проектозакона в рамките на 
Консултативния съвет към МРРБ 
и да се търси решение до края на 
годината по тях.

 Другите браншови органи-

зации подкрепиха ли КСБ?

Имаше представители и на 
Камара на архитектите в Бъл-
гария, и на Камарата на инже-
нерите в инвестиционното про-
ектиране. ЗУТ е общ проблем, не 
само за КСБ. Трите нормативни 
акта, които предлагаме, са за 
трите организации и са подкре-
пени и от други браншови кама-
ри, като тази на геодезистите. 
Както вече казах, на този етап 
няма готовност на правител-
ството да върви в посока прие-
мането им. Предлагат се бързи 
промени в Закона за устройство 

на територията и за целта се 
създава работна група. В нея ще 
има представител на КСБ, но 
основната роля там ще бъде на 
архитектите и инженерите, тъй 
като в този си вид законът касае 
по-скоро подготовката, а не тол-
кова самото строителство. В 
рамките на работната група ще 
се търсят възможните изменения 
на ЗУТ на този етап. 

Поставихме въпроса и за За-
кона за обществените поръчки. 
Оказа се, че няма достатъчно ин-
формация относно проекта за нов 
ЗОП. Въпросът стои отворен. В 
тази връзка кръглата маса, която 

организира КСБ, се очаква с голям 
интерес – надяваме се да чуем по-
вече за концепцията и в каква по-
сока ще бъде разработен законът. 

Обсъдихме и програмата за 
саниране на сградите като тех-
нология и движение. Положител-
ното бе, че всички присъстващи 
на съвета бяха представители на 
браншови сдружения от сферата 
на строителството. Участваха 
много експерти и се чуха профе-
сионални становища. В този си 
състав Консултативният съвет 
е добро място за обмяна на идеи и 
за търсене на решения в сферата 
на строителството.

Позицията на КСБ за разделяне на нормативния акт 
на три се подкрепя и от други браншови организации 

пейското финансиране. 
Приоритетно ще се работи и 

по промените в Закона за управле-
ние на етажната собственост, в 
който също е констатирано нали-
чието на много несъвършенства, 
се реши още по време на заседа-
нието. 

Поставен бе и въпросът за не-
обходимостта от представяне и 
обсъждане на подготвяните про-
мени в Закона за обществените 
поръчки, за които до момента не 
е търсено мнението на хората от 
бизнеса, които ще бъдат пряко за-
сегнати от тях. Бяха дадени и пре-
поръки, отнасящи се до изменения 
в Закона за енергийната ефектив-
ност. 

Консултативният съвет обсъ-
ди и възможности за повишаване 
на експертния потенциал на об-
щините за подготовка на общите 
устройствени планове чрез включ-
ване в разработването им на екс-
перти, одобрени от съответните 
браншови камари, чрез което да се 
гарантира качеството на плано-
вете. 

Министър Лиляна Павлова обя-
ви, че предстои и създаването 
на нов съвет към МРРБ, който да 
работи за справяне с проблемите 
със свлачищата и по превенция на 
появата им. 

Снимка Денис Бучел

СТРОИТЕЛ
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Невена Картулева

Правителството предостави безвъз-
мездно за управление на община Шабла 
три имота – публична държавна соб-
ственост. Терените с обща площ близо 
13 дка се намират в землището на с. Ду-
ранкулак и са с отпаднала необходимост 
за Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството. С при-
добиването им местната власт ще има 
възможност да кандидатства с проект 
за обособяване на рибарско пристанище 
по Програмата за развитие на сектор 
„Рибарство“.

С друго решение кабинетът учреди в 
полза на община Созопол безвъзмездно 
безсрочно право на строеж върху част 
от имот – изключителна държавна соб-
ственост. Теренът с площ около 750 
кв. м е по крайбрежната ивица. Той е не-
обходим за реализирането на проект по 
Оперативна програма „Околна среда” за 
подобряване и развитие на инфраструк-

турата за питейни и отпадъчни води в 
града.

С още две решения правителството 
промени от частна държавна в публична 
държавна собственост статута на имо-
ти в Кюстендил и Враца. Първият се на-
мира на бул. „България” №33 в Кюстендил 
и се използва от Регионалната дирекция 
по горите, а вторият е на ул. „Илинден” 
№16 във Враца и е предоставен за упра-
вление на Сухопътните войски.

За частна държавна собственост 
бяха обявени и четири сгради на тери-
торията на „Пристанищен терминал 
Бургас–запад”. Правителството даде 
съгласието си те да бъдат премахнати 
от концесионера. Освободените площи 
ще се използват за подобряване капаци-
тета на складовите полета и изгражда-
не на логистични връзки. Придобитите 
от страна на концесионера средства, 
получени от премахване на постройки-
те, ще бъдат предоставени в полза на 
държавата.

Окончателният вариант за участък 3.2 ще бъде ясен през ноември

Десислава Бакърджиева

Строителството на 
лотове 3.1 и 3.3 на ав-
томагистрала „Струма” 
трябва да започне до края 
на годината. Това ще  се 
случи само ако процедури-
те за избор на изпълнител 
за двата участъка Благо-
евград – Крупник и Кресна 
– Сандански приключат 
до есента, съобщиха от 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството. В на-
чалото на годината тър-
говете бяха спрени вре-
менно заради обжалвания 
от отстранени участни-
ци, които не успяха да пре-
минат през предварител-
ния подбор в ограничените 
процедури за пътните 
отсечки на лот 3 на АМ 
„Струма”. В момента рабо-
тата продължава и поръч-
ките навлизат във втора-
та си фаза. Допуснатите 
кандидати до следващия 
етап за лот 3.1 трябва 
да подадат оферти до 16 
март. Крайният срок за 
внасяне на предложения 
от фирмите и обединени-
ята, състезаващи се за 
лот 3.3, е 12 март. След 
това ще започне същинска 
оценка на комисията, про-
веждаща търга в Нацио-
нална компания „Страте-
гически инфраструктурни 
проекти” (НКСИП).  До 
втория етап за лот 3.1 са 
допуснати седем кандида-
та. Това са „Обраскон Ху-
арте Лаин” АД (Испания); 
ДЗЗД консорциум „СССС-
СК-13”, съставено от „СК-
13 Пътстрой” АД и „Чайна 
Комюникейшън Кънстрък-
шън Къмпани” ЛТД  (Ки-

тай); ДЗЗД „ПСТ Струма 
1” с партньори „ПСТ Груп” 
ЕАД, „Виа План” ЕООД, 
„Понсстройинженеринг” 
ЕАД и „Джи Пи Груп” ООД; 
консорциум „Струма - лот 
3.1”, в който са „ГБС Ин-
фраструктурно строител-
ство“ АД, „Пътстрой-92” 
АД и „Геострой” АД; Обеди-
нение „Магистрала Стру-
ма 3.1”, създадено от тър-
говски дружества „Трейс 
Груп Холд” АД и „Пътища и 
мостове” ЕООД; „Сан Хосе 
– АТМ” ДЗЗД, в което са се 
обединили „Конструктора 
Сан Хосе” АД (Испания) и 
„Автомагистрали 
Черно море” АД; 
ДЗЗД „АМ Струма 
3.1” с участници 
„Агромах“ ЕООД, 
„АБ” АД, „Хидро-
строй” АД, „Пъти-
ща Пловдив груп” 
ЕООД, „Пътища 
Пловдив ”  АД и 
„Алве Консулт” 
ЕООД. 

До втората 
фаза на лот 3.3 
с а  д о пу с н а т и 
„О б р ас кон  х у -
арте лаин”  АД 
(Испания),  кон-
сорциум „Струма 
– лот 3.3”, в което влизат 
„ГБС Инфраструктур-
но строителство” АД, 
„Пътстрой-92” АД, „Гла-
вболгарстрой” АД  и „Ге-
острой” АД; обединение 
„АМ Струма”, с участни-
ци „Трейс Груп Холд” АД, 
NGE Contracting (Франция) 
и „Пътища и мостове“ 
ЕООД; и ДЗЗД „ПСТ Стру-
ма 3”, съставено от „ПСТ 
Груп” ЕАД, „Рутекс” ООД 
и „Понсстройинженеринг” 
ЕАД.

Ограничените поръч-
ки за лот 3.1 и 3.3 на АМ 
„Струма” бяха обявени 
от НКСИП в началото на 
август м.г. Прогнозна-
та стойност за лот 3.3, 
който е с дължина около 
23 км, е 200 млн. лв. без 
ДДС. Индикативният бю-
джет за участъка Благо-
евград – Крупник от АМ 
„Струма” с дължина 13 км 
е 150 млн. лв. без ДДС. Фи-
нансирането е осигурено 
по Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
- 2020” (ОПТТИ). Срокът 

за реализиране и на двете 
отсечки е 1280 дни. Кри-
терият за избор на изпъл-
нители е „икономически 
най-изгодното предложе-
ние” с тежест на цената 
75%, а на техническата 
оценка - 25%. По думите 
на министъра на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Лиляна 
Павлова, ако няма нови 
обжалвания, с подписва-
нето на договорите със 
строителите ще започне 

допроектирането на обек-
тите и паралелно с това, 
където е необходимо, ще 
се извършват отчужде-
ния, парцеларни планове 
и ОВОС. Очакванията са 
всички тези стъпки да 
бъдат извървени до края 
на 2015 г. 

З а  лот  3 . 2  н а  АМ 
„Струма” от Крупник до 
Кресна министър Павло-
ва коментира, че това е 
най-тежкият участък на 
магистралата. „За най-

скъпото и сложно трасе 
имаме разработен проект 
за преминаване с тунел с 
дължина 15 км. Паралелно 
с това работим по още 
няколко варианта, като 
всички те в момента се 
анализират като част 
от изготвянето на еко-
логична оценка. Прави се 
детайлна техническа екс-
пертиза за това кое и от 
техническа и екологична 
гледна точка е най-добро-
то и най-подходящото за 
изпълнение като време и 
сложност на съоръжения-
та. Този регион има свои-
те характерни сеизмични 
и геоложки особености на 
скалата. Затова ще се 
търси съчетание между 
всичко – финансово, тех-
ническо, екологично, ге-
оложко и сеизмично”, по-
сочи Павлова. Според нея 
решението за избора на 
трасе трябва бъде взето 
до ноември. Ако вариан-

тът за преминаване през 
Кресненското дефиле с 
дълъг тунел бъде отхвър-
лен и се приеме алтерна-
тивата, която е съчета-
ние от 6 по-малки тунела 
и виадукта, мостове и 
други съоръжения, е въз-
можно да бъде намалена 
инвестицията за лот 3.2. 
С новия вариант се очак-
ва да бъдат спестени до 
250 млн. евро. При поло-
жение че това се случи, 
по ОПТТИ ще се осигурят 
субсидии и за други два 
важни пътни обекта. В 
текста на оперативна-
та програма е записано, 
че ако има възможност да 
бъдат икономисани пари 
от лот 3 на АМ „Струма”, 
те ще се пренасочат към 
другите два приоритетни 
обекта, които са допусти-
ми за финансиране. Такива 
са този за доизграждане 
на АМ „Хемус” и тунелът 
под връх Шипка.

Десислава Бакърджиева

Община Благоевград търси 
изпълнители за ремонт на град-
ски улици и пътища в областта. 
Местната администрация обяви 
обществена поръчка с прогнозна 
стойност 1,1 млн. лв. без ДДС. 
Кандидатите могат да участват 
по две обособени позиции. Първата е за 
ремонт на уличната мрежа на терито-
рията на община Благоевград. В нея се 
включват улиците „Георги Попов”, „Даме 
Груев”, „Вихрен”, „Трети март”, „Христо 
Силянов”, „Христо Чернопеев”, „Христо 
Смирненски”, „Д-р Владимир Бъчваров”, 
„Света гора” и  транспортната алея в 
парка при ул. „Даме Груев”. Втората по-
зиция е за обновяване на общински пъ-
тища на територията на Благоевград. 
По нея се предвижда основен ремонт 
на асфалтовата настилка на отсечки-
те Благоевград – Покровник, Благоев-

град – Бистрица – Бодрост, Покровник 
- Габрово/Падеш – Лешко – Горно Лешко. 
Срокът за изпълнение на поръчката е 
90 дни.

Участниците по първата обособена 
позиция трябва да разполагат с финансов 
ресурс в размер на минимум 300 хил. лв., а 
кандидатите по втората – с не по-мал-
ко от 150 хил. лв. В търга е заложено и 
изискване фирмите да са реализирали 
строителство, сходно с предмета на 
поръчката, през последните пет години. 
Срокът за подаване на оферти за учас-
тие е 24 март.

Снимки Денис Бучел

СТРОИТЕЛ
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Банско, Добринище, Раз-
лог и Кресна ще могат да 
изграждат спортни и ту-
ристически съоръжения, ако 
бъде приет новият План за 
управление на НП „Пирин“. 
Лиф тове обаче ще е въз-
можно да се строят само 
над първите два града, ста-
ва ясно от актуализирания 
вариант на ключовия за раз-
витието на региона доку-
мент, който бе представен 
в края на миналата седмица 
от авторите на проекта 
„Пролес Инженеринг“ ООД.  
Плановете за управление 
са задължителни за всич-
ки национални и природни 
паркове, резервати и др. Те 
определят границите на 
отделните зони вътре - за 
горски екосистеми, турис-
тическа или резерват, и оп-
исват режимите във всяка 
една от тях. Наричат ги 
Общите устройствени пла-
нове на планините, защото 
за срок от 10 години напред 
задават всички бъдещи ико-
номически и социални дей-
ности в района.

4 пъти повече терито-

рии за туризъм

В проекта за нов доку-
мент зоните за туризъм, 
съществуващи и в сегашния 
план, се увеличават от мал-
ко над 1000 хектара на близо 
4000 хектара – т.е. 4 пъти. 
Това е направено неслучайно 
и за да се отговори на очак-
ванията на живеещите в ре-
гионите, които настояват 
за повече инфраструктура, 
а и за да се адаптират на-
шите норми към Хартата 
за устойчиво развитие на 
ООН, според която при из-
работване на плановете за 
управление на защитени те-
ритории освен екологични е 
задължително да се вклю-
чат и социално-икономиче-
ски, и демографски фактори. 

Според европейските и 
световни стандарти до 15% 
от националните и природ-
ните паркове се определят 
за спорт и туризъм.

За тях важат ограниче-
нията на чл. 21 от Закона 
за защитените територии, 
който „забранява стро-
ителство, с изключение 
на хижи, заслони, сгради 
и съоръжения за нуждите 
на управлението на парка 
и обслужването на посе-
тителите“. Допускат се 
и ремонт на съществува-
щите постройки, пътища 
и спортни съоръжения и 
подобряване на съществу-
ващата туристическа ин-
фраструктура.

Проектът обособява и 
териториите за палатко-
ви лагери и трасира нови 20 
пешеходни маршрута. Вни-
мание се отделя и на алпи-
низма и скалното катерене, 
като се регулират и места 
за провеждането им. Кате-

горични забрани има за шум, 
моторни шейни, АТВ и ще се 
ограничи рязко достъпът на 
автомобили на територия-
та на парка. 

Сега действащият план 
е изтекъл миналата година 
и реално позволява строи-
телство само в т.нар. зона 
за сгради и съоръжения (в 
новия план няма такава) с 
площ 219 хектара, или 0,6% 
от националния парк. 

Авторите на докумен-
та – управителят на „Про-
лес Инженеринг“  Антоний 
Стефанов и експертът 

Димитринка Берберова, из-
рично уточняват, че планът 
за управление на НП „Пирин“ 
не разрешава изграждане, а 
само определя зоните, в кои-
то то е допустимо. 

Новите зони не означа-

ват директно строител-

ство.

„Всяко инвестиционно 
намерение - дали ще е за 
лифт, туристическа пътека 

или заслон, ще се съгласува 
първо с Министерството 
на околната среда и водите 
(МОСВ) и ако отговаря на 
действащото законодател-
ство, евентуално ще бъде 
реализирано въз основата 
на одобрен подробен ус-
тройствен план“, обясниха 
те и изразиха категорично-
то си мнение, че старият 
план е бил силно рестри-
ктивен. „Дори директорът 
на Национална служба за за-

щита на природата Михаил 
Михайлов имаше препоръка 
новият документ да от-
разява в по-голяма степен 
съвремието, актуалната 
ситуация", информира на 
срещата Антоний Стефа-
нов. Според Берберова не е 
нормално на територия от 
40 хил. ха зоната за туризъм 
да се ограничава в 1000 ха. 
Тя включва пътеки, марки-
ровка, заслони и други посе-
тителски съоръжения и на 
последно място ски зони. 

Новият план е едно от 
най-важните условия, за да 
се случат планираните лиф-
тове и писти над Банско. 
Той е ключът към втората 
кабинка, защото след отпа-
дането на категоричната 
забрана за ново строител-
ство в планината проектът 
за съоръженията вече може 
да бъде одобрен. Ще е нужно 
само да получи положителна 
екооценка. 

„Ако има кметове, кои-
то си представят писти и 
лифтове, това си е тяхна 
работа - да си подложат ин-
вестиционното намерение 
на екологична оценка“, заяви 
Берберова. „Общините ис-
кат още зони за туризъм, 
тези, които сме дали, не 
ги удовлетворяват", комен-
тира Антоний Стефанов. 
Претенциите на Банско, 
Разлог и Добринище са сега 

съществуващите около 30 
километра писти в Пирин 
да се увеличат поне десето-
кратно, а дължината на лиф-
товете - почти петкратно.

ЮНЕСКО  определя къде 

може и къде - не.

„Поели сме ангажимен-
ти към международни ор-
ганизации (конвенцията за 
опазване на световното и 
културното наследство на 
ЮНЕСКО – б. ред.) и трябва 
да се съобразяваме с опре-
делени норми. Зоните в но-
вия план не ги отчитат", 
каза от своя страна Дими-
тър Стоев, началник отдел 
„Защитени територии" в 
МОСВ. Като обект на све-
товното природно наслед-
ство на ЮНЕСКО в Пирин 
ски съоръжения са допусти-
ми над Банско и Добринище, 
където са определени т.нар. 
буферни зони, но не и над 
Разлог и Кресна. 

Така че обособените в 
документа зони за тури-
зъм над Разлог, които имат 
Кулиното и над Кресна, къ-
дето също са предвидени 
ски писти и лифтове между 
склона на в. Плешки и в. Да-
утов, едва ли ще оправдаят 
очакванията на местните 
общности. Плановете на 
Разлог да реализира готовия 
си идеен проект за строи-
телство на ски център на 
стойност 240 млн. лв. и да 
догони съседната община 
Банско като световен зимен 
курорт остават да висят 
във въздуха. Единствено, 
ако правителството прояви 
инициативност и подкрепи 
проекта, ще бъде възмож-
но мечтаното изграждане 
на „Кулиното“ с близо 20 
км лиф тове и влекове, на-
правата на 58,5 км писти. 
Местността е на 12 км 
от общинския център, през 
80-те години на миналия 
век хората сами построили 
единствената засега пис-
та, която е с дължина 900 м. 
Преди няколко години кмет-
ството ремонтира съоръ-
женията и те отговарят на 
всички европейски изисква-
ния, а районът е перфектен, 
защото дава възможността 

да се съчетаят зимният и 
голф туризмът. 

90% са зоните  

без човешка намеса.

Новият план за управле-
ние на Пирин  гарантира 
опазването на уникалното 
биоразнообразие, е мнение-
то на Националното граж-
данско сдружение „Природа-
та за хората“. 

Това е така, защото над 
90% са зоните за ограни-
чена човешка намеса. До-
кументът предвижда още 
опазване и съхранение на 
вековните гори и водите 
в парка. Под изключително 
строга охрана и защита ще 
бъдат вододайните райони, 
които захранват общините 
Банско и Разлог. Предвижда 
се и строга забрана за къпа-
не, пране и миене в реките 
и езерата. Ограничава се и 
уловът на пъстърва – до 8 
броя на риболовец. 

Кой замърсява сега?

Националната спортна 
академия „Васил Левски“ е 
организирала провеждането 
на мониторинг, който е ус-
тановил, че ежедневно през 
активния зимен и летен 
сезон колите, които се кач-
ват до Бъндеришка поляна и 
Шилигарника, изгарят по 9 т 
бензин. Сериозно негативно 
отражение оказва на флора-
та и пашуването на стада-
та в парка. От животните 
има опасност за замърсява-
не на водите. 

Хижите, които нямат 
мобилни пречиствателни 
инсталации, също са сери-
озен замърсител и въпреки 
че в Пирин те са най-малко 
в сравнение с останалите 
планини, ще бъдат задълже-
ни в кратък срок да изгра-
дят такива. 

Какво предстои от тук 

нататък?

Добър или лош, новият 
план, който се финансира 
като част от изпълнение-
то на проект „Устойчиво 
управление на Национален 
парк „Пирин“ и резерват 
„Тисата“, осъществяван с 
безвъзмездната финансова 
помощ на Европейския фонд 
за регионално развитие 
и Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013” 
и е на стойност 19 791 600 
лв., ще бъден подложен на 
обществено обсъждане. Те-
първа екоминистерството 
ще събира становища по 
документа, след което ще 
бъде внесен за разглеждане 
от Висш експертен екологи-
чен съвет.

Общественото обсъж-
дане е предвидено за юли 
2015 г., очаква се до края на 
октомври да минат съгласу-
вателните процедури и вна-
сянето на плана за одобре-
ние в Министерския съвет. 

Документът дава надежда за изграждане на още лифтове, но само в Банско и Добринище

СТРОИТЕЛ
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Страницата 
подготви 
Невена Картулева

Кабинетът прие промени в 
Закона за опазване на околната 
среда и ще ги предложи за гла-
суване на Народното събрание. 
Целта на измененията, одобре-
ни от Министерския съвет при 
редовното му седмично засе-
дание, е да облекчат малкия и 
средния бизнес от администра-
тивни и финансови тежести. 
Промените предвиждат да не 
се провежда процедура по пре-
ценяване на необходимостта 
от извършване на Оценка за 
въздействието върху околна-
та среда (ОВОС) за изменения 
или разширения на действащи 
обекти в населените места, 
както и за някои инвестицион-
ни предложения с администра-
тивен характер.

С новите текстове се оп-
тимизира понятието за обекти 
с обществено предназначение, 
които са предмет на процеду-
ра по преценяване на необхо-
димостта от извършване на 
ОВОС. Промените обособяват 
и отделят инвестиционните 
предложения за урбанизирано 
развитие, съгласно изисквани-
ята за ОВОС, от съществува-
щото определение за обекти с 
обществено предназначение, 
които са с различен предмет и 
цел на оценка.

Предвиждат се също адап-
тиране на критериите за кла-
сификация на предприятия/съо-
ръжения с нисък и висок рисков 
потенциал, както и по-широк 
достъп до документация и 
участие на обществеността 
при вземане на решения във 
връзка с разполагането и екс-
плоатацията им. Ще се въве-

дат и по-стриктни разпоредби 
относно контрола им, както и 
на външните аварийни планове.

Предвиждат се разработва-
не и внедряване на електронна 
информационна система с база 
данни на предприятията с ни-
сък и висок рисков потенциал, 
съвместяване и координиране 
на процедурите за контрол на 
големи аварии с процедури-
те по ОВОС и  по издаване и 
преразглеждане на комплексни 
разрешителни. Оптимизира се 
и административната процеду-
ра чрез замяна на съществува-
щия разрешителен режим към 
министъра на околната среда и 
водите за изграждане и експло-
атация на нови и експлоатация 
на съществуващи предприя-
тия/съоръжения с висок рисков 
потенциал при запазване на ви-
соко ниво на защита за околна-
та среда и човешкото здраве. 

За целта е предвидена процеду-
ра по одобряване на доклади за 
безопасност и техни актуали-
зации в Изпълнителната аген-
ция по околна среда.

С приетия законопроект ще 
бъде изпълнен приоритетът от 
Програмата на правителство-
то за облекчаване на дребния 

и средния бизнес във връзка с 
процедурите по ОВОС, проце-
дурите за предот вратяване на 
големи аварии с опасни веще-
ства и екологичната отговор-
ност. Ще се постигне и пълно 
съответствие на национални-
те разпоредби с три директи-
ви.

Мирослав Еленков

Народните предста-
вители приеха окончател-
ните промени в Закона за 
енергетиката. Част от 
тях касаят енергийния ре-
гулатор - името на ДКЕВР 
ще е КЕВР, или Комисия за 
енергийно и водно регу-
лиране. Членовете й ще 
бъдат увеличени от 7 на 
9 и вече ще се избират не 
от Министерския съвет, 
а от Народното събрание. 

Депутатите приеха 
още комисията да се раз-
дели на двa състава - за 
енергийно и за водно регу-
лиране, всеки от които ще 
е с по четирима членове и 
един общ председател.

Народните предста-
вители гласуваха заседа-
нията да бъдат открити 
освен в случаите, когато 
се съобщава поверителна 
информация. Ще се следи 
и кой член на комисията 
как е гласувал. Бюджетът 
на КЕВР ще бъде в размер 
на 30% от средствата, 
които регулаторът съби-
ра от лицензионни такси, 
които са около 12 млн. лв. 
средно на година.

Министрите на енер-
гетиката, на финансите и 
на икономиката ще изда-
дат съвместна наредба, 

която ще регламентира 
намаляването на тежест-
та на разходите за изку-
пуване на енергия от ВЕИ 
върху големи индустри-
ални потребители, гласи 
един от новите регламен-
ти в нормативния акт. С 
друга промяна приходите 
от продажба на квоти за 
емисии парникови газове 
ще се събират във фонд 
към Министерството на 
енергетиката. Средства-
та ще се изразходват за 
компенсиране на разходи-
те в полза на общество-
то по реда на Закона за 
енергетиката.

Теменужка Петкова, 
министър на енергетика-
та, присъства на гласува-
нето в парламента, като 
в края му благодари на 
всички, които са подкре-
пили измененията. „Деба-
тът показа, че стабилизи-
рането на сектора е наша 
обща цел“, заяви Петкова.

Кабинетът одобри 
доклада на междуведом-
ствената работна гру-
па, създадена в началото 
на годината от премиера 
Бойко Борисов със зада-
чата да анализира анти-
корупционните политики 
и да предложи насоки за 
превенция и противодей-
ствие на нарушенията. 
Като слабости в доклада 
са посочени липсата на 
институция и механизъм 
за цялостна координация 
и контрол по отношение 
на антикорупционните 
политики и мерки, липса-

та на контрол на декла-
рациите за имуществено 
състояние, законодател-
ни пропуски, водещи до 
незадоволителни резул-
тати при противодей-
ствието на корупцията, 
и др.

За преодоляването 
им са формулирани при-
оритети, които да за-
легнат в готвената ак-
туализирана стратегия 
за превенция и противо-
действие на корупцията. 
Те са – изграждане на 
ефективна система от 
антикорупционни органи, 

на система за противо-
действие на корупцията 
по високите етажи на 
властта и на политиче-
ската корупция с акцент 
върху изборната коруп-
ция, преодоляване на ко-
рупцията в съдебната 
власт, освобождаване на 
гражданите от дребната 
корупция, намаляване на 
корупцията при възлагане 
на обществени поръчки, 
намаляване на регулатор-
ни и административни 
тежести при обслужва-
нето на бизнеса и граж-
даните, утвърждаване на 

политически независима 
държавна администра-
ция.

Съгласно заповедта на 
министър-председателя в 
срок до 30 март вицепре-
миерът по координация 
на европейските полити-
ки и институционалните 
въпроси Меглена Кунева 
и министърът на право-
съдието Христо Иванов 
трябва да внесат в Ми-
нистерския съвет про-
ект на актуализирана 
стратегия за превенция 
и противодействие на ко-
рупцията.

Промени в Наредбата 
за средствата за измер-
ване, които подлежат на 
метрологичен контрол, 
одобри кабинетът при 
редовното си седмично 
заседание. С тях се усъ-
вършенства правното 

регулиране на контрола на 
средствата за измерване. 
Очаква се намаляване на 
административната те-
жест върху лицата със за-
дължения по действащото 
законодателство за пуска-
не на пазара на средства 

за измерване, предлагани в 
други държави - членки на 
ЕС. На практика ще бъде 
приложен принципът едно 
измерване – един сертифи-
кат – свободно движение 
на стоки.

Правното регулиране 

Осигурени са 2 млн. лева за ремонта на 
административната сграда на Районната и 
Окръжната прокуратура в Кюстендил. Ведна-
га ще бъдат отпуснати 250 хил. лева, за да 
може да започнат неотложните строител-
но-монтажни дейности на двата етажа на 
зданието, които са отредени за обвинители-
те. Това стана ясно след отговор на въпрос, 
отправен от народния представител от ГЕРБ 
Кирил Калфин към министъра на правосъдие-
то Христо Иванов. 

В рамките на 3 години ще бъде завършена 
цялата сграда.

Правителството опреде-
ли Елена Чернева за предсе-
дател, а Вилма Василева – за 
зам.-председател, на Нацио-
налното бюро за правна по-
мощ. Това ще бъде следващ 
мандат и на двете начело на 
независимия държавен орган.

През изтеклия триго-
дишен период, работейки 
в екип, те са реализирали 
множество  инициативи, 
сред които разширяването 

на кръга от лица с право 
на първична юридическа по-
мощ, се посочва в мотивите 
за решението на кабинета. 
Като постоянни дейности 
на бюрото са били въведени 
и нови модели за правни съ-
вети и консултации на граж-
дани – Национален телефон 
за първична правна помощ и 
регионални центрове за кон-
султиране към адвокатски-
те съвети.

на метрологичния контрол 
е допълнено по отношение 
на средствата за измер-
ване, предназначени за 
контрол на скоростта 
на моторните превозни 
средства, за отчитане 
на задълженията на да-
нъчно задължени лица по 
ЗДДС, извършващи про-

дажби на течни горива 
чрез средства за измер-
ване на разход, и други. 
Допълненията в проекта 
включват разработване 
на подробни метрологични 
и технически изисквания, 
на които трябва да отго-
варят средства за измер-
ване, регламентирани в 

нормативни актове, кои-
то не прилагат Закона за 
измерванията, но които 
препращат към законо-
дателството в област-
та на измерванията, в 
частност към Наредбата 
по отношение на провеж-
дането на метрологичния 
контрол.
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Предвиждат се облекчения за фирмите при разширяване 
на обекти и при инвестиционни предложения
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Повече от 21% от българите живеят 
с минимални средства

Емил Христов

Според Статистиче-
ската служба на Европей-
ския съюз „Евростат“ през 
последните няколко години 
повече от 21% от бълга-
рите живеят под прага на 
бедността. Голяма част 
от тях – над 600 хил. души, 
попадат в категорията на 
работещите бедни. Тези 
данни бяха представени по 
време на двудневната екс-
пертна кръгла маса „Рабо-
тещи бедни - нови синди-
кални предизвикателства 
и политики за излизане 
от кризата“, която се 
проведе в централата на 
КТ „Подкрепа“. В нея взеха 
участие президентът на 
синдикалната организация 
инж. Димитър Манолов, 
почетният президент д-р 
Константин Тренчев, инж. 
Иоанис Партениотис – 
вицепрезидент, Светлана 
Ангелова – зам.-председа-
тел на Комисията по тру-
да и социалната политика, 

Инж. Тотю Младенов, съ-
ветник на премиера по со-
циалните въпроси, Божи-
дар Данев – изпълнителен 
председател на Българ-
ската стопанска камара, 
Васил Велев - председател 
на Асоциацията на индус-
триалния капитал в Бълга-
рия, и други.

„У нас през годините 
бяха закрити много ка-
чествени работни места, 
а откриването на нови 
най-често водеше до неси-
гурност у работодатели-
те. Една част от чуждес-
транните инвеститори 
пък се оказаха търсачи на 
бързи печалби и не мислеха 
за служителите си“, спо-
дели в уводните си думи 
президентът на КТ „Под-
крепа" Димитър Манолов 
и допълни, че е настъпил 
моментът, в който тряб-
ва да бъдат взети мерки 
тази практика да бъде 
прекратена. Той сподели 
и други данни на „Еврос-
тат“, според които сред-

ното почасово заплащане 
на труда за цялата ико-
номика в ЕС е 23,7 евро, 
а у нас един работник 
получава средно едва 3,7 
евро за 60 минути труд. 
Лидерът на синдикалната 
организация припомни, че 
преди повече от десет 
години КТ „Подкрепа" е 
предложила въвеждането 
на диференцирани мини-
мални работни заплати по 
сектори, но това трудно 
се приема от администра-
цията.

„Работещите бедни 
започнаха да се появяват 
в България в края на 90-те 
години", допълни почетни-
ят президент на КТ „Под-
крепа" д-р Константин 
Тренчев. Той акцентира и 
върху факта, че през по-
следното десетилетие се 
е засилило разслояването 
на обществото и според 
него, ако не бъдат взети 
мерки, то това ще доведе 
до огромни проблеми. 

По време на кръглата 

маса беше представено и 
становището на Инсти-
тута за социални, ико-
номически и синдикални 
изследвания към КТ „Под-
крепа" за преодоляване на 
свиването на доходите 
и заетостта. В него е 
посочено, че политиката 
за строги бюджетни ико-
номии, намаляване на за-
платите и ограничаване 
на социалните и трудови 
права трябва да бъде пре-
кратена. 

Също така стана ясно, 
че синдикатите са про-
тив искането за либера-
лизация на нормативната 

уредба по отношение на 
агенциите за временна 
заетост, което ще е в 
ущърб на правата на тру-
дещите се. Тяхното мне-
ние е, че по този начин се 
игнорира и демографската 
криза. 

Сред основните ис-
кания на КТ „Подкрепа" е 
да бъде прекратена рес-
триктивната финансова 
политика, която се е про-
валила в редица европей-
ски страни. Необходими 
са осигуряване на ръст 
на публичните и частни-
те инвестиции, създава-
щи нови и по-качествени 

работни места, както и 
вложения в производство 
на продукция с висока до-
бавена стойност.

Синдикатът приема 
принципно и идеята за 
електронна трудова книж-
ка и електронно досие, 
стига това да гарантира 
сигурността на данните. 

Председателят на Асо-
циацията на индустриал-
ния капитал в България 
Васил Велев коментира, 
че в стремежа да се на-
малят работещите бедни 
се увеличава минималната 
заплата, а това води до 
понижение на заетостта.

Д-р Константин Тренчев, 
почетен президент на 
КТ „Подкрепа“:

Инж. Тотю Младенов, съветник на премиера 
Бойко Борисов по социалните въпроси: 

Божидар Данев, председател на БСК:

Истината е, че за работещите бедни говорим повече от 20 
години. Светът е устроен по такъв начин, че винаги едните ще 
имат повече, а другите по-малко. Въпросът е, че бройката на тези, 
които имат по-малко, застрашително се увеличава. Светът жи-
вее на дългове. По-голямата част от заемите няма как да бъде 
изплатена.

Разслояването на обществото е все по-видимо, все по-голямо. 
Трябва да се направи нещо. Започна да се чувства нуждата от нова 
формула, която да преодолее негативния процес. Всичко това са симп-
томи на едно заболяване, което търси форма и начин да се лекува.

Чест прави на КТ „Подкрепа“, че орга-
низираха тази среща, която е важна и за 
бизнеса, и за обществото. На първо място бих казал, че един от 
основните проблеми, който е свързан с темата, е как да направим 
така, че да има по-голям икономически растеж. Това може да се 
случи единствено след реален социален диалог между бизнеса, дър-
жавата и синдикатите. Разговорите са ключът към решаване на 
проблемите. 

На второ място бих изтъкнал минималната работна заплата. 
Крайно време е синдикатите и работодателите да измислят обек-
тивен механизъм за определянето й. Държавата от своя страна 
трябва да насърчи диалога между всички заинтересовани страни, 
за да се намери най-доброто решение.

През последните 4 години 
имаме символичен ръст на брут-
ния вътрешен продукт и хрони-
чен бюджетен дефицит. Както 
знаете, Министерството на 
финансите планира още три го-
дини дефицит. 

Наблюдава се увеличение и  
на задлъжнялостта на държа-
вата към бизнеса през послед-
ните няколко години. Намаля и 
събираемостта на данъците и 

това доведе до увеличаване на 
сивия сектор. Появиха се и про-
блеми в банковата и финансова-
та система. Има злоупотреби с 
обществените поръчки и евро-
пейското финансиране. В тази 
среда ние искаме да няма рабо-
тещи бедни. За да не съществу-
ва такъв проблем, са необходи-
ми усилия в правилната посока. 
В България имаме най-високата 
цена на кредита, най-големия 

брой напуснали образованието, 
най-централизирания бюджет в 
Европа. Съществуват огромни 
структурни проблеми, докато 
не ги решим, ще имаме работе-
щи бедни. Време е да настъпят 
промени и ако ние не се обеди-
ним и не започнем да постигаме 
резултати, трудно ще излезем 
от кризата. 

Темата е изключително ва-
жна и дискусията по нея идва в 
много точен момент. Работещи-
те бедни в България са обектив-
на реалност и това е сериозно 
предизвикателство за всички 
нас – законодатели, управлява-
щи и социални партньори. Надя-
вам се, че ще споделите моето 
виждане, че такъв сериозен про-
блем трябва и може да се реши 
само с общите усилия на всички 
институции и организации чрез 
разработването на адекватни 
и активни политики за повиша-
ване на доходите и намаляване 
на безработицата. Те трябва да 
включват мерки за насърчава-
не на средния и малкия бизнес. 
Само така ще се стимулира въ-

трешното потребление, което 
е предпоставка за икономически 
растеж. България е изправена 
пред предизвикателството на 
застаряващото население. Има 
огромен дял от хора, които са в 
риск от бедност, безработица и 
социално изключване. 

Пазарът на труда у нас е ди-
намичен процес, който се харак-
теризира със слаба  мобилност 
на трудовата сила, ниска зае-
тост сред младите, голям дял на 
нискоквалифицирани служители 
или такива без квалификация. 
Това са все проблеми, изисква-
щи иновативни и дългосрочни 
решения. Необходими са рефор-
ми в социалната система. Ще 
посоча само някои от основните 

направления – политики за пови-
шаване на доходите, заетост и 
икономически растеж, активна 
интеграция на пазара на труда, 
подобряване на качеството на 
живот и труд на работещите. 
Нужни са адекватни мерки и те 
трябва да достигнат до хора-
та, които най-много се нуждаят 
от това. В този ред на мисли 
искам да подчертая важната 
роля на синдикалните органи-
зации като партньор на инсти-
туциите за провеждане на ре-
форми за постигане на целите. 
Считам, че форумът е крачка 
напред в необходимата посока 
за търсене на решения на неот-
ложните проблеми за справяне с 
бедността. 

Светлана Ангелова, зам.-председател на Комисията по 
труда и социалната политика в Народното събрание:

Снимки Денис Бучел
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Ренета Николова

Темата за работещите бедни 

е много актуална в България. Как-

ви стъпки ще предприеме новият 

екип на КТ „Подкрепа“, за да се 

преодолее този проблем?

Д. М.: Наистина проблемът е 
изключително актуален и в също-
то време датира още от началото 
на икономическия преход в Бълга-
рия. Беше извършена приватизация 
на работещи предприятия, които 
след това бяха буквално унищо-
жени. Единствената индустрия, 
която остана, е добивната, но за 
съжаление тя няма как да генерира 
много работни места. За послед-
ните 25 години в нашата страна 
се появиха и доста икономически 
авантюристи, които дойдоха да на-
правят бързи печалби, но в същото 
време предлагаха лоши условия на 
труд и ниски заплати. Заради тях 
сме свидетели на уязвими работни 
места и временна заетост, които 
задълбочиха кризата и направиха 
пазара ни на труд такъв, какъвто 
е днес. 

И. П.: Нека да обясня първо как-
во представляват работещите бе-
дни. Това са хора, които получават 
по-малко от 400 лв. на месец, или, с 
други думи, които взимат по-малко 
от 18 лв. на ден. От която и страна 
да го погледнете, това са ужася-
ващи факти. Истината е, че това 
се случва през последните години. 
Не е нова тенденция. Необходимо е 
да променим философията към про-
блема, което може да стане един-
ствено и само през формулата на 
социалния диалог. 

Д. М.: Факт е, че България е 
страната с най-ниската работ-
на заплата не само в Европейския 
съюз, но и сред редица други страни, 
които не са членки на ЕС. За съжале-
ние новият президент на „Подкрепа” 
не е магьосник – ако бях такъв, щях 
да махна с пръчицата и да намеря 
изход. Във всеки случай ще трябва 
много работа, за да разкъсаме по-
рочния кръг и да излезем от тази 
низходяща спирала, която същест-
вува в нашата страна. Необходими 
са съвместни усилия между управля-
ващите, работодателите и синди-
катите. Както почетният прези-
дент д-р Тренчев каза в началото в 
неговата встъпителна реч, когато 
1% от населението владее 90% от 
богатствата, нещата няма как да 
отиват на добре. 

Необходими ли са промени в 

законодателството, които да 

помогнат за справяне с тази тре-

вожна тенденция?

Д. М.: Казусът не е чак тол-
кова законодателен. Въпреки че 
виждате усилията за премахване 
на минималната работна заплата, 
което ще направи тенденцията с 
работещите бедни ужасяваща и 
чудовищна. От една страна, рабо-
тодателите имат своите вижда-
ния по въпроса. Те са на мнение, 
че 16% от бюджета отиват за 
социално подпомагане. Тези сред-
ства няма как да не са за соци-
ално подпомагане, след като при 
подоходния тест се оказва, че 
хора, които работят, трябва да 
бъдат подпомагани от бюджета. 
Това са абсурди, които трябва да 
бъдат прекратени. За тази цел се 
изисква отговорно отношение от 
страна на всички участници. 

И. П.: Има неща, които не 
трябва да бъдат пипани. Има пред-
ложения да се въведе отново т.нар. 
каскадно подписване на срочни 
трудови договори, изхождайки от 
т.нар. мобилност на труда. В ин-
терес на истината подобно нещо 
може да направи работника един-
ствено и само зависим, тотално 
безправен, експлоатиран. Второто 
нещо е, че пак има идеи – и това не 
трябва да се допуска – да се пре-
наемат от една фирма работници 
към друга. Ако е необходимо да се 
прилагат някакви механизми, то 
те са разписани много ясно в чл. 
123 от Кодекса на труда. Всякаква 
друга форма на пренаемане може да 
доведе единствено до ограничава-
не на правата им. Третото нещо, 
което е нужно да имаме предвид, 
това е квалификацията и преква-
лификацията. Те трябва да водят 
единствено и само до повишаване 
производителността на труда. 
Трябва да се помисли за създаване 
на компенсаторни фондове и кога-
то по обективни причини дадена 
фирма не може да извършва своя-
та дейност, за да не изгуби работ-
ниците си, тя трябва да може да 
използва механизмите на компенси-
ране. Един такъв типичен отрасъл 
е строителството. Ако поради ме-
теорологични условия не могат да 
се извършват определени строи-
телни и монтажни дейности, защо 
примерно през това време хората 
да не могат да бъдат компенсира-
ни така, че техният трудов дого-

вор да остане валиден с фирмата, 
в която работят. Вместо да бъ-
дат освобождавани, да увеличават 
армията на безработните, а от 
друга страна, въпреки че работо-
дателят е инвестирал в тяхната 
квалификация, в следващия момент 
да ги открадне неговият конку-
рент. 

Г-н Манолов, избран бяхте и за 

зам.-председател на Националния 

съвет за тристранно сътрудни-

чество.

Д. М.: Това не е кой знае какво 
признание. Заедно с председателя 
на Конфедерацията на работода-
телите и индустриалците в Бъл-
гария Кирил Домусчиев ние като 
най-новите лидери на организации 
изведнъж се оказахме зам.-пред-
седатели на Тристранния съвет. 
Може пък някаква нова енергия да 
внесем, кой знае – той е динамичен 
и амбициозен човек, на мен също 
не ми липсва, как да кажа... настъ-
пателност – може пък да направим 
нещо. Аз мисля да предложа на г-н 
Домусчиев да си направим един план 
как да съживим работата на НСТС.

Г-н Партениотис, като пред-

седател на Федерация „Стро-

ителство, индустрия и водо-

снабдяване“ сте работили и 

работите с Камарата на строи-

телите в България. Има ли нещо, 

което трябва да се надгражда в 

отношенията?

И. П.: Първо искам да поздравя 
работодателите от Камарата на 
строителите в България и в част-
ност председателя на УС инж. 
Светослав Глосов, изпълнителния й 
директор инж. Иван Бойков и зам.-
председателя на УС и председател 
на ОП – София, инж. Николай Стан-
ков. Те са изключителни хора, с кои-
то винаги сме поддържали отлични 
отношения. Искам да спомена и че 
през изминалия месец подписахме 
отрасловия колективен трудов 
договор (ОКТД) между КСБ, Феде-
рация „Строителство, индустрия 
и водоснабдяване“ на КТ „Подкрепа“ 
и Федерацията на независимите 
строителни синдикати към КНСБ, 
който е за период от две години. В 
него има няколко неща, които раз-
личават нашия отраслов договор 
от останалите колективни трудо-
ви договори. Заложихме желанието 
си за създаването на минимална 
часова ставка в строителството, 

която да се използва като крите-
рий при оценката на обществени-
те поръчки. Това може да се случи 
само ако темата бъде дискутира-
на и приета от Националния съвет 
за тристранно сътрудничество и 
оттам министърът на регионално-
то развитие и благоустройството 
Лиляна Павлова го предложи като 
законодателна инициатива пред 
Министерския съвет. 

Другото нещо, което искам да 
споделя, е, че ние от КТ „Подкрепа“ 
поехме ангажимента да участва-
ме в създаването на една инсти-
туция, която да решава трудови 
спорове в строителния отрасъл. 
Това е т.нар. доброволен трудов 
арбитраж, който да бъде изграден 
на принципа за равно участие на 
синдикати и работодатели. Идея-
та е да използваме механизмите 
на медиацията, за да помирява-
ме спорещите страни и да видим 
възможно ли е да намерим пресе-
чни точки. От друга страна, ако 
казусът е много сериозен, този 
арбитраж ще излиза с позиция коя 
страна е в правото си. Необходимо 
е идеята да бъде конкретизирана 
и в осъществяването й да бъдат 
включени специалисти.

Третата задача, което сме 
заложили като идея за съвместна 
реализация между работодатели 
и синдикати в сектор „Строител-
ство”, това е подпомагане и пови-
шаване на квалификацията и придо-
биване на нова квалификация чрез 
създаване на специален фонд. Цел-
та е да направим логична връзка 
между строителния бизнес и обра-
зователните институции. Ще Ви 
дам пример. Ако пазарът е пренаси-
тен от строителни специалисти 
в дадена област, а бизнесът има 
нужда от друг вид специалисти, то 
в този случай е необходимо да се 
подготвят кадри за тези ниши. 

Какви ще бъдат приоритети-

те на президента и на вицепрези-

дента на КТ „Подкрепа“?

Д. М.: Първите ми приоритети 
към момента са около 50. Подгот-
вен съм да се справя с предизвика-
телствата и мисля, че трудно би 
ме изненадало нещо. На този етап 
ще работя стъпка по стъпка и ми-
сля, че нещата ще се получат. Една 
от първите ми и основни задачи е 
да се обърна към младите, защото 
светът се променя и бъдещето е 
техни ръце.

И. П.: Приоритетите не са 
само мои, но са и на цялата органи-
зация, защото ние не сме отделни 
индивиди, а сме един отбор. Опре-
делено нашите виждания са тези, 
които изложихме по време на IХ 
конгрес на КТ „Подкрепа“. Нашата 
задача е да работим за интереси-
те на хората и за задълбочаване-
то на социалния диалог с нашите 
партньори и работодателските 
организации. Истината е, че тряб-
ва да се опитаме да намерим най-
доброто решение на всеки един 
проблем, бил той индивидуален, ко-
лективен или национален. Ако иска-
ме да я има България, е необходимо 
да променим нещата.

Може би са малко хората, 

които знаят, че освен че сте 

колеги и приятели, имате и една 

по-специална връзка – единият е 

кръстник на другия. Да разкажем 

ли историята?

И. П.: Аз съм кръстник на Ми-
тко. През далечната 1993 г. беше 
получил покана да бъде част от 
делегация на КТ „Подкрепа“, която 
ще посети Израел. Поканата дойде 
от тяхната синдикална федерация. 
Той ми казва в петък, а трябваше 
да пътува в понеделник. И аз го по-
питах: като ще ходиш по Божите 
земи, кръстен ли си? Той ми отго-
вори „Не”, а аз му казах, че не може 
така. Израснали сме в един квар-
тал, в който се намира втората 
по големина църква в София – „Св. 
Параскева“. Отидохме да запишем 
час за кръщене и се оказа, че един-
ственият свободен е в неделя, в 
6,30 сутринта. И се наложи да от-
ворим църквата. 

Така че сега, когато ми каза, 
че приема предизвикателството 
и иска да съм до него, се съгласих 
да стана вицепрезидент. Аз също 
поех кръста и поради тази причина 
ще се борим заедно. За мен той е 
на първо място голям приятел, а 
като негов кръстник може да се 
каже, че връзката ни е и духовна. 
Определено смятам, че сме създали 
един добър екип и със съвместни 
усилия ще постигнем много.

Д. М.: Иоанис е не само мой 
приятел, но и един изключително 
голям специалист. Още преди го-
дини започнахме да работим като 
екип. На новия ми пост имам нуж-
да от активни и отговорни хора, 
така че не виждам по-добър избор 
от него.

Инж. Димитър 
Манолов – 
президент на  
КТ „Подкрепа“

Иоанис 
Партениотис – 
вицепрезидент на 
КТ „Подкрепа“

Снимки Денис Бучел
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Новото идейно решение предлага изграждането на повече атракциони

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Община Бургас е в го-
товност да кандидатства 
за европейско финанси-
ране, с което да обнови 
т.нар. Историческо ядро 
на Морската градина – 
паметник на парковото 
изкуство. Става въпрос за 
района между монумента 
на Пушкин и хотел „При-
морец”. Тази част е създа-
дена преди 105 години от 
легендарния ландшафтен 
архитект Георги Духтев. 
Роден във Варна, той за-
вършва паркоустройство 
в Австрия със стипендия 

от княз Фердинанд. След 
завръщането си в Бъл-
гария Духтев избира да 
работи и живее в Бургас, 
вместо да се грижи за 
царския Евксиноград.

Преди 3 години с евро-
пейски средства беше об-
новен районът от Памет-
ника на Пушкин до парк 
„Езеро”. Сега предстои 
реалната крачка към ця-
лостна реконструкция на 
Историческото ядро. Тук 
се намират Културният 
център „Морско казино”, 
откритата сцена „Охлю-
ва”, детската площадка 
„Зора”. Новото идейно ре-
шение предлага изгражда-
нето на повече антрак-

циони, кътове за отдих, 
нова и разнообразна багра 
от декоративни дървета, 
храсти и цветя, боскетни 

и топиарни форми.
На територията на 

парка съществуват на-
стилки от няколко вида 

материал – асфалт, па-
важ, градешки камък, бе-
тон и декоративни плочи. 
Настилката е изронена в 
по-голямата си част, на-
блюдават се пропадания 
по алейната мрежа и тя 
ще бъде реконструира-
на. Няма да се използват 
други видове материали, 
освен характерните за 
градината. Подновяване-
то на парковата мебел е 
задължителна част от 
проекта.

Голям процент от деко-
ративната растителност 
на територията на Исто-
рическото ядро е на пре-
делна възраст. Затова е 
планирано частично сани-

ране на дърветата. С ново 
дендрологично решение на 
територията на парка се 
внасят над 100 декоратив-
ни вида, съобразени с бур-
гаския климат. В проекта 
е заложено засаждане на 
1000 широколистни и 230 
иглолистни дървета. Сред 
планираните нови атрак-
циони има висящ мост от 
екоматериали. Предлагат 
се две модерни решения 
за фонтана до „Гъбката“. 
Ще се обновят двете об-
ществени чешми – тази с 
форма на мида при входа 
към Централния плаж и 
другата, между паметни-
ците на Христо Фотев и 
Петя Дубарова.

Четирилентовият път 
с осветление, който ще 
свързва районите „Запа-
ден” и „Южен” в Пловдив, 
вече е проектиран в учас-
тъка от бул. „Свобода” до 
ул. „Хаджи Димитър”. Спо-
ред планираното ул. „Ца-
ревец” ще е с две платна 
с по две ленти. Ще има 
разделителна ивица от 
2 м. Заложени са „джобове” 
за спирките на градския 
транспорт. Настилката 
ще бъде изцяло подмене-
на, тротоарите – също. 
Предвидени са антипар-
кинг колчета, както и ве-
лоалеи. 

Към момента се из-
пълнява обектът, който е 
част от т.нар. лот 3 от 
проекта „Модернизация 
на железопътния участък 

Септември – Пловдив – 
част от Трансевропейска-
та железопътна мрежа”, 
чийто срок за изпълнение 
е до лятото на 2015 г. 
Предстои да бъде напра-
вен и подлезът „Модър – 
Царевец”. По план в нача-
лото на март трябва да е 
завършено жп трасето до 
гара Тодор Каблешков. 

Очакванията на мест-
ната власт са след края 
на работата по жп лини-
ята и „Модър – Царевец” 
да стартират общест-
вените поръчки по разши-
рението на ул. „Царевец”. 
Проектът на връзката 
между двата района е 
дело на „Инфрапроджект”. 

Междувременно започ-
на и строителството на 
два нови паркинга в „Запа-

ден“. Единият се намира 
на ул. „Юндола“, а другият 
– на ул. „Вечерница“. „През 
тази година ще обърнем 
сериозно внимание на оси-
гуряването на достатъч-
но места за паркиране в 
района“, заяви кметът на 

„Западен“ Димитър Колев. 
Той допълни, че освен тях 
се предвижда и изгражда-
нето на подобно съоръже-
ние между улиците „Дивна“ 
и „Белица“, което да оси-
гури места за 25 автомо-
била.

Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството работи по проекта за възстано-
вяване на надградената стена на яз. „Христо Смир-
ненски”, който снабдява с вода цяло Габрово. Пред-
стои стартирането на търг за избор на изпълнител 
на строителните дейности. Те ще бъдат на стой-
ност 340 хил. лв., които са предвидени в поименния 
списък за 2015 г. на Дирекция ВиК към МРРБ. Това 
съобщи депутатът Цветомир Михов. След негово 
питане от Министерството на регионалното раз-
витие и благоустройството са уточнили, че за да 
се изпълнят строително-монтажните работи, про-
ектът се съгласува с компетентните ведомства и 
предстои изготвяне на доклада за оценка на съот-
ветствието му. 

Язовирът е строен през 1962 – 1966 г., а в нача-
лото на 80-те години на миналия век, за да се реши 
проблемът с водоснабдяването на града, се прави и 
проектирането на надстройката. Строителството 
започва през 1986 г. и след множество прекъсвания 
по различни причини продължава до 2000 г. В края на 
ноември 2010 г. при извършен оглед от експлоата-
ционното звено на ВиК ООД – Габрово, са забелязани 
пукнатини във вертикалната част на бетонната 
стена. Оттогава нивото на водата се поддържа под 
надстройката. 

„Обединение Враца 2014” ще изработи проекта 
за цялостна реконструкция на пешеходната зона във 
Враца. Предложението е получило най-висока оценка 
по всичките 5 критерия за избор — функционални из-
исквания, обемно-пространствени и художествени 
решения, качествени изисквания, проектна стойност 
и публично оценяване от населението. Автор на вто-
рия идеен проект е „Авангард БГ Дизайн“ ЕООД. Фи-
нансирането е по Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007 – 2013”.

Да бъдат изградени две подпор-
ни стени една над друга и дренажна 
система на свлачището, застраша-
ващо два жилищни блока в кърджа-
лийския квартал „Веселчане”. Това 
е предложил работният екип от 
специалисти, наблюдаващи обекта, 
каза главният инженер на община 
Кърджали Катя Митовска. 

Пропадането на количества зем-
на маса в района на двете пететаж-
ни жилищни сгради бе активизирано 
след проливните дъждове в началото 
на февруари, а само за два дни то-
гава бе отчетено пропадане от над 
2 м. За справяне с проблема е нает 
геолог, който да извърши проучване 
и да даде компетентно становище 

с адекватни мерки за ограничаване 
на процесите. Според специалисти-
те подпорните стени трябва да бъ-
дат изградени на етапи, за да не се 
освободи челно свлачището и да не 
се активизират повече пукнатини 
към основите на блоковете. И към 
момента двете кооперации продъл-
жават да са под наблюдение.

В община Лозница за-
почват строителните 
работи по проект за ре-
конструкция и ремонт 
на читалищни сгради. В 
трите села Ловско, Сей-
дол и Синя вода бе дадено 
началото на дейностите. 
Инвестицията е общо 
810 692 лв.  Проектът 
включва обновяване на 
сградния фонд на култур-
ните институти и мерки 
за енергийна ефектив-
ност. Предвижда се да 
бъдат подменени догра-
мите на зданията, ще се 

направят топлоизолации, 
котелни инсталации и др. 
Дейностите включват 
още подмяна на лампите, 
на столовете в залите и 
ламперията на стените. 
Срокът, в който работи-
те трябва да приключат, 
е 6 месеца.

Представителят на 
фирмата  изпълнител 
ДЗЗД „Тех Трейд” Валентин 
Милтенов заяви: „Лозница 
е една от малкото местни 
власти, които не само мо-
гат да подготвят проек-
ти, но и да ги реализират.“ 

От името на строителя 
той увери, че проектът 
ще се осъществи качест-
вено и в срок. 

Трите сгради са стро-

ени в началото на XX в.  
„В общината за целия про-
грамен период са влезли 
30 млн. лв.“, съобщи кме-
тът Айхан Хашимов. 

СТРОИТЕЛ



Инж. Станков, какво е състоя-

нието на сектор „Строителство”?

Ще си позволя да цитирам докла-
да, който беше изготвен от КСБ и 
представен пред УС през декември 
2014 г. Текстът гласи: „Епикризата на 
бранша е хронично заболяване, включ-
ващо финансови загуби, банкови про-
блеми, задължения на държавата към 
бизнеса, междуфирмена задлъжнялост, 
липса на активност и нарушени усло-
вия за инвестиционна дейност, дефи-
цит на свободни парични средства и 
ограничена възможност за възстано-
вяване, реинвестиране и т.н.“ 

Естествено, София се отличава 
от общото състояние на сектора. 
Това се дължи на инвестиционната 
програма на Столичната община и 
на усилията, които полага кметът 
на София Йорданка Фандъкова. И през 
2015 г. отново ще се разчита на евро-
пейските фондове, които през послед-
ните години бяха основен двигател 
на строителството у нас, затова 
искрено се надявам на добър старт 
на програмния период 2014 – 2020 г. 

Актуалната тема в момента е 

Националната програма за енергий-

на ефективност на многофамилни 

жилищни сгради. Какви са Вашите 

очаквания? 

Действително програмата е 
светъл лъч не само за строителни-
те фирми от София, но и от цялата 
страна. Както аз, така и всички коле-
ги сърдечно приветстваме инициати-
вата. Чест прави на правителството 
в лицето на министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството 
Лиляна Павлова, че имаше волята и по-
ложи необходимите усилия програма-
та най-после да стане факт. В момен-
та са налице всички предпоставки 
тя да бъде реализирана успешно. 

Освен социалния ефект, който ще 
има - сградите и кварталите като 
цяло ще придобият нов облик, ще се 
създаде по-приятна градска среда и 
съответно по-добър микроклимат за 
живущите. 

Програмата ще даде работа на 
много малки и средни компании. Обе-
мът наистина е сериозен – 1 млрд. лв. 
за две години. Това несъмнено ще съ-
живи фирмите, ще повлияе на техния 
статус. И не на последно място - по 
този начин ще се подобри и общото 
състояние на икономиката, тъй като 
строителството е един от фунда-
менталните сектори. 

Моето мнение, а и това на пове-
чето колеги е, че изпълнението на 
Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищ-
ни сгради трябва да се прави посред-
ством инженеринг. Тази форма вече е 
доказала своята ефективност по све-
та. Освен че ще съкрати сроковете, 
тя дава възможност и за спестяване 
на излишни разходи от многократното 
провеждане на процедури. Инженерин-
гът ще синтезира и отговорността, 
която в противен случай бива доста 
размита.

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 
1784 София

Младост, ул. „Михаил Тенев” 6

Тел.: 02/ 806 29 30 до 33; 02/ 806 23 64 

e-mail:  sofia_office@ksb.bg; 

sofia_register@ksb.bg 

В ОП на КСБ – София, членуват 314 

фирми, а общо вписаните в ЦПРС от 

София-град и Софийска област са 1430.
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Инж. Николай Станков, зам.-председател  
на КСБ и председател на ОП на КСБ – София:

Основната ни задача е подобряване 
на нормативната база, свързана 
със строителството

София
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Националната 
програма за енергийна 

ефективност на 
многофамилни жилищни 

сгради е светъл лъч не 
само за строителните 
фирми от района, но и 

от цялата страна

 на стр. 16

Инж. Благой Козарев, генерален директор на „Райкомерс 
Конструкшън” АД:
Отрасълът се оказа един от най-силно засегнатите  
от кризата  стр. 17

Красимир Милушев, управител на „Красстрой” ООД:
Критерият „икономически най-изгодна цена” е по-добрият   
вариант за фирмите от бранша  стр. 18

Петьо Димитров, управител на „Димстрой 5” ЕООД:
Лошата инфраструктура създава големи трудности  стр. 18

Инж. Лъчезар Цветков, управител на „Валмекс“ ООД:
От програмния период 2014 - 2020 г. очаквам   
повече работа  стр. 18

Георги Спиридонов, директор строителство в „Пи Ейч Ай” АД:
Изискванията към строителите са като към  
инвеститорите  стр. 19

Инж. Сокол Соколов, председател на Клуба на строителите  
ветерани в София:
Имаме идея да изготвим алманах на големите обекти  стр. 19

Ивайло Петров, управител на „Атлас Балкан” ООД:
Понякога има пропуски още при самото задание  
за проектиране  стр. 19

Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община: 
Осигуряваме работа както на големите,  
така и на малките фирми от бранша  стр. 20-21

Веселин Пенев, областен управител на София-град:
Необходимо е да възстановим връзката  
„образование – наука – бизнес“  стр. 22

Росица Тодорова, областен управител на Софийска област:
В областта се реализират над 40 значими  
инвестиционни проекта  стр. 23

Васко Стоилков, кмет на община Сливница:
Регионът ни ще стане новият хит за изграждане  
на къщи и вили за столичани  стр. 24

Цветанка Йотина, кмет на община Мирково:
Ще имаме голям спортен комплекс  стр. 24

Калоян Илиев, кмет на община Ихтиман:
Длъжни сме да газифицираме града  стр. 25

Йордан Йорданов, кмет на община Елин Пелин:
Браншът промени визията на района  стр. 26

Милиян Илиев, кмет на с. Мусачево:
Първата фаза от реализацията на мегаселището  
стартира през април  стр. 26
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Подобни програми вече 
бяха успешно осъществени 
в Западна Европа. Доколко-
то съм запознат, в съседна 
Румъния също има напре-
дък по този въпрос. Хубаво 
е, че и у нас това най-после 
ще се случи. 

Тук бих искал да под-
чертая сътрудничеството 
между Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то (МРРБ) и Камарата на 
строителите в България. 

Успяхме да вземем участие 
в подготовката на мето-
диката. Смятам, че това 
ще доведе до положителен 
резултат, тъй като в край-
на сметка ние сме специа-
листите, които разбират 
от тази материя. Като 
председател на ОП на КСБ 
– София, бих искал да изра-
зя своята готовност и за 
в бъдеще да помагаме на 
процеса за неговата ус-
пешна реализация. 

Какви са основните 

дейности, които в момен-

та подготвя ОП на КСБ - 

София? 

На 28 март организи-
раме семинар във Велин-
град, по време на който ще 
дискутираме натрупания 
досега опит в работата 
по европейски проекти, 
допуснатите грешки и как 
да не ги повтаряме. Ще об-
съждаме и перспективите 
пред новата програма за 
саниране и технологията, 
по която тя ще работи. 
Колегите ще могат да за-
дадат своите въпроси на 
експертите от МРРБ. Във 
втория панел ще говорим 
за управлението на стро-
ителните отпадъци, тъй 
като двете теми са вза-
имосвързани. 

Вече сме внесли предло-
жение в ИБ на КСБ, което 
трябва да бъде разгледано 
и евентуално придвижено 
към УС, за създаването на 
клъстер за иновации. Ини-

циативата е съвместна с 
Камарата на архитектите 
в България и Камарата на 
инженерите в инвести-
ционното проектиране. 
Вече има няколко проведени 
срещи на регионално ниво и 
общото мнение е, че това 
е една перспективна идея, 
чиято основна цел е нами-
рането или разработване-
то, промотирането и внед-
ряването на иновативни 
продукти на строителния 
пазар.  

Как си взаимодейства-

те с местната власт?

Сътрудничеството 
между КСБ и Столичната 
община е много добро и 
продължава да се развива. 
На ниво Областво пред-
ставителство има още 
какво да се желае. Ще на-
сочим усилията си към ини-
циативи за по-ползо творна 
комуникация. Имаме идея 
да предложим подписване 
на меморандум за съвмест-
ни дейности.

С какви проблеми се 

сблъскват фирмите от 

района? 

От една страна, са 
задълженията на държава-
та към бранша, а от друга 
– междуфирмените. След-
ващ проблем е нелоялната 
конкуренция. Няма как тук 
да не споменем и икономи-
ческата криза. 

Надяваме се, че и про-
грамата за саниране до-

някъде ще доведе до ре-
шаване на проблемите в 
бранша. Както министър 
Павлова спомена по време 
на срещата, която про-
ведохме в централата на 
КСБ, с този процес ще бъ-
дат ангажирани около 2500 
фирми в цялата страна, 
което е много сериозна 
цифра. 

Какво е Вашето мне-

ние относно възмож-

ностите за реализиране 

на публично-частни парт-

ньорства в България?

Напоследък у нас все 

повече започна да се об-
ръща внимание на възмож-
ностите на това сътруд-
ничество. Разбира се, че 
ще продължим да разчита-
ме на европейските фондо-
ве за реализацията на го-
лемите инфраструктурни 
проекти. Но не бива да се 
подценява и възможност-
та за привличане на преки 
чуждестранни инвестиции. 
Необходимо е в България да 
се създадат предпоставки 
това да се случи. 

Всички помним периода 
2007 - 2008 г., когато имен-
но чуждестранните вложе-
ния се отразиха много бла-
гоприятно  на икономиката 
и респективно на бранша. 
Обединяването на усили-
ята на местната власт 
с бизнеса под формата на 
публично-частно партньор-
ство е един добър вариант 
за реализиране на различни 

проекти, за които не са 
предвидени евросредства. 

Освен председател на 

ОП на КСБ – София, Вие 

сте и зам.-председател на 

УС на КСБ. Какви са при-

оритетите на Камарата 

през 2015 г.?

Един от тях е подо-
бряване на нормативната 
база, свързана със строи-
телството. Законът за ус-
тройство на територията 
например е доста тежък, 
променян е безброй пъти. 
Той все още е много далече 
от това, което искаме да 
бъде. Знаете, че предложи-
хме ЗУТ да бъде разделен 
и подготвихме три закона 
- Закон за устройство на 
територията и регионал-
ното развитие, Закон за 
градоустройството и За-
кон за строителството. 
Те все още не са приети, 
но аз смятам, че работа-
та в тази насока трябва 
да продължи. 

Друг приоритет на Ка-
марата е създаването на 
единна система за разход-
ните норми при остойнос-
тяване на съответните 
видовете СМР. Разбира се, 
тя ще има препоръчите-
лен характер. Считам, че 
именно КСБ е организация-
та, която трябва да разра-
боти подобна система. 

Квалификацията на ка-
дрите също е един от без-
спорните приоритети на 
Камарата на строители-
те в България. В момента 
голям проблем е намиране-
то на добри работници, да 
не говорим за технически 
ръководители и т.н. На 
всички нива продължават 
процесите на изтичане на 
млади кадри. Искрено вяр-
вам, че вървим в правилна-
та посока, черпейки и от 
опита на немските колеги 
за разрешаването на този 
проблем. 

Сред задачите ни е и 
работата за излизането 

на българските фирми на 
чуждите пазари. Казвал 
съм това неведнъж. За съ-
жаление нещата в това 
направление вървят по-
бавно, отколкото на мен 
и колегите би ни се ис-
кало. Добър знак е, че от 
началото на 2015 г. КСБ 
вече е член на European 
International Contractors, къ-
дето се работи именно по 
този въпрос.

Няма как да не отбеле-
жим и работата на Цен-
тралния професионален 
регистър на строителя. 
ЦПРС въведе ред в сектора. 

И, разбира се, не на по-
следно място бих искал да 
спомена вестник „Стро-
ител”. Освен че дава не-
обходимата трибуна на 
фирмите от бранша, той 
запознава широк кръг от 
читатели с дейността на 
Камарата, със състояние-
то на сектора и неговите 
проблеми.  

На 23 март т.г. в Со-

фия ще се състои четвър-

та кръгла маса „Модерни-

зация на обществените 

поръчки“.  

Да, за четвърта по-
редна година Камарата на 
строителите в България, 
ОП на КСБ – София, и в. 
„Строител” организират 
форум на тема „Модерни-
зация на обществените 
поръчки”, на която са по-
канени представители на 
всички заинтересовани ин-
ституции. Вицепремиерът 
по европейските фондове и 
икономическата политика 
Томислав Дончев ще от-
крие форума. 

Знаем, че в момента 
се подготвя нов ЗОП и се 
надяваме да получим пове-
че информация, както и да 
бъдем включени в процеса 
по разработване на нор-
мативния акт. Очаквам 
ползотворна дискусия на 
кръглата маса.  

1. Задлъжнялост - както междуфирмена, 

така и от страна на държавата към 

строителните компании 

2. Нелоялна конкуренция

3. Наличие на сложна и многообемна норма-

тивната база, касаеща сектора

4. Недостатъчно чужди инвестиции

1. Изчистване на задълженията от страна 

на държавата към строителните фирми

2. Регламентиране на отношенията между 

компаниите в бранша 

3. Промени в Закона за обществените по-

ръчки и Закона за устройство на терито-

рията 

4. Създаване на условия за привличане на пре-

ки чуждестранни инвестиции

Инж. Николай Станков, зам.-председател на КСБ и председател 
на ОП на КСБ – София:

Основната ни задача е подобряване на 
нормативната база, свързана със строителството

Зам.-председателят на Камарата инж. Николай Станков и 

инж. Любомир Качамаков – член на УС 

Ръководството на Камарата обсъди с 

министър Лиляна Павлова Националната  

програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради Инж. Станков бе модератор на Четвъртия дискусионен форум „Строителството през 2015 г. – 

перспективи и предизвикателства. Възможностите през новия програмен период 2014 – 2020“
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Инж. Благой Козарев, генерален директор 
на „Райкомерс Конструкшън” АД:

„Райкомерс Конструк-
шън” е фирма с дългого-
дишна история и доказан 
опит в проектирането, 
изграждането и поддръж-
ката на ВиК мрежи и съ-
оръжения. Компанията 
е реализирала успешно 
стотици проекти на те-
риторията на страната 
и в чужбина. Развива своя-
та дейност в три основни 
направления – инфраструк-
турно строителство, 
поддръжка и аварийни 
ремонти на ВиК мрежи и 
съоръжения и изграждане 
на тръбопроводи по безиз-
копни технологии.

Направлението инфра-
структурно строител-
ство е специализирано в 
управлението и реализаци-
ята на мащабни проекти 
във водния сектор – пре-
чиствателни станции за 
питейни и за отпадъчни 
води, довеждащи водопро-
води, ВиК мрежи, помпени 
станции и др. Разполагаме 
с иновативни и високопро-
изводителни технологии. 
През годините сме изгра-
дили над 400 км тръбопро-
води.

Специалистите ни от 
направлението за под-
дръжка на ВиК мрежи и 
съоръжения също прите-

жават богат опит и са 
доказали своите експерт-
ни възможности. Вече 
над 12 г. направлението е 
основен партньор на „Со-
фийска вода” и носи де-
нонощна отговорност за 
поддръжката на над 1/3 от 
водопроводната мрежа на 
територията на града. 
От създаването ни до 
днес успешно са отстра-
нени над 50 хил. аварии в 
града. 

През 1995 г. за първи 
път в България приложи-
хме метода за безизкопно 
изграждане на тръбопро-
води чрез хоризонтално 
сондиране. Това е основ-
ният ресор на направле-
ние „Безизкопни техно-
логии“. До момента сме 
построили над 230 хил. м 
тръбопроводи по различни 

безизкопни методи.
Темата за проблемите 

в строителния бранш е 
доста обширна, но ще се 
опитам да бъда кратък и 
да изтъкна само някои от 
основните причини за за-
трудненията на фирмите 
не само в София, но и в ця-
лата страна. 

На първо място е за-
дълбочаващата се све-
товна и национална иконо-
мическа криза. Отрасълът 
в България се оказа един 
от най-силно засегнати-
те от неблагоприятните 
финансови и социални ус-
ловия. На моменти тази 
тема звучи прекалено 
повтаряна и тиражирана, 
но за съжаление такава 
е действителността, в 
която българските фирми 
работят ежедневно. Ин-
вестиционният интерес 
в страната е ограничен, 
а обемът на строителна 
дейност е силно намален.

Липсата на правила или 
неуредиците при провеж-
дането на обществените 
поръчки също са някои от 
факторите, които поста-
вят на сериозни изпита-
ния компаниите в секто-
ра. Процедурите често 
са доста тромави, защо-
то са обвързани с голямо 

количество нормативни 
документи за старти-
рането, провеждането и 
финализирането на проек-
тите. Налични са спънки 
като бюрокрацията, заба-
вянията при издаването 
на свидетелствата от 
оторизираните органи, 
неточностите в кадас-
тралните планове. Чес-
то има и особености при 
плащанията. Парите, така 
необходими за адекватно-
то функциониране на фир-
мите, биват забавяни. Пе-
риодите на разплащане са 
дълги, а авансовите въз-
награждения са неголеми. 
Това само по себе си води 
до закъснения на издъл-
жаването към служители, 
партньори, подизпълни-
тели и в крайна сметка 
междуфирмената задлъж-

нялост достига сериозни 
размери. Компаниите са 
принудени или да използ-
ват собствени средства, 
които съответно не мо-
гат да бъдат инвестира-
ни, или допълнително да 
увеличават задълженията 
си към кредитори. 

Трябва да споменем и 
недостатъците на нор-
мативната база, която е 
изпъстрена с противоре-
чащи си наредби, понякога 
водещи до парадоксални 
ситуации.

На въпроса, как могат 
да се решат всички тези 
проблеми, не може да бъде 
отговоренo еднозначно. 
Това изисква сериозни раз-
мисли и дебати от страна 
на специалисти и експер-
ти. Действията и проме-
ните, които е необходимо 
да бъдат предприети, са 
немалко, но със сигурност 

могат да бъдат реализи-
рани посредством общи 
усилия на държавните 
органи и представители-
те на бизнеса. Някои от 
нещата, които бих могъл 
накратко да изтъкна, са, 
че със сигурност трябва 
да има по-голяма адекват-
ност при провеждането на 
процедурите за общест-

Отрасълът се оказа един от най-силно 
засегнатите от кризата

вените поръчки. Необхо-
димо е да бъде установен 
ясен и стабилен ред, да 
бъдат въведени гаранции 
за коректно провеждане на 
търгове, да бъдат спазва-
ни сроковете от инвес-
титорите -  държавните 
и общинските органи. В 
тази връзка са насочени и 
усилията на КСБ по създа-
ването на типови тръж-
ни документи, процедури 
и договори за възлагане, 
което се надявам в голяма 
степен да реши проблеми-
те, както и обективно да 
защити интересите и на 
възложителя, и на изпъл-
нителя. Наложителни са 
естествено изменения в 
Закона за обществените 
поръчки, Закона за устрой-
ството на територията, 
и в Закона за кадастъра и 
Имотния регистър. 

Както всички пред-
ставители на строител-
ния бранш, и ние имаме 
сериозни очаквания от 
програмния период 2014 
– 2020 г. Надяваме се, че 
различни добри практики 
ще бъдат застъпени при 
изпълнението на страте-

гическите планове, зало-
жени в него. Съществуват 
редица условия, които биха 
подобрили обстановката 
за фирмите изпълните-
ли при реализацията на 
обществените поръчки. 
Някои от тях са избягва-
нето на забавянията при 
провеждането на проце-
дурите и при сключването 
на договорите, подобря-
ване на ефективността 
на контролните системи 
на управляващите орга-
ни, поставянето на ясни 
акценти в политиката и 
действията на държав-
ните органи. Необходима 
е по-добра комуникация 
между институциите и 
не на последно място от 
изключителна важност е 
и раздвижването на парич-
ните средства.

СТРОИТЕЛ
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Инж. Лъчезар Цветков, управител на „Валмекс“ ООД:

Нашата фирма е сред-
на. Занимаваме се със 
специализирано строи-
телство – фундиране, ук-
репване, ВиК, изграждане 
на ПСОВ и т.н. 

Проблемите са някол-
ко. Един от най-важни-
те касае нормативната 

база, свързана със стро-
ителството. Законът за 
обществените поръчки 
трябва да бъде осъвреме-
нен. Необходимо е да ста-
не по-гъвкав, за да може и 
по-малките компании да 
имат възможност да пе-
челят поръчки. Друг голям 

проблем е междуфирмена-
та задлъжнялост. 

От програмния пери-
од 2014 - 2020 г. очаквам 
да има повече работа за 
строителите и да няма за-
бавяне в плащанията. Това 
е основното. Тъй като 

вече няма толкова голям 
брой външни инвеститори, 
единствените свежи сред-
ства в сектора идват от 
европейските програми. 

По темата със заба-
вените плащания мога да 
дам един пример от съ-
седни страни. В Сърбия и 
Македония има записано 
правило, че плащането, 
независимо дали то е меж-
дуфирмено или между дър-
жавата и дружествата, 
трябва да се извърши в 
максимален срок от 60 дни. 
В противен случай следват 
сурови санкции.  

Петьо Димитров, управител на „Димстрой 5” ЕООД:

„Димстрой 5” ЕООД 
е малка семейна фирма, 
която стартира своята 
дейност в края на 1993 г. 
От тогава до момента 
ние сме както строите-
ли, така и предприемачи. 
Основно изграждаме жи-
лищни сгради. Въпреки 

двете кризи – от 1997 г. 
и 2008 г., не сме спирали 
своята дейност. 

Тъ й  к а т о  н и е  н е 
участваме в търговете 
за обществени поръч-
ки, може да се каже, че 
донякъде сме се спаси-
ли от този проблем, с 

който се сблъскват ко-
легите - критерия „най-
ниска цена”. При нас на 
дневен ред стоят други 
пречки – например лошо-
то състояние на инфра-
структурата. В квартал 
като „Кръстова вада” в 
София, който е сравни-

телно централен, няма 
канализация.  За това 
трябва да се прави канал 
на парче. 

Друга трудност, коя-
то често срещаме, е, 
че един и същи закон се 
тълкува по различен на-
чин в отделните общини 

и се изискват различни 
документи. Това немину-
емо забавя строителния 
процес. Случва се така, 
че подготовката на да-
ден проект в повечето 
случаи е много по-тежка 

от същинското му из-
пълнение. 

Смятам, че програ-
мата за саниране би 
могла да бъде сериозна 
инжекция за малките 
фирми като нашата. 

Красимир Милушев, управител 
на „Красстрой” ООД:

Критерият „икономически 
най-изгодна цена”  
е по-добрият вариант 
за фирмите от бранша

„Красстрой” ООД е средна фирма. На пазара сме 
вече 16 години. Допреди няколко години финансирахме 
и строяхме жилищни блокове и къщи, но след началото 
на кризата тази дейност значително намаля. В момен-
та основно участваме в търговете за обществени 
поръчки. 

Един от най-големите проблеми в работата, с кои-
то се сблъсквахме и ние, а и повечето колеги, беше 
критерият „най-ниска цена”. След като многократно 
Камарата на строителите в България и ОП на КСБ 
– София, заявяваха, че това изискване трябва да от-
падне, управляващите малко или много се вслушаха в 
нашето предложение. Сега вече в повечето случаи се 
взима под внимание „икономически най-изгодна цена”. 
Смятам, че това е по-добрият вариант за фирмите от 
брашна. Друг важен проблем, пред който са изправени 
компаниите, е липсата на оборотни средства. 

Очаквам през програмния период 2014 - 2020 г. да 
продължи работата на отговорните органи по усво-
яването на средства по европейските програми, за-
щото това означава осигуряване на поминък за стро-
ителните фирми. Също така Националната програма 
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради би могла да бъде сериозно перо, от което мал-
ките и средните компании от бранша да могат да се 
издържат. 

Смятам, че ако се въведат електронни досиета 
на обектите, това би решило много от проблемите, с 
които се сблъскват колегите.

От програмния период 2014 - 2020 г. 
очаквам  повече работа 

Лошата инфраструктура  
създава големи трудности
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Ивайло Петров, управител на „Атлас Балкан” ООД:

Инж. Сокол Соколов, 
председател на Клуба на 
строителите ветерани в София:

Георги Спиридонов, директор строителство в „Пи Ейч Ай” АД:

Понякога има пропуски още при самото задание за проектиране

Искаме да изготвим 
алманах на големите 
обекти 

„Атлас Балкан” ООД 
е специализирана в ино-
вативните технологии 
за инфраструктурното 
строителство. Това оз-
начава, че към традицион-
ните методи, които се 
използват в този сектор, 
ние добавихме доказали 
се технологии, използва-
ни по света. Като най-
важни бих посочил сту-
деното рециклиране на 
пътни настилки, стаби-
лизацията на слаби почви 
и горещото рециклиране 
на асфалтови настилки, 
което също има голям по-
тенциал. Основен фокус 

за нас винаги е било тър-
сенето на по-голяма ефек-
тивност, включително в 
цената, подобряване на 
качеството и екологич-
ността на процесите.  

Като един от най-
основните проблеми, с 
които се сблъскват фир-
мите в сектора, бих по-
сочил факта, че на много 
места все още няма раз-
работена дългосрочна 
концепция за управление 
на инфраструктурата, 
особено при общинската 
и частната. Много често 
в по-малките населени 
места липсват знанието 

и опитът как да правят 
нещата по правилния на-
чин. Това създава пробле-
ми още при изготвянето 
на самото задание за про-
ектиране, а когато даден 
проект е сгрешен или 
непълен, това впослед-
ствие създава огромни 
трудности за строителя, 
независимо колко високо-
квалифициран е той. През 
последните няколко годи-
ни, когато благодарение 
на европейските фондове 
започнаха да се изграж-
дат мащабни обекти, все 
повече се сблъскваме с 
тези проблеми. 

Една от основните цели, които си поставихме 
при създаването на Клуба на строителите ветерани 
в София, беше чрез опита, който сме натрупали, да 
подпомагаме отрасъла и КСБ. 

Имаме идея да изготвим своеобразен алманах на 
големите обекти в страната. Той би останал за бъде-
щите поколения. Например, ако днес някой погледне об-
ществено значими сгради, като Националния дворец 
на културата (НДК), Народния театър „Иван Вазов” 
в столицата или отделни подобекти на метрото, то 
той не би могъл по никакъв начин да разбере кой е 
работил по тяхното изграждане или реконструкция. 
На територията на София има още десетки подобни 
инженерни и архитектурни обекти. Затова смятам, 
че трябва да съхраним спомена за тези колеги стро-
ители.

Също така създадохме пет секции към нашия 
клуб – „Водно строителство”, „Транспортно строи-
телство”, „Инженерно строителство”, „Гражданско 
строителство” и „Строители воини”. 

„Пи Ейч Ай” АД беше създадена 
през миналата година. Дружество-
то се занимава с изпълнение на 
строително-инвестиционни проек-
ти. 

В последните няколко години се 
наблюдава една лоша тенденция. 
Когато се явяваме на търгове, из-
искванията към нас, строителите, 
са почти равностойни на тези към 
инвеститорите. От нас се иска да 
осигурим финансов капацитет за 
почти цялостното финансиране на 
проекта. Сроковете по договорите 
обикновено са такива, че реално ак-
туване може да се получи след ця-
лостното приключване на обекта. В 
повечето случаи авансите са в раз-
мер на 10 или 20%, което означава, 
че строителят трябва да осигури 
останалите 80%, за да бъде про-
ектът успешно финализиран. Дори 
това да стане, в много от случаите 
ние не можем да си вземем парите. 
Затова сме принудени да прибегнем 
до съдебни процедури. Във всички 

случаи основната тежест пада вър-
ху строителите. 

За да се решат част от тези 
проблеми, е нужно да се правят по-
качествени предпроектни проучва-
ния, въз основа на които да бъдат 
изготвени качествени предложения. 
В 90% от случаите, когато ние сме 

печелили даден търг, в предварител-
ните сметки има изпуснати коли-
чес тва. 

Надявам се оперативните про-
грами през новия програмен период 
да стартират колкото се може по-
бързо. Въпреки че по всеобщо мне-
ние 2015 г. се очертава като нулева. 

Изискванията към строителите са като 
към инвеститорите
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Йорданка Фандъкова, 
кмет на Столичната община: 

Г-жо Фандъкова, пре-

ди десетина дни приехте 

бюджета на София за 

2015 г. С какво е харак-

терен той? 

Бюджетът за 2015 г. 
на Столичната община е 
в размер на 1,498 млрд. лв. 
Той е с 30 млн. лв. повече 
от този за миналата го-
дина. Над половината от 
финансовия план за 2015 г. 
са средства за капита-
лови разходи, което по-
казва, че продължаваме с 
устойчивите вложения във 
важни сфери, като транс-
порт, образование, еколо-
гия, културно-историческо 
наследство и други. През 
последните години поради 
привличане на европей-
ско финансиране успяхме 
чувствително да увеличим 
капиталовата програма 
на Столичната община и 
на практика се превърнах-
ме в един от най-големите 
инвеститори в България. 
Освен че променяме сре-
дата, предоставяме въз-
можности за развитие 
на строителния бранш в 
трудния период на ико-
номическа и финансова 
криза. Спомагаме за съз-
даване на нови работни 
места и за запазване на 
съществуващите. Това 
даде основание напоследък 
в различни изследвания Со-
фия да бъде поставена на 

предно място в класации 
заедно с други градове от 
Европа и света по ръст 
на БВП и нива на безра-
ботица. Само преди две 
седмици излезе анализът 
на Global MetroMonitor и 
JPMorgan Chase за 2014 г. 
за най-бързо развиващите 
се градове в света. Сто-
лицата ни е на 30-о място 
от общо 300, като е само 
четири позиции след Лон-
дон за този период. Кла-
сацията е изготвена въз 

основа на данни за БВП 
на глава от населението, 
който за столицата ни е 
изчислен на 2,5%, и ниво-
то на заетост, което се 
е покачило с 3,4%. Това са 
допълнителни ефекти за 
развитието на града, кои-
то са важни, но разбира 
се, основното е това, кое-
то остава, вижда се и се 
ползва от хората. 

И през 2015 г. над по-
ловината от средствата 
в капиталовата програма 
са по европейски програми 
- 391 млн. лв. Продължава-
ме изграждането на двата 
най-големи проекта – ме-
трото и Завода за  меха-
нично-биологично трети-
ране на отпадъците на 
София. В момента тече 
процедура за избор на из-
пълнител на първия етап 
на третия лъч на подзем-
ната железница. Очаквам 
до края на годината да за-
почне и същинското стро-
ителство, след като бъде 
сключен договор. Интере-
сът към изграждане на ме-
трото е огромен. Имаме 
14 обединения, които кан-

дидатстват. Предстои 
отварянето на ценовите 
оферти. 

За завършване на за-
вода за отпадъци и на 
инсталацията за RDF го-
риво сме заложили над 150 
млн. лв.

За възстановяване, 
ремонт и разширение на 
пътната мрежа сме пред-
видили 86,3 млн. лв., а над 
14 млн. лв. ще инвестира-
ме в нови детски градини. 
По този начин даваме въз-

можност за работа как-
то на големи строителни 
фирми за изграждане на 
мащабни ключови обекти, 
така и на по-малките дру-
жества чрез проектите 
за детски градини, реха-
билитацията на уличната 
мрежа и пр. 

Над 100 млн. лв. са 
средствата, които отде-
ляме за нови автобуси и 
трамваи. Това е сериозна 
програма за обновяване на 
градския транспорт. 

Кои са основните про-

блеми на общината и как-

во е тяхното решение? 

Трудностите в дву-
милионен град са много и 
се виждат. На базата на 
най-големите очаквания на 
гражданите формирахме 
нашите приоритети, кои-
то последователно след-
ваме. По отношение на 
придвижването в столица-
та заложихме на развитие 
на градския транспорт 
чрез строителството на 
най-екологичния - метро-
то. От миналата година 
започнахме да инвести-

раме сериозно и в подо-
бряване на състоянието 
на превозните средства. 
Вече 90% от тролейбуси-
те са подменени с нови. 
Закупихме 20 нови трам-
вая, които се движат по 
линия №7. Очакваме през 
тази година да сключим 
договор за доставка на 
още пет трамвая.  През 
миналата година пуснахме 
в движение нови 46 авто-
буса от общо 126, които 
са по проекта, финансиран 

по ОП „Околна среда 2007 
– 2013“. В София вече са 
следващите 20 автобуса, 
които до дни ще пуснем в 
движение. Закупихме и 10 
метровлака.

През тази година про-
грамата продължава с 
доставката на новите 
автобуси, но и със сключ-
ването на договор за други 
110, за които средствата 
са осигурени чрез заем 
от Европейската инвес-
тиционна банка. Състоя-
нието на градския транс-
порт е един от най-често 
поставяните проблеми. За 
решаването му освен на 
подмяната на превозните 
средства сме заложили и 
на изграждането на инте-
лигентна система за упра-
вление на трафика. Целта 
ни е да се дава предимство 
на градския транспорт. 
По този начин вярваме, че 
повече хора ще оставят 
личните си автомобили и 
ще се возят на автобуси, 
тролеи и трамваи. Строи-
телството на изцяло нови 

инфраструктурни обекти 
е сред основните мерки 
за облекчаване на трафи-
ка. Знаете, че вече изгра-
дихме пет естакади. През 
миналата година пуснахме 
в експлоатация и тази при 
Семинарията, и кръгово-
то кръстовище на Лъвов 
мост. През 2015 г. се на-
дявам, че след приключва-
не на съдебните процедури 
ще започне и изграждане-
то на кръстовището на 
две нива на бул. „България“ 
и бул. „Акад. Иван Евста-
тиев Гешов“. Това може би 
в момента е най-натова-
реното място в София.

Заедно с ремонтите 
на улици и булеварди за-
лагаме и изграждането на 
велоалеи. 

Новото ни  предиз-
викателство е освет-
лението. В момента се 
изпълнява проект за под-
мяна на уличните лампи 
в „Дружба“, Банкя, в цен-
трална градска част и по 
бул. „Цариградско шосе“. 
На мястото на старите 

осветителни тела се по-
ставя LED осветление. 
Разликата се вижда от 
всички. Например когато 
пътуваме по бул. „Цари-
градско шосе“, тя може да 
се открои, тъй като има и 
нови, и стари съоръжения. 
На базата на този пило-
тен проект разработва-
ме цялостна програма за 
подмяна на осветлението 
и за изграждане на такова 
в крайните райони на Со-
фия, тъй като за съжале-
ние там все още има тъм-
ни улици. Схемата ще се 
изпълнява в продължение 
на няколко години. Това е 
нова инициатива, по която 
работим.

Продължаваме да пре-
одоляваме недостига на 
места в детските гради-
ни със строителството 
на нови. Има райони, в кои-
то на практика този про-
блем вече е решен. Това са 
крайните градски терито-
рии, в които успяхме да из-
градим детски заведения. 
До този момент общо над 

Осигуряваме работа както на големите, 
така и на малките фирми от бранша

С вестник „Строител“ стартираме 
съвместна рубрика, в която ще показваме 

строителните обекти на София

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова заедно с председателя на УС на КСБ 

инж. Светослав Глосов откри в края на 2014 г. съвместната изложба „Виж София – където 

строителството среща историята с бъдещето“
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процедура. Срокът на кон-
цесията ще е 15 години с 
възможност за удължава-
не с още пет.

 
Кои ще бъдат първи-

те обекти, които ще се 

реализират през 2015  г.? 

Чакаме да се затопли и 
ще започне третият етап 
от обновяването на бул. 
„Витоша“. Стойността 
на договора е 1,5 млн. лв. 
Ще рехабилитираме и не-
ремонтираните части на 
бул. „Цариградско шосе“. 
Ще направим организа-
ция на движението така, 
че все пак да гарантира-
ме, че няма да има пълно 
затваряне на булеварда. 
Ще има затруднение при 
строителството, но счи-
там, че през миналата 
година показахме как със 
сериозен контрол успява-
ме да спазваме сроковете 
и да подобряваме градска-
та среда.

В момента върви и 
тръжна процедура за 
с трои тел с твото  н а 
парк „Възраждане“. Сред-
ствата са осигурени по 
инициативата JESSICA. 
Надявам се след близо 
40-годишна пауза да има-
ме нов парк в София в края 
на 2015 г. 

Как си сътрудничите 

с Камарата на строите-

лите в България и ОП на 

КСБ – София? 

Ние сме добри парт-
ньори. Винаги работим в 
сътрудничество. Камара-
та на строителите в Бъл-
гария е част от Консулта-
тивния съвет по бизнес 
към Столичната община. 
В този състав обсъждаме 
както бюджета на София, 
така и различни нови пре-
дизвикателства, каквото 
в момента е програмата 
за саниране на панелните 
блокове. Поканихме ръко-
водството на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия заедно с други бран-
шови организации и те 
заявиха готовност да си 
партнираме и да участ-
ват при разработването 
на документацията. Така 
че ще се възползваме от 
експертния потенциал на 
Камарата и ще заложим 
такива условия, които ще 
гарантират, че ще има 
максимална прозрачност 
и много компании ще се 
включат в тази доста 
амбициозна задача, която 
имаме шанса да реализи-
раме. 

В. „Строител“ стар-

тира постоянна рубрика 

„София строи“, в която 

ще представяме големи-

те обекти в столицата. 

Бихме искали тя да се 

осъществява съвместно 

със Столичната община. 

Считаме, че благодаре-

ние на инвестиционна-

та си програма София 

се променя ежедневно и 

става по-красив, модерен 

и добър за живеене град. 

Подкрепям напълно 
инициативата,  която 
предлагате, и съм убеде-
на, че заедно ще можем да 
информираме софиянци и 
гостите на града как се 
изграждат обектите и  
какви са добрите резул-
тати. Едни от първите 
проекти, които ще пред-
ставим, са разширението 
на метрото, защото за-
почнаха пробите с влако-
вете, и строителството 
на завода за отпадъци. 

Четете новата рубри-
ка на стр. 28-29.
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70 са построените сгради. 
Всички нови детски гра-
дини са енергийно ефек-
тивни обекти с осигурена 
пълна достъпност, с физ-
културни салони, повечето 
от тях са с басейни. По 
този начин малчуганите 
ни получават най-добрата 
услуга. През тази година 
ще бъдат завършени 8 
сгради  и ще започне из-
граждането на други 8. 

Разбира се, ще посоча 
и решаването на пробле-
ма с бездомните кучета 
чрез строителството на 
нови приюти. Това стана 
благодарение на промяна-
та на наредбата, която 
ни позволи да изгражда-
ме значително по-евтино 
обектите. 

Вече имаме нови око-
ло 1000 места, където да 
се прибират и настаня-
ват агресивни кучета или 
глутници. Продължава и 
работата по програмата 
за кастрация. Работим 
със сериозни междуна-
родни неправителствени 
организации за защита 
на животните. Влязохме 
през последните години в 
промишлени зони, в ромски 
квартали и затова при по-
следното преброяване, на-
правено преди две години, 
се установи намаляване 
броя на бездомните куче-
та. Предстои скоро да се 
направи ново. Важното е, 
че в тези усилия не сме 
сами. Имаме разбирането 
на министъра на земедели-
ето и храните Десислава 
Танева за промяна в закона, 
която да позволи създава-
нето на национална про-
грама. Проблемът с без-
домните кучета може да 
бъде решен само ако всич-
ки общини у нас работят 
сериозно по тази тема. 

За нас развитието на 
зелената система, гради-
ните и парковете е прио-
ритет, за да има повече 
места за разходка и за 
развлечение. На практика 
работим по всички приори-
тети на общината, но за 
постигането на резулта-
ти са необходими време и 
средства. 

Много важен проблем, 
който съществува в край-
градските райони на Со-
фия, е липсата на кана-
лизация. Имаме мащабна 
инвестиционна програма, 
която изисква огромен 
финансов ресурс. През по-
следните години използ-
ваме предимно европейски 
средства за строител-
ството на канализация 
и подмяна на водопровод. 
Досега са  изградени над 
100 км канализация и сме-
нени водопроводни тръби. 
Очакваме отварянето на 
новата Оперативна про-
грама „Околна среда“, за 
да продължим строител-
ството. Хората с право 
очакват решаването на 
този въпрос. 

Столичната община 

ще продължи ли да бъде 

най-големият инвести-

тор и през програмния 

период 2014 - 2020 г.? 

Нашето намерение е 
такова. Натрупахме дос-
татъчно капацитет и 
имаме добри екипи, кои-
то работят и подготвят 
проекти. Влагаме после-

дователни усилия, за да 
сме готови, когато се 
отворят новите програ-
ми, да имаме предложения 
за финансиране. Затова и 
проектът за третия лъч 
на столичното метро бе 
първият, включен в одо-
брената в края на минала-
та година ОП „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура“. За съжаление 
знаете, че отварянето на 
новите програми закъсня с 
една година. Използвахме 
това време, за да разра-
ботим още проекти.  Мо-
жем да кандидатстваме, 
както вече казах, и по ОП 
„Околна среда 2014 – 2020“ 
за изграждане на канали-
зация и подмяна на водо-
провод и за реализацията 
на новата инсталация в 
„Топлофикация“ – София, 
за оползотворяване на го-
ривото от завода за от-
падъци. В същото време 
в момента се довършват 
предложенията, с които 
ще кандидатстваме по 
ОП „Региони в растеж“. 
Обектите са включени 
в Интегрирания план за 
градско възстановяване 
и развитие. Сред тях са 
саниране на детски гради-
ни, на социални, културни 
сгради и продължаване на 
проекта за модернизация 
на градския транспорт 
чрез реконструкция на 
трамвайни линии. Много 
важни са инициативите 
за централната градска 
част. През следващата 
година предстои да бъдат 
реконструирани ул. „Граф 
Игнатиев“, бул. „Евлоги и 
Христо Георгиеви“, бул. 
„Цар Освободител“, къ-
дето категоричното ни 
решение е да го обновим 
и да запазим символа на 
София - жълтите павета. 
Тук те са доста аморти-
зирани, имат нужда да бъ-
дат пренаредени и част 
от тях да бъдат подме-
нени. Стремежът ни е 
центърът на столицата 
да придобие вида, който 
заслужава като един от 
най-старите европейски 
градове. Инвестициите 
в културно-историческо 
наследство са включени 
в проектите за финанси-
ране с европейски сред-
ства. Имаме много про-

екти, които са готови и 
с които сме сигурни, че 
ще можем да привлечем и 
допълнителни средства. 
Очаквам да се реализират 
и обекти по Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милни жилищни сгради, чи-
ето изпълнение започна. В 
София стартира процесът 
на регистрация на сдру-
жения на собствениците 
и подаването на заявления 
за интерес. 

Как  с т и мули ра т е 

частните инвестиции в 

столицата?

Това е най-важният 
въпрос за развитието на 
икономиката в града. На 
първо място  - чрез подо-
бряване на инфраструк-
турата на София. Преди 
дни най-накрая стартира 
строителството на Се-
верната скоростна тан-
гента. Знаете, че перс-
пективите за развитие 
на столицата са големи в 
северните части на града 
и затова беше изключи-
телно важно да има добра 
инфраструктура и достъп, 
за да може инвеститори 
да проявяват интерес към 
изграждане на логистич-
ни центрове и промишле-
ни зони. В същото време 
там има възможност и за 
реализацията на жилищни 
проекти. 

Другият фактор освен 
добрата инфраструктура 
безспорно са и добре под-
готвените кадри. В София 
са най-добрите училища и 
университети, Българска-
та академия на науките. 
Бизнесът има интерес 
да инвестира, за да из-
ползва всички тези добре 
подготвени млади хора, 
особено за IT сектор е 
огромна възможност, коя-
то е важно да се развива. 
Самият факт, че въпреки 
икономическата криза спо-
ред изследванията БВП на 
София се увеличава, гово-
ри, че усилията ни дават 
резултат. Продължаваме 
да работим за предоста-
вяне на качествени услуги 
и внимание към инвести-
торите. Подобряването 
на административното 
обслужване също е ва-
жен фактор. Преди дни 

представихме част от 
възможностите, които 
имаме за предоставяне на 
електронни услуги. Голяма 
част от тях са насочени 

към фирмите. 
Нека да не забравяме 

един важен сектор, като 
културните и творчески-
те индустрии, които сти-
мулираме и чрез програми 
за финансиране на техни 
проекти. По програма 
„Култура“ вече имаме по-
дадени над 260 предложе-
ния по електронен път, 
което облекчи всички ор-
ганизации, затова не на 
последно място поставям 
работата си по админи-
стративното обслужване 
с акцент дигитализация 
и възможност за е-услуги. 
Това ще облекчи граждани-
те и бизнеса, но ще осигу-
ри и повече прозрачност и 
доверие към Столичната 
община.

В програмата ни е и 
отдаването на концесия 
на спирките на градския 
транспорт. Те са общо 
2500 и са разделени в че-
тири зони. Във всяка група 
на практика има около 600 
обекта. Типовете съоръ-
жения са три. 

Според условията на 
конкурса, както е подгот-
вен, един и същи кандидат 
няма да може да участва 
за повече от два района 
на София, иначе ще бъде 
декласиран от цялата 

СТРОИТЕЛ
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Веселин Пенев, областен управител 
на София-град: 

Необходимо е да възстановим връзката 
„образование – наука – бизнес“

Г-н Пенев, как проти-

ча дейността на оглавя-

ваната от Вас Областна 

администрация София-

град? 

През годините голяма 
част от основните ни ан-
гажименти са приели една 
инертност в ежедневна-
та работа, като немалка 
част от функциите ни са 
придобили формален харак-
тер. Искреното ми наме-
рение, както и на колегите 
е в рамките на първите ни 
месеци да променим ради-
кално това. В тази връзка 
са и нашите приоритети, 
отнесени преди всичко към 
решаването на проблеми-
те на София като осно-
вен административен, 
икономически, културен, 
научен и спортен център 
на страната. В тясно съ-
трудничество с ресорни 
министерства, Столич-
ната община и под егида-
та лично на премиера сме 
предприели действия за 
реализация на кадастрал-
ния план на район „Сту-
денски“, където почти от 
нулата ще е необходимо да 
бъдат обследвани всички 
терени, за да се узакони 
собствеността на всеки 
един заинтересован. Ини-
циативи имаме и по реша-
ването на казусите с три 
от емблематичните ста-
диони на територията на 
столицата – „Септември“, 
„Локомотив“ и „Герена“. 

Предприели сме ця-
лостно преструктуриране 
на администрацията с цел 
повишаване на нейната 
функционалност и възмож-
ност да приключим голяма 
част от изостаналите 
през годините преписки на 
граждани и институции. 
Това не влияе на ежеднев-
ната ни ангажираност с 
решаването на текущо 
възникващите ни задачи. 

Какви обекти се из-

пълняват в момента на 

територията на област-

та? 

Те са за подобряване 
както на техническата, 
така и на социалната ин-
фраструктура с поставен 
акцент върху развитие на 
транспортната, в това 
число изграждането на 
метро в София. Реализи-
рани са също и различни 
меки мерки в сферите на 
образованието, социални-
те услуги и културните 
дейности. Обновени са 
редица места за отдих.

В момента се работи 
по проекта за изграждане 
на отклонение на първа-
та линия на метрото до 
летище София и „Бизнес 
парка“ в жк „Младост 4“, 
за интегрирания столи-
чен градски транспорт, 
за строителство на сис-
темата от съоръжения за 
третиране на битовите 
отпадъци на Столичната 
община, обновяване на 
парковото пространство 
около НДК, реализацията 

на „София Тех Парк“ и дру-
ги. 

Какви са основните 

проблеми в района и как 

могат да бъдат решени 

те? 

Както в национален, 
така и в регионален ма-
щаб основна трудност са 
недостатъчната ефек-
тивност и конкурентос-
пособност на икономика-
та в международен план 
и ниската производител-
ност на труда. Това е в  
резултат на отсъствие-
то на модерни високотех-
нологични производства 
с висока добавена стой-
ност, слаба връзка между 
науката и бизнеса, както 
и липсата на модерни ин-
дустриални и логистични 
зони, технологични парко-
ве и бизнес инкубатори. 

Необходимо е да се ра-
боти за възстановяване на 
нарушената през послед-
ните две десетилетия 
връзка „образование – нау-
ка – бизнес”. Целта е пови-
шаване на икономическата 

конкурентоспособност, 
технологично обновяване, 
насърчаване на научноиз-
следователската и инова-
ционна дейност, създаване 
на привлекателна среда 
за компаниите и подкре-
па за МСП и стартиращи 
дружества. Необходимо е 
да бъдат подкрепяни ино-
вативни производства, 
които са в състояние да 
създадат така нужните 
престижни работни мес-
та за задържане на мла-
дите квалифицирани кадри 
и стимулиране на творче-
ския им потенциал, както 
и въвеждане на зелена ико-
номика във всички възмож-
ни сектори. 

Възстановяването на 
Софийската Света гора и 
приобщаването на култур-
ното наследство на града 
към системата на тури-
зма е добър стимулатор 
на икономическия растеж. 
Използването капацитета 
на минералните извори и 
лечебния микроклимат за 
развитие на лечебен и СПА 
туризъм ще насърчи разви-

тието на района. 
Друг основен проблем е 

значителното изоставане 
в базисната инфраструк-
тура в сравнение с други 
европейски области от 
подобен ранг. Тя е силно 
амортизирана в централ-
ната градска част, има не-
доизградени връзки с някои 
от крайградските населе-
ни места, лошо поддържа-
ни зелени зони, детски и 
спортни площадки, недо-
вършени градски паркове с 
недостатъчно терени за 
отдих, спорт и атракции.

Необходимо е изграж-
дане на адекватна комуни-
кационно-транспортна и 
инженерно-техническа ин-
фраструктура. Нужно е да 
се построят обекти с цел 
развитие на иновациите и 
осигуряване на достъп до 
скоростен широколентов 
интернет на цялата те-
ритория на областта, да 
бъде създадена сигурна и 
безопасна среда чрез адап-
тиране към климатичните 
промени и намаляване на 
рисковете от природни 
бедствия и аварии.

Трябва да се обърне го-
лямо внимание и на нарас-
налия брой на населението 
в неравностойно икономи-
ческо и социално положе-
ние, засилената емиграция 
на млади, образовани и кре-
ативни личности в чужби-
на, продължаващия спад в 
качеството на образова-
нието и квалификацията 
на човешките ресурси.

Насоките,  в  които 
следва да се вложат сили, 
са ориентирани към по-
добряване достъпа до за-
етост, образователни, 
здравни, социални и кул-
турни услуги, развитие 
на спорта и младежките 
дейности за всички живе-
ещи на територията на 
областта граждани, прек-
валификация и обучение в 
съответствие с потреб-
ностите на региона за по-
вишаване на мобилността 
на работната сила. 

Чрез привличане на 
частния сектор и НПО в 
партньорство с държава-
та област София-град и 
Столичната община ра-
ботят за обединяването 
на усилията и ресурсите 
за намаляване броя на хо-
рата, живеещи под прага 
на бедността, за поощря-
ване на дарителството и 
доброволчеството, за въз-
раждане на социалната, 
етническата и религиоз-
ната толерантност. 

Как стимулирате ин-

вестициите в района?

За привличане на се-
риозни вложения водещ 
аргумент за нас е използ-
ването на невероятното 
съчетание на историче-

ските, географските и кли-
матичните дадености на 
региона като цяло, както 
и съчетаването им с най-
неизползвания за съжале-
ние до момента ресурс на 
София - нейните минерал-
ни извори. Това е една не-
достатъчно разработена 
ниша, която има потенциал 
да превърне столицата на 
България в още по-привле-
кателен туристически 
център. 

Не е за подценяване и 
възможността на базата 
на прекрасната си инфра-
структурна ситуираност 
да бъде възобновено и  про-
мишленото строителство, 
примери за което вече има. 
Рутинните неща, които 
правят притегателен един 
регион, като ниски данъци 
и евтина работна ръка, ни-
как не са достатъчни към 
днешна дата. Без сериоз-
ни промени в областта 
на антикорупционните 
действия, облекчаването 
на лицензионните режи-
ми, въвеждането на елек-
троните обществени 
поръчки и всичко, което 
очаква малкият и средни-
ят бизнес, трудно бихме 
привлекли инвеститори 
в желаните за мащабите 
на област София-град па-
раметри. Бих си позволил 
дори да коментирам тази 
болна за мен тема и в друг 
ракурс. Почти нищо не се 
прави по отношение на 
т.нар. профилен финансов 
маркетинг на страната 
ни, който е предпоставка 
за привличане на вложите-
ли от съвсем друг мащаб и 
от различни части на све-
та. Едва след навлизането 
им вече бихме могли да оч-
акваме и някакъв радикален 
инвестиционен бум, който 
ни е така необходим към 
момента.

Как работите с Кама-

рата на строителите в 

България и нейното Об-

ластно представител-

ство?

За съжаление за крат-
кото време от моето на-
значение все още не съм 
успял да се срещна с тях, 
но съм сигурен, че ще на-
мерим много общи идеи, по 
които ще си сътрудничим 
успешно в рамките на все 
по-големия инвестиционен 
интерес и възвръщане на 
стабилността в бранша 
като цяло.

Какви са Вашите очак-

вания за развитието на 

областта през програм-

ния период 2014 – 2020 г.? 

Те са свързани основно 
с изпълнението на област-
ната стратегия, която до 
голяма степен вече реали-
зира целите си – превръ-
щането на област София 
в устойчив и балансиран 
икономически, политиче-
ски, културен, научен и 
спортен център с висок 
стандарт на живота и със 
стратегическо значение 
в националната и евро-
пейската урбанистична 
и полицентрична мрежа. 
Искам да благодаря, че ми 
предоставихте възмож-
ността на страниците на 
вашия прекрасен вестник 
да представя дейността 
на оглавяваната от мен 
структура. 

СТРОИТЕЛ
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 Росица Тодорова, областен управител на Софийска област:

Г-жо Тодорова, кои са 

основните Ви приорите-

ти като областен управи-

тел на Софийска област?   

Администрацията рабо-
ти усилено. Екипът ни е мо-
тивиран и решен да помага 
на всички, които имат нуж-
да от нашето съдействие. 
Отворени сме за ефектив-
но сътрудничество както с 
общините на територията 
на Софийска област, така и 
с фирмите инвеститори и 
гражданите. 

По отношение на ин-
вестиционната политика 
и строителството то бих 
казала, че сред основните 
ни приоритети са подо-
бряване на ВиК и пътната 
инфраструктура, екология-
та, както и проектите за 
управление на отпадъците, 
с които ще се постигне 
по-устойчиво и екологично 
развитие в района. Разбира 
се, ще се стремим да при-
влечем повече вложения. Тук 
трябва да имаме предвид, 
че в нашата област рабо-
тят едни от най-големите 
данъкоплатци в България в 
сферата на добива и пре-
работката на полезни из-
копаеми. 

Не мога да пропусна и 
Националната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни 
сгради, защото на тери-
торията на общините има 
много блокове, които могат 
да се обновят по нея. Вече 
има заявен интерес за кан-
дидатстване, така че се 
стараем да бъдем полезни 
и на общинските власти, за 
да може инициативата да 
стартира и да върви без-
проблемно. 

Не на последно място 
и, разбира се, в зависи-
мост от възможностите 
ни ще обърнем внимание 
на превенцията на бед-
ствия и аварии – най-вече 
на поддържането на про-
во ди мост та на речните 
корита. Ще се стараем да 
бъдем в подкрепа на общин-
ските администрации при 
осъществяване на тези 
мерки.

 Какво е състоянието 

на Софийска област по 

отношение на строител-

ството?

В нашия обхват попа-
дат най-много общини. Ние 
сме част от най-развития 
в икономическо отноше-
ние Югозападен район. 
Естествено е да гледаме 
приоритетно на строител-
ството и да привличаме ин-
вестиции. На територията 
ни е ГКПП  Калотина, пре-
минават две магистрали 
- „Хемус” и „Тракия”. Тук са 
и предприятия, които за-
емат първите позиции по 
брутен вътрешен продукт 
в индустрията на стра-
ната: „Аурубис” - Пирдоп, 
„Елаците – мед” в Мирково, 
„Дънди прешъс металс Че-
лопеч“ и други. Не мога да 
не отбележа, че именно „Ау-
рубис” стана „Инвеститор 
на годината” за 2014-а, по-
лучавайки престижната на-
града в сферата „Опазване 
на околната среда”. Ние сме 
щастливи от факта, че ин-
вестиционната програма 
на компанията е на обща 
стойност 44,2 млн. евро и 
че по-сериозният процент 
от тях се разходва именно 
за опазване на околната 
среда.

В Софийска област са 
изградени също и най-го-
лемите логистични зони в 
страната ни - край Божу-

рище и Елин Пелин, както 
и две водноелектрически 
централи - на р. Искър в об-
щина Своге. На територия-
та ни са кк Боровец и Коп-
ривщица. Бяха построени 
и вече функционират три 
от най-големите спортни 
зали в страната – в Само-
ков, Ботевград и Сливница, 
а в процес на реализация са 
комплекси в общините Мир-
ково и Годеч. 

Разкажете ни за проек-

ти, които се изпълняват 

на територията на об-

ласт та. 

Повече от 40 са по-
значимите инвестицион-
ни обекти. Издадени са 
разрешения за строеж от 
областния управител през 
2014 г. за ремонт и изграж-
дане на оптична кабелна 
линия „Костенец - Боровец“, 
депо за утайки от пречист-
ване на отпадъчни води и 
газове, както и надгражда-
не на хвостохранилище и 
довеждащ канализационен 
колектор до пречиствател-
на станция на територия-
та на общините Златица и 
Пирдоп. Сред останалите 
обекти са подобрения на 
тръбопровод до хвосто-
хранилище „Челопеч” в об-

щините Чавдар и Челопеч, 
рехабилитация на Златиш-
кия проход и пътя Мездра 
– Своге - Нови Искър, обно-
вяване на въздушна линия 
110 kW „Кашана”.

Почти във всички об-
щини са в процес на реали-
зация редица строителни 
проекти. Най-значимите от 
тях са разширяване на ико-
номическата зона „София - 
Божурище” и изграждане на 
пречиствателна станция 
за питейни води, както и 
ремонт на водопроводна-
та мрежа в общините Бо-
тевград и Костинброд. Ин-
тегрирани инвестиционни 

проекти във водния сектор 
се изпълняват и в общини-
те Етрополе, Копривщица и 
Мирково, а на територията 
на Костинброд предстои и 
изграждането на нов водо-
провод от 12 км до „Произ-
водствен център Кока-Кола 
ХБК България“ АД за над 5 
млн. лв. В Етрополе се реа-
лизира и реконструкция на 
болницата. В Годеч се обно-
вява читалищната сграда и 
се правят детски площад-
ки. В общините Ихтиман, 
Копривщица, Горна Малина, 
Пирдоп, Чавдар и Челопеч 
се строи нова централна 
градска част. В Копривщи-
ца предстои и изграждане 
на обект „Аквапарк”, а в До-

лна баня - голф клуб „Ибър“. 
Рехабилитация на улична 
мрежа и пътища се планира 
в общините Сливница, Мир-
ково и Челопеч, а в Чавдар 
са в процес на реализира-
не проекти за изграждане 
на спортно-туристическа 
атракция и увеселителен 
парк. В Своге продължава 
реализацията на мини ВЕЦ-
овете по р. Искър, строи 
се хотел в с. Заселе. На 
територията на община 
Елин Пелин се очаква да за-
почне изпълнението на ва-
канционно-развлекателен 
комплекс „Света София”. 
Много са инвестиционните 
проекти, които са в процес 
на реализация или предстои 
такава в Софийска област, 

опитах се да изброя най-
значимите.

Какви са основните 

проблеми и как могат да 

бъдат решени те?

В областта на строи-
телството основната ни 
трудност е осигуряване-
то на средства и намира-
нето на инвеститори за 
реализация на проектите 
на общините. Кметовете 
разчитат основно на фи-
нансиране от Европейския 
съюз. 

Що се отнася до със-
тоянието на общините, ос-
новните проблеми са свър-

зани с инфраструктурата 
– пътната и ВиК. Почти 
във всички населени места 
те се нуждаят от цялос-
тен ремонт и обновяване, 
както и от изграждане на 
пречиствателни станции 
за питейни води. Общини-
те имат проблеми с опаз-

ване на околната среда 
- закриване на нерегламен-
тираните сметища, както 
и на хвостохранилищата в 
Средногорието. 

Те могат да бъдат ре-
шени основно чрез проекти 
по оперативните програми 
и осигуряване на финан-
сиране от структурните 
фондове на Европейския 
съюз. Другата възможност 
е привличането на чужди 
инвеститори. 

Какви мерки предпри-

емате за стимулиране на 

вложенията в района?

Като не налагаме ка-
квито и да е ограничител-
ни процедури по отношение 
издаване на разрешения, 

съгласуване на проекти 
за строеж, не забавяме 
изпълнението на постъпи-
ли искания в областната 
администрация от инвес-
титорите и общините. 
Насърчаваме местните 
власти да се развиват и 
работят в тази посока - 
привличане на средства и 
реализиране на строителни 
обекти, като им предоста-
вяме, при изразено желание 
от тях, терени и сгради - 
държавна собственост, за 
управление.

Как работите с Об-

ластното представи-

телство на Камарата на 

строителите в България 

– София? 

Представители на ОП 
на КСБ – София, са вклю-
чени в Областния съвет 
за развитие на Софийска 
област. За двата месеца 
от постъпването на новия 
ни ръководен екип все още 
не е провеждано заседание 

на органа и не сме имали 
възможност да установим 
работни контакти с КСБ. 
Предстои ни среща с пред-
ставители на ОП на Кама-
рата. 

Какви са Вашите оч-

аквания за развитието 

на Софийска област през 

програмния период 2014 – 

2020 г.? 

Искреното ми желание 
за района е свързано с мак-
симално обновление на об-
лика и инфраструктурата в 
общините чрез спечелени и 
реализирани колкото е въз-
можно повече инвестицион-
ни проекти със средства 
от ЕС, както и с пари на 
наши и чуждестранни ин-
веститори. Надявам се да 
решим проблемите с ВиК и 
пътната  инфраструктура, 
с подобряване условията 
за живот на населението 
и намаляване процента на 
безработните чрез раз-
криване на нови работни 
места.

На дневен ред пред еки-
па ни стоят няколко голе-
ми инвестиционни обекта:  
„Св. София” край Елин Пелин, 
новият водопровод край Кос-
тинброд, още един - засега 
все още на идейна фаза, 
свързан с обезопасяване на 
хвостохранилищата в Сред-
ногорието, както и изграж-
дането на мини ВЕЦ-ове на 
р. Искър в община Своге. Оч-
аквам те да бъдат успешно 
осъществени през програм-
ния период 2014 - 2020 г.  
И не само те.

В областта се реализират 
над 40 значими инвестиционни проекта

1. Лошо състояние на пътната и ВиК  

инфраструктурата 

2. Емиграция на младите хора в чужбина

3. Усложнени бюрократични процедури 

1. Осигуряване на средства за обновяване 

на пътната и ВиК инфраструктурата

2. Създаване на работни места с цел оста-

ване на младите кадри у нас 

3. Намаляване на административната те-

жест

СТРОИТЕЛ
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Цветанка Йотина, кмет на община Мирково: 

Ще имаме голям спортен комплекс

Софийските възмож-
ности за бизнес, за култу-
ра, за отдих и развлечение, 
които привличат младите 
хора на нашия град – това 
са все неща, които са „на 
една ръка разстояние” 
от Сливница. И затова в 
общината миграционни 
процеси не се забелязват. 
Напротив, откроява се 
друга тенденция - с бла-
гоустройствените меро-
приятия, които осъщест-
вяваме със строителния 
бранш - екопътеки, атрак-
циони, спортни площадки, 
с постоянното изграж-
дане на втори  дом - не 
само вили - от по-заможни 
граждани, районът става 
все по-привлекателен. За-
бележете, в най-голямото 
ни село – Алдомировци, се 
заселиха и си

построиха къщи  

над 150 души 

само по време на моя 
мандат.

Харесва ми, че името 
на ОП „Региони в растеж” 
даде името на вашата 
сериозна рубрика. Призна-
вам, че вашите публикации 
и тук, и за общините ми 
допадат изключително. 
Най-малкото защото си 
сверявам часовника с ко-
легите кметове… А и те 
с мен сигурно. Затова ще 
им разкажа за моята про-
дължителна, но завършила 
с успех борба с държав-
ната администрация за 
прехвърляне на голям имот 
– стари казарми, собстве-
ност на Министерството 
на отбраната, на Сливни-

ца. Това са 650 дка, които 
можем да предложим на 
бъдещите инвеститори, 
за да развиват бизнес при 
нас. Ето, вече двама 

сериозни вложители са 

декларирали намеренията 

си да построят фабрики

там. Едната фирма 
е френска, в печатар-
ската сфера. Втората с 
европейско финансиране 
ще произвежда различни 
видове опаковки за бита. 
Тук само за оборудване са 
вложени около 4 млн. лв. 
Двете фабрики ще оси-
гурят заетост за около 
200 души, като 2/3 от тях 
ще са от нашата община. 
Белгийска компания закупи 
терен и ще прави фабрика 
за интериорни врати без 
каса.

Тук искам да развия и 
темата за децентрали-
зацията. Ще бъде добре, 
ако някога ние, кметове-
те, можем да определяме 
данъците. Да се борим на 
свободния пазар за инвес-

титори, като предлагаме 
по-добри условия, повече 
данъчни облекчения… Но-
вият програмен период 
2014 - 2020 г.? За мен той 
пак е свързан със строи-
телство, с взаимодейст-
вието на общината с фир-
мите от вашия бранш.

Сега предстои изграж-
дането на четири нови 
пътя. До три от селата, 
които ще свържем с тях, 
забележете, никога не е 
имало асфалтово шосе. 
XXI век... Въпреки че това 
са едни от най-старите 
населени места в община 
Сливница, те сега 

за първи път ще се сдоби-

ят с асфалт до портите на 

къщите. 

Това са селата Баха-
лин, Пищане и Повалиръж. 

И трите са невероятни, 
с прекрасна природа, но 
именно липсата на добър 
път до тях е причина да 
изостанат в развитието 
си. Сега ще коригираме 
това. Селата ще станат 
новите хитове за крат-
котраен отдих, за тури-
зъм, а и за строителство 
на къщи и вили. Ток, път 
и вода – това са трите 
основни стълба за съжи-
вяването им. Длъжен съм 
като кмет това да им го 
осигуря.

Затова  набл яга ме 

и на различните форми 
на туризъм, на бази за 
спортуване и почивка, на 
фабрики за иновативни 
изделия. Нашето мислене 
в това направление е, че 
каквото и решение да при-
ложим на територията 
си, не забравяме, че само 
на 12 – 15 минути от нас 
имаме над 1 млн. актив-
ни потенциални клиенти. 
Сред тях са и професио-
налните отбори, защото 
разполагаме с многофунк-
ционалната спортна зала 
„Арена Сливница“. И още 
нещо – нашата, а и моята 
особена гордост от ра-
ботата през изтичащия 
мандат – е 

дейността ни по мерките 

за енергийна ефективност. 

В едно от нашите учи-
лища подготвяме основен 
ремонт по изискванията 
на Норвежката програма. 
Училището ще стане пър-
вото в България, което ще 
се отоплява чрез термо-
помпи и слънчеви панели. 
Когато системата зара-
боти, то няма да плаща и 
стотинка за отопление – 
слънчевите панели ще про-
извеждат електричество 
и то ще се акумулира. По-
сле се захранват термо-
помпите и това е. 

Предпочитаният град 

за второ жилище

„Арена Сливница”

Строителните дейности 
в общината са постоянният 
приоритет в работата ни. Ре-
ализираме  европейски проекти 
по Програмата за развитие на 
селските райони. Започнахме 
подмяна на водопроводната 
система на с. Бенковски. В с. 
Буново направихме тротоари 
и реновирахме 6,5 км общинска 
пътна мрежа. Извън регулация-
та ще изградим и отводнител-
ните канавки, което за едно 
планинско село е много важно. 
За всички проекти, свързани 
с инфраструктурата, получи-
хме европейско финансиране за 
2,7 млн. лв. 

Сами разбирате, че за да 
станат факт тези средства, 
общинската администрация 
е разработила съответните 
предложения, кандидатствала 
е с тях пред Управляващия ор-
ган, където по достойнство са 
оценили  качеството им.

Предстояща е рехабилига-
цията на основния път, кой-
то преминава през с. Смолско. 
Там проектът е на стойност 
1,5 млн. лв.

В общинския център 

успяхме да асфалтираме  

всички улици

– общо 12,5 км, като, разбира 
се, преди това под тях поднови-
хме остарялата водопроводна 

мрежа. За около 2 млн. лв. мон-
тирахме бордюрите и трото-
арите, решихме проблема с ос-
ветлението и т.н.

Започнахме строителство-
то на голям спортен комплекс. 
Стойността на проекта е за 
5,5 млн. лв. Ще има различни 
игрища – за волейбол и баскет-
бол, тенис на корт и футбол на 
малки вратички. Ще се изгради 
голям футболен стадион с 1200 
седящи места на трибуните. В 
покритата зала ще има място 
за фитнес, за шах, ще се по-
строи и плувен басейн 12,5 на 
25 м. И всичко това се случва 
в една малка средногорска об-
щина, която след завършване 
на тези наши начинания ще се 
превърне в

оазис на спорта, отдиха  

и туризма.

Разбирам, че на 100% не мо-

Регионът ни ще стане новият хит за 
изграждане на къщи и вили за столичани

Васко Стоилков, кмет на община 
Сливница:

жем да изпълним всичко, което 
се очаква от нас, но пътища-
та ни са добри, няма проблеми 
с линейките, с продоволстви-
ето, с водопровода и електри-
чеството. Географски шанс е, 
че в района на Средногорието 
са съсредоточени могъщи ме-
додобивни комплекси. Голяма 
част от населението работи 
там и има добри доходи. Пред-
приятията плащат концеси-
онна такса към държавата и 
към общината. Освен това 
те са и сериозни дарители. 
Хората вече не се примиря-
ват с 200 – 500 лв. заплата. Те 
знаят, че колкото повече и по-
качествено работят, колкото 
по-образовани и квалифицира-
ни са, толкова по ще бъдат 
стимулирани материално. И 
затова всеки търси за себе 
си и за семейството си по-
добро място за живеене. За 
някои това е община Мирково, 
за други – не, което е разби-
раемо. Младите са длъжни да 
открият щастието си.

Чакам с нетърпение нови-
ят програмен период да стар-
тира, защото ние сме готови 
със седем проекта и 

СТРОИТЕЛ
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 Калоян Илиев, кмет на община Ихтиман:

Длъжни сме да газифицираме града
През моя мандат ос-

новно се промени отно-
шението на хората към 
работата на кметската 
администрация. И това 
стана заради видими-
те резултати от стро-
ителните дейности в 
инфраструктурата, от 
спечелените проекти, фи-
нансирани от Програмата 
за развитие на селските 
райони. Нещо много важно 
за Ихтиман – завършихме 
изграждането на отво-
днителния канал на гра-
да. Това беше отговорно 
строителство, защото 
се отнасяше за зоната, 
която формира водосбора 
от Ихтиманска Средна 
гора. Наблегнахме на него, 
защото не искам да се 
повтори 2005 г., когато 
водите от планината на-
правиха сума ти поразии. 

И м а м е  з авъ р ш е н и 
обекти, има и други, кои-
то още се изграждат. 
Към Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството сме 
приключили проект, свър-
зан с енергийната ефек-
тивност на училище „Св. 
св. Кирил и Методий” в кв. 
„Изток”, където основно е 
съсредоточена ромската 
общност. 

Чрез Международния 
фонд „Козлодуй” изпълних-
ме нормите за ЕЕ в дет-
ската градина  на с. Вака-
рел. 

Приключихме голям ВиК 
проект в с. Стамболово на 
стойност 4,2 млн. лв.

Това село ще остане в 

историята на общината 

с изцяло нов водопровод и 

ПСОВ.

Там сред красивата 
природа живеят около 700 
души. Хубавите ни благо-
устроени села искат да 

развиват туризъм в раз-
личните му проявления. 
Всичко това обаче озна-
чава съхранена природа. 
А ПСОВ правят именно 
това, затова ще търсим 
средства за тяхното из-
граждане.

Имаме два проекта за 
селата Живково и Вакарел 
за строителство на водо-
проводи през програмния 
период 2014 - 2020 г. Там 
съоръженията са много 
стари, често аварират, а 
специално Вакарел с него-
вата надморска височина 
и летни жеги често е под-
ложен на „безводен терор“, 
когато живителната теч-
ност спира понякога за 
дни. Проблемът е сериозен 
и е свързан с довеждащия 
водопровод от яз. „Искър”, 
който се стопанисва от 
структурите на ВиК. Те 
не са от най-богатите 
дружества, за да могат 

да заделят собствени 
средства. Общинският 
бюджет не стига и затова 
сме се насочили към евро-
програмите. 

Сега правим рекон-
струкция на централната 
градска част. Одобрена-

та безвъзмездна финан-
сова помощ е 1 883 100 лв. 
Обхватът на проекта 
е пространство с площ 
15,5 дка. Това е 

много работа за строител-

ния бранш.

И нещо много важно 
- един сериозен инвести-
тор – Automotive Leather 
Company, построи при нас 
фабрика за кожени седалки 

за Mini Cooper. Назначени 
са към 500  работници. А 
бизнесмен от Малайзия 
купи терен в общината, 
за да построи фабрика 
за преработка на гъби и 
билки – и диворастящи, и 
култивирани. Проектът е 
амбициозен. Само за земя-
та инвеститорът плати 
300 хил. евро. Общината 
продължава да поддържа 
реномето си и с голф иг-
рището. Там, както сте 

забелязали, има интересни 
със своята архитектура 
къщи – българска, японска, 
баварска и т.н.

Усеща се определено 
раздвижване в икономи-
ката на страната, а и в 
строителния бранш като 
цяло.  Ние се стремим 
всеки строителен обект, 
който общината обявява, 
да се изгражда от раз-
лична фирма. При спазва-
не на всички нормативни 
актове, естествено. По 
този начин се съхраняват 
нашите майстори. Спе-
челилите търгове големи 
компании набират подиз-

пълнители почти само от 
Ихтиманската община. 
Бизнесът трябва да се 
развива, но парите да ос-
тават най-вече при нас. 
Местните дружества са 
малки и не могат самос-
тоятелно да участват в 
големите поръчки. Затова 
ги наемат като подизпъл-
нители. 

Нашите строители са 

кадърни хора

и с каквото са се зах-
ванали, винаги е излизало 
добро, за което съм им 
благодарен.

Твърдо се придържам 
към програмата, заради 
която съгражданите ми 
ме избраха за техен кмет. 
Една от точките, по кои-
то все още работим, е 
газифицирането на града. 
Станцията на „Булгар-
трансгаз” е на наша тери-
тория - край с. Стамболо-
во, и е недопустимо да не 
сме прекарали екологично 
чистото гориво до ихти-
манските домове и общин-
ски сгради. 

те особено сериозно се отнасят 

към строителния бранш. 

Някои от тях са вече и с 
разрешително за строеж. Ос-
новно пак са свързани с инфра-
структурата, защото за мен 
това е най-важното. Искам 
хората да пият чиста и вкус-
на вода, да имат изрядна кана-

лизационна система, да не си 
чупят колите по разбити пъ-
тища и да водят децата си в 
отоплени, чисти и светли дет-
ски градини и училища. Вече се 
нуждаем и да надграждаме, да 
развиваме и да печелим от ту-
ризъм, да можем в събота или 
неделя да излезем на риболов, 

да имаме бърз интернет и дру-
ги връзки със света, т.е. в един 
момент трябва да стане така, 
че животът в село да не се 
различава по никакъв начин от 
този в града. А наскоро стро-
ителите направиха и първата 
копка за рехабилитацията на 
водопроводната мрежа – тре-

ти етап, в общинския център, 
с което ще завършим на 100% 
подмяната й в Мирково. Това 
пак става с европейски пари 
за 3,5 млн. лв.

Може би сме амбициозни 
хора, защото нашият истори-
чески избор е свързан с 

делото на най-големия български 

революционер – Васил Левски, 

чийто паметник сякаш из-
веднъж се появява на един от 
завоите на шосето…

Наистина имахме основа-
ние да изградим мемориалния 
комплекс, защото Апостола е 
създавал в нашия регион свои-
те революционни комитети и 
затова признателното населе-
ние помогна да построим този 
паметен знак.

Реновираният музей

Къщите край голф 

игрищетоСТРОИТЕЛ
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Въпреки видимите ус-
пехи на общинската адми-
нистрация на първо място 
съм длъжен да кажа, че ре-
ализацията на пречиства-
телната станция зацикли. 
Еврофондовете бяха спре-
ни. Иначе сме направили 
прединвестиционното 
проучване, имаме и идеен 
проект. Все още не можем 
да влезем в процедура за 
инженеринг и изгражда-
не на самата станция 
с прилежащата ВиК ин-
фраструктура на града 
и на гара Елин Пелин. До-
брото от забавянето е, 
че към предложението ни 
ще включим и с. Нови хан 
и затова пречиствател-
ното съоръжение ще бъде 
оразмерено да поеме от-
падъчните води и на това 
голямо село. 

Приятното е, че за нас 
се говори като за община, 

известна с новите  

си логистични паркове.

В землището на Нови 
хан открихме първата 
сграда на индустриален 
парк. Това е 5825 кв. м ви-
сокостелажен склад, в кой-
то са инвестирани около 
4 млн. евро. Предвижда се 
изграждането на още 12 
сгради и два големи ТИР 
паркинга. Интересното 
е, че този обект ще раз-
полага и с покривна фо-
товолтаична централа с 

достатъчна мощност, за 
да покрие собствените 
нужди на офисите. 

Не е никакъв компли-
мент, а стопроцентова 
реалност, че строителни-
ят бранш промени и наша-
та община. Всичко е видно 
– успешното управление  и 
изпълнение на програмата 
за развитие на община-
та успя да привлече през 
последните години круп-
ни инвеститори – Penny 
market, Billa, Lidl, T-market, 
„Кавен орбико”, „Технопо-
лис”, „Унивег”, „Триза Бъл-
гария” и всеки от тях –

със запомняща се визия.

В с. Григорево белгий-
ска фирма построи завод 
за производство на лифто-
ве за ванове и микробуси, 

падащи бордове и лифто-
ве за камиони, пътниче-
ски лифтове за инвалиди 
и, забележете, високото 
качество на продукцията 
осигурява на 100% износ, 
а за нас – работни места.

Държавата влезе в 
нормално русло и започ-
ваме да получаваме това, 
което ни е необходимо. 
За всички е ясно, че при-
влякохме страшно много 
инвестиции в региона, но 
същевременно по отноше-
ние на инфраструктурата 
изоставаме, което именно 
е работа на държавата, а 
ние се грижим за над 100 
км общинска пътна мрежа.

Изградихме наново 
един мост над с. Нови хан 
- на  шосето за с. Габра, 
който беше подкопан от 
дъждовете през август 

м.г. Построихме го със 
собствени средства. Това 
е пътят и към депото за 
радиоактивни отпадъци, и 
за въгледобивните рудни-
ци на мина „Чукурово”.

Тук трябва да подчер-
тая, че сме 

община с 20 населени 

места

и се стараем да  реша-
ваме различните пробле-
ми на хората – грижата 
за природата например. 
За известната кариера 
на кварцов пясък в гора-
та над вилна зона Побит 
камък…  Многократно ин-
веститори са подавали 
документи за осъществя-
ване на нов добив на пясък. 
Категоричният ни отказ е 
свързан с разбирането, че 
природата е по-важна за 
хората. В подножието на 

Ихтиманска Средна гора, 
откъдето започва това 
населено място, има скро-
мен паметник на Съедине-
нието, навремето открит 
лично от президента Же-
льо Желев (1990 – 1997 г.). 
На него пише: „По тези 
възвишения е била грани-
цата между Княжество 
България и Източна Руме-
лия”… 

Две думи и за училища-

та ни. Те са основно ре-
монтирани със средства, 
осигурени чрез спечелени 
проекти, финансирани от 
ЕС. Сменени дограми, изо-
лация, покриви – и това се 
отнася за четирите сгра-
ди и двете детски гради-
ни. Видели сте читалище-
то в с. Габра, основните 
училища в Равно поле и Му-
сачево. В ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий” в с. Нови хан, 
както и в някои читалища, 
освен посочените видове 
обновявания са монтирани 
и слънчеви колектори.

Да са живи и здрави 
братята европейци, за-
щото с техните пари 
извършихме  цялостната 
реконструкция на град-
ския площад. Ще изградим 
и един парк на терен около 
3 дка с хидрофорни уредби, 
детски площадки, фонта-
ни. За него в момента сме 
в процедура за избор на из-
пълнител на строително-
монтажните работи.

Февруарските дни в 
нашето село са топли 
от…  напрежение и от 
очакване. Защото до края 
на 2017 г. трябва да бъде 
построено и предадено за 
експлоатация нашенско-
то Макао. Мегаселището 
трябва да бъде изградено 
на площ  от 1500 – 2000 
дка край селото, а 

инвестицията  

за над 1,5 млрд. евро

е на група бизнесмени 
от Китай, Малайзия, Хон-
конг и Сингапур. Първият 
етап включва изгражда-
нето на голям 30-етажен 
хотел, за който беше на-
правено необходимото 
сондиране, което е дос-
тигнало 30-ина метра 
дълбочина. 

Обявената концепция 
за развитие на градския 
туризъм в района на об-
щина Елин Пелин съвпада 
с намеренията на ази-
атските инвеститори. 
Представеният проект 
предвижда два хотела – с 

5 и 4 звезди, с общо 4 хил. 
стаи, конферентен и изло-
жбен център, най-големия 
закрит целогодишен аква-
парк в Европа, молове с ак-
цент върху традиционни-
те български стоки, внос 
на продукти на световни 
и азиатски марки, детски 
център, театър, концер-
тна зала, в която да гос-
туват признати звезди и 
да се провеждат спортни 
състезания. Ще има също 
изкуствено езеро по подо-
бие на действащ комплекс 

в Макао. Любопитното е, 
че ще бъде направена и 

ботаническа градина с 

български рози.

Проектът завършва 
с параклис, като идеята 
е той да се превърне и в 
център за сватбени цере-
монии.

Всичко това ще се 
строи на терен между 
селата Мусачево и Рав-
но поле, близо до голф 
игрището. Компанията 

Йордан Йорданов, кмет на община Елин Пелин: 

Милиян Илиев, кмет на с. Мусачево:

Браншът промени визията на района

Първата фаза от реализацията на мегаселището 
стартира през април 

Екип на в. „Строител“: Мартин Славчев, Георги Сотиров и Свилена Гражданска

„Бългерия дивелопмънт 
холдингс лимитед” е полу-
чила възможно най-висо-
ката държавна подкрепа 
за проекта си. 

З а  б ъ р з о т о  п ри д -
вижване на гостите на 

комплекса от ае-
рогарата ще се из-
гради пряка пътна 
връзка от магис-
трала „Тракия” при 
отбивката за с. 
Нови хан – през ни-
вите директно в… 
казиното. В първа-
та фаза на строи-

телството се предвижда 
да бъдат 

разкрити 1850 работни 

места.

За втория етап от 

проекта дейностите те-
първа предстоят. Азиат-
ците дори преведоха на 
Мусачево  като дарение 
75 хил. евро, за да по-
строим игрище с изкуст-
вено покритие. Подобно 
дарение е направено и 
на общинския център в 
Елин Пелин. С парите от 
продажбите на общин-
ската земя ще се подо-
бри чувствително инфра-
структурата – пътна, 
образователна, спортна 
и т.н., и на другите села 
в общината.

Изгражда се нов парк

Нов логистичен парк
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The last third stage of 
expansion of the first diam-
eter of the Sofia metro en-
tered the final phase. Con-
struction of the two sections 
– Tsarigradsko Shose Bul. 
– Sofia Airport and Mladost 
1 – Business Park in Mladost 
4, is near end. The project 
for the line to the airport is 
99% complete, while that to 
the Business Park – at 96%. 
It is expected the route to the 
airport to be opened in early 
April, and that to Mladost 4 – 
at the latest in the first days 
of May. This was announced 
by Sofia Mayor Yordanka 
Fandakova after a joint in-
spection of the extension to 
the airport with the Minister 
of Transport, Information 

Technology and Commu-
nications Ivaylo Moskovski. 
They made a test trip with the 
Executive Director of Metro-
politan EAD Eng. Stoyan Bra-
toev. The project is under the 
Operational Program Trans-
port as over 94% are free 
European funding. A total of 
about 120 million euros is the 
value of construction of the 
two sections. The section 
from Tsarigradsko Shose 
Bul. to the airport amounts 
to 75 million euros, while that 
to Mladost 4 – to 44 million 
euros. The scope of the pro-
ject includes construction of 
7.6 km metro lines and 7 new 
stations. 

“Since April we will come 
from Sofia airport to the 

center for about 20 minutes 
while inhabitants of Druzhba 
district will need 15 minutes. 
Nearly 90 thousand addition-
al people will be able to use 
this environmentally friendly 
transport. Currently is made 
a reorganization of the traffic 
of all lines of buses, trolley-
buses and the tram that go 
through the Druzhba district 
so as to ensure contact with 
at least one station of the 
metro,” said Fandakova. She 
added that everything goes 
according to plan. The sta-
tions are almost ready and 
currently are being execut-
ed finishes on the two new 
branches of the first ray. 

Construction of the ex-
tension of the second ray 

along Cherni vrah Bul. is also 
implemented according to 
schedule. According to the 
plans of the metropolitan, 
traffic along the boulevard 
should be completely re-
stored by the end of August 

and contractors should con-
tinue with the underground 
construction activities. Com-
pletion date of the section is 
the middle of 2016. 

Minister Ivaylo Moskovski 
said that the metro continues 

to be the most successful 
project under the Operational 
Program Transport. Sofia Air-
port actually becomes a kind 
of multi-modal transportation 
center with incoming road 
and rail transport – the metro.

A working group to the Min-
istry of Regional Development 
and Public Works (MRDPW) 
to change the Law on Spatial 
Planning (LSP) will be created. 
It should summarize by the 
end of March the most urgent 
changes in the legislative act, 
which to correct the most seri-
ous problems and in the longer 
term to prepare more substan-
tial amendments to the law. This 
became clear during the first 
meeting of the Advisory Coun-
cil for design, construction and 
investment process, which will 
work as an expert unit for ad-
dressing the problems in these 

areas. It was under the chair-
manship of the Minister of Re-
gional Development and Public 
Works Lilyana Pavlova.

Participants in the meet-
ing shared the opinion that LSP 
needs urgent changes as in this 
format it creates a lot of difficul-
ties in the operation at all lev-
els. According to the Bulgarian 
Construction Chamber (BCC), 
it should even split into three 
separate laws – a position sup-
ported also by other industry or-
ganizations. As important were 
underlined the changes related 
to the regulation of terms, eas-
ing of procedures and clearly 

defined responsibilities of all 
along the chain to ensure the 
delivery of quality end product 
in construction.

Lilyana Pavlova presented 
to the Council members the 
priorities in the work of the Min-
istry of Regional Development 
and Public Works, among which 
the implementation of major for 
Bulgaria strategic road projects, 
the National Program for Energy 
Renovation of Multi-family Resi-
dential Buildings, the water sec-
tor reform, preparing a special 
strategy for support of the poor-
est regions in the country, activi-
ties to deal with landslides, con-
necting the Land Cadaster with 
the Real Property Register, etc. 
Minister Pavlova said that she 
would expect the Operational 
Program “Regions in Growth2014 
– 2020” to be officially approved 
by the end of spring and immedi-
ately work on it to start to prevent 
the risk 2015to be zero for Euro-
pean funding.

Danail Kirilov, Chairman of the Parliamentary Legal 
Affairs Committee: 

Mr. Kirilov, in the head-

ed by you Parliamentary 

Committee on Legal Affairs 

are discussed some of the 

key laws in the country. 

What are your priorities in 

the coming weeks? 

These are the changes 
introduced by the Govern-
ment. And this is normal 
because every National As-

sembly should ensure 
the legislative activities 
of the Council of Min-
isters, especially those 
concerning urgent and 
immediate reforms. You 
know that we have a 
lot of sectors with seri-
ous problems and quick 
changes  shou l d  be 
made. I want to make the 
proviso, however, that 
in legislative activity we 

should be especially careful, 
i.e. we should not take hasty 
decisions or those for which 
is not studied the expected 
impact of their implementa-
tion in the relevant fields. 

It is imperative legisla-
tive acts related to the judi-
cial reform to be submitted 
and approved. We expect 
proposals by the Ministry of 

Justice, respectively by the 
government, to amend the 
Judiciary System Act. Cur-
rently there are serious de-
bates in connection with a 
number of bills to change the 
two main procedural codes 
– Civil Procedure Code and 
Criminal Procedure Code. 
There amendments concern 
balancing of the enforced 
implementation with respect 
to the rights and obligations 
of creditors and debtors. You 
know that there is serious so-
cial tension, mainly because 
of over- indebtedness of 
many citizens. The Bulgarian 
unfortunately got poorer and 
in a period of time accumu-
lated a lot of debts to banks 
and other financial institu-
tions. This is a problem that 
must be carefully analyzed. 

Implementation of Lots 3.1 and 3.3 
of Struma Motorway to start at end - 2015

Construction of Lots 3.1 and 3.3 of Stru-
ma Motorway should begin by the end of 
the year. This will happen only if the pro-
cedures for selection of contractor for both 
sections Blagoevgrad – Krupnik and Kresna 
– Sandanski complete by the autumn. This 
was announced by the Ministry of Regional 
Development and Public Works. At the begin-
ning of the year the tenders were temporarily 
suspended because of appeals by partici-
pants who failed to pass the preliminary se-
lection in the restricted procedures for road 
sections of Lot 3 of Struma Motorway. Work 
is currently ongoing and contracts entered 
into their second phase. Admitted applicants 
to the next stage of Lot 3.1 should submit 
offers to 16 March. The deadline for submis-
sion of bids by companies and consortia, 
competing for Lot 3.3, is 12 March. Then will 
start the real assessment of the committee 
holding the tender in the National Company 
Strategic Infrastructure Projects (NCSIP). 

The limited orders for Lot 3.1 and 3.3 of 

Struma Motorway were announced by NC-
SIP in early August last year. The estimated 
value of Lot 3.3, which is about 23 km long, 
is BGN 200 million VAT excluded. The in-
dicative budget for the section Blagoevgrad 
– Krupnik of Struma Motorway with a length 
of 13 km is BGN 150 million VAT excluded. 
Funding is provided by the Operational Pro-
gram “Transport and Transport Infrastruc-
ture 2014 - 2020” (OPTTI). The deadline for 
completion of both sections is 1,280 days. 
Criterion for selection of contractors is “eco-
nomically most advantageous offer” with 
weight of the price 75%, and of the techni-
cal assessment - 25%. According to Minister 
of Regional Development and Public Works 
Lilyana Pavlova, if there are no new appeals 
with the signing of contracts with the builders 
will start completion of the design of sites 
and parallel to it, if necessary, will be made 
expropriations, plot plans and EIA. Expecta-
tions are all these steps to be made by the 
end of 2015. 

The plant for mechanical-biological waste 
treatment with production of RDF fuel will pro-
cess 410 thousand tons materials annually. The 
treatment will be carried out within 310 days of 
the year, which corresponds to the average daily 
products delivered. They are expected to reach 
approximately 1.3 thousand tons per day. That will 
happen, however, after the plant is operational in 
late summer this year. It is the second stage of the 
project for “Construction of the integrated system 
of facilities for treatment of household waste of 
Sofia Municipality” and is implemented by Sofia 
Municipality under the Operational Program “En-
vironment 2007 – 2013” and with a loan from the 

European Investment Bank. The total project 
budget is BGN 345,997,368.34. 

Under the first stage have already been 
built and put into operation the basic infra-
structure facilities. At the end of October 
2012 was completed the construction of a 
landfill for non-hazardous waste site in the 
Yana village, Sadinata area, and a wastewa-
ter treatment plant. Contractor was associa-

tion Geotechmin – Unieco and the contract value 
was nearly BGN 25,167,088. The sites came into 
operation at the end of December 2012. The pro-
vided landfill capacity is up to 2031. 

The second site, which already operates, is 
the plant for biological treatment “Khan Bogrov”. 
Contractor was union “EGERSMAN&CО”, and the 
value of the contract - about BGN 46,592,435. The 
total area of the site is 70.24 acres and the built-up 
area – 16,644 square meters. A plant was built for 
composting of biodegradable waste with a capac-
ity 20 thousand tons a year and such for compost-
ing of green materials - 24 thousand tons a year. 
The sites started working at the end of 2013. 

We discuss the creation of a fund for 
renovation of court buildings 

Waste treatment plant to process 410 
thousand tons per year

Working group to MRDPW to change LSP 
will be created

Construction of the third metro ray will start by end-2015 
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Свилена Гражданска 

Всяка седмица 
се провежда опера-
тивка на кмета на 

Столичната община 
Йорданка Фандъкова 
и заместника й с ре-
сор „Зелена система, 
екология и земеполз-

ване“ Мария Бояджий-
ска със строителите 
и надзора, отговорни 
за изграждането на 

Завода за механично-
биологично третира-
не на отпадъците на 
София. На последна-
та такава работна 
среща бе допуснат 
да присъства и еки-

път на в. „Строител“, 
за да Ви представим 

от мястото на съ-
битието – от стро-
ителната площадка, 

максимално обек-
тивно изпълнението 
на строително-мон-
тажните работи на 
най-големия проект, 

финансиран по ОП 
„Околна среда  

2007 – 2013“. 
Това е и първият 

обект, за който ще 
Ви разкажем в нова-

та ни рубрика  
„София строи“.

Заводът за механич-
но-биологично третиране 
на отпадъци с производ-
ство на RDF гориво ще 
преработва до 410 хил. т 
материали годишно или 
приблизителни 1300 т на 
ден. Очаква се обектът да 
бъде въведен в експлоата-
ция до края на годината. 
Това е вторият етап от 
проекта за  системата 
от съоръжения за трети-
ране на битовите отпадъ-
ци на Столичната община 
и се изпълнява от екипа на 
кмета. Финансирането е 
осигурено от  Оператив-
на програма „Околна среда 
2007 – 2013“ и  Европейска-
та инвестиционна банка. 
Общият бюджет  е 345,9 
млн. лв., от които 84,2% са 
безвъзмездно предоставе-
ни средства от Европей-
ския фонд за регионално 
развитие и от националния 
бюджет. 

Първата фаза на про-
екта приключи през 2013 г. 
с изграждането на депото 
за неопасни отпадъци, пре-

чиствателната станция за 
отпадъчни води и инстала-
циите за преработка на 
растителни и биоразгради-
ми отпадъци (отпадъци от 
храни). В края на октомври 
2012 г. завърши строител-
ството на депото за нео-
пасни отпадъци на площад-
ка в с. Яна, местността 
Садината, и пречиствател-
ната станция за отпадъчни 
води. Изпълнител бе обеди-
нение „Геотехмин – Униеко“, 
а стойността на договора 
– близо 25 млн. лв. с ДДС. 
Обектите са в  експлоа-
тация от декември 2012 г. 
Предвиденият капацитет 
за депониране е до 2030 г. 

Вторият обект са две-
те инсталации за биологич-
но третиране с изпълнител  
„Егерснам&Ко“ със стой-
ност  на договора около 
46,5 млн. лв. Общата площ 
на площадката е 70,24 дка, 
а застроената – 16 644 
кв. м. Бяха изградени ин-
сталация за компостиране 
на биоразградими отпадъци 
с капацитет 20 хил. т/г. и 
такава за компостиране 
на зелени материали – 24 
хил. т/г.  При третирането 
на биоотпадъците в инста-

лациите до с. Горни Богров 
се произвеждат електро-
енергия и компост, който 
се използва за наторяване 
в парковете и градините в 
София. Гражданите на сто-
лицата имат право да по-
лучават безплатно до 10 кг  
от материала всяка година. 

При достигане на про-
ектния  капацитет  годиш-
но  ще се произвеждат око-
ло 13 хил. т компост, над 6 
хил. мегаватчаса електрое-
нергия и около 30 т амониев 
сулфат. В зависимост от 
търсенето на пазара про-
дажбата на тези продукти 
ще намали разходите за 
експлоатация и поддръжка 
на инсталацията. 

В рамките на първата 
фаза е изпълнен също пи-
лотен проект за разделно 
събиране на отпадъци от 
опаковки в два столич-
ни района – „Овча купел“ и 
„Кремиковци“. Инвестиция-
та в техника за събиране и 
контейнери е на стойност 
2,7 млн. лв. Проектът поз-
волява на общината са-
мостоятелно да извършва 
дейността по разделно съ-
биране на отпадъците и да 
проучи възможностите за 

оптимизиране и подобря-
ване на системата. През 
2015 г. проектът ще обхва-
не и район „Панчарево”.

Заводът за механично-
биологично третиране на 
отпадъците е последният 
компонент на проекта. 

Разположен е на площ  

от над 100 дка,

до депото за отпадъ-
ци в с. Яна, район „Креми-
ковци”. Проектирането и 
строителството са възло-
жени на обединение „Актор 
АД – Хелектор АД“. Догово-
рът е сключен през декем-
ври 2013 г. и е на стойност 
213,4 млн. лв. 

Одобрената техно-
логия  включва механично 
сортиране с отделяне на 
материали за рециклиране, 
биологично третиране на 
органичните материали 
чрез биосушене и произ-
водство на RDF гориво с 
постоянен и контролиран 
състав по Herhof техноло-
гия. При годишна преработ-
ка на 410 хил. т продукти 
годишно ще се получават 
около 40 000 т материали 
за рециклиране (включи-

телно метали, пластмаси и 
хартия), RDF гориво – около 
180 000 т, компост – око-
ло 400 т. Остатъците за 
депониране ще бъдат на-
малени до около 80 хил. т 
от досега депонираните 
235 хил. т за 2014 г. От 
процеса на преработка има 
и загуби под формата на 
пара и води. Отпадъчните 
води след пречистване се 
използват отново в произ-
водството.

Срокът за проектира-
не и строителство е 19 
месеца, като санкцията 
за закъснение е 213 хил. лв. 
на ден. След завършване на 

изграждането през първа-
та година на експлоатация 
изпълнителят е длъжен 
да докаже предложените 
технически параметри на 
инсталациите. Едва след 
това общината ще извър-
ши окончателното плащане 
и ще освободи задържани-
те гаранции.

Към настоящия момент 
се изпълнява строител-
ството на всички 5 основ-
ни подобекта. Първият е 
приемната сграда. Основ-
ното й предназначение е за 
разтоварване на специа-
лизираните автомобили, 
доставящи отпадъци. Дей-

Димитрис Граматас, 
представител на „Актор АД 
– Хелектор АД“: 

Това е най-големият проект от такъв характер 
в Европа. По принцип при изграждането на подобен 
обект се срещат различни предизвикателства, а не 
проблеми. В момента едно от тях е да успеем да ко-
ординираме всички доставки на оборудване навреме, 
което трябва да се случи до края на юли 2015 г. 

Движим се по график. Срещнахме много труднос-
ти при строителството. Времето често не беше 
подходящо за строително-монтажни работи. Сега 
вече сме влезли в ритъм и процесите вървят по план. 
Ще приключим цялостното строителство до края 
на юли. В зависимост от видовете дейности имаме 
различен брой работници. В момента на обекта са 
около 200 души. 

Снимки Денис Бучел

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 
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Проектът за изграждане на интегри-
рана система от съоръжения за трети-
ране на битови отпадъци на Столична-
та община е най-големият по ОП „Околна 
среда 2007 – 2013“ и технологично най-
сложният. Той представлява система 
от инсталации. Ще се преработват 
различни видове отпадъци. Проектът 
бе разделен на две фази. В първата бяха 
изградени съоръженията за преработ-
ката на биоразградимите и зелените 
отпадъци на София и депото, които вече 
работят. Производството на компост 
вече е факт. Ние използваме компоста за 
наторяване на парковете и градините на 
София, дори и го продаваме на пазара. От 
тази година общината ще предоставя 
безплатно на гражданите на столицата 
до 10 кг годишно.

Тази част на проекта е реализирана 
от немския консорциум „Егерсман&Ко“. 
Благодарение на качеството, което по-
лучихме, имаме най-модерната техно-
логия за преработка на биоразградими 
отпадъци у нас, което включва също и 
процеси на анаеробно разграждане и про-
изводство на газ метан и електроенер-
гия. Проектът е от т.нар. зелени и при 
достигане на капацитета си произве-
дената енергия от него ще бъде повече 
от необходимата за нормална работа на  
инсталациите. 

Последният етап включва изграж-
дането на Завода за механично-биоло-
гично третиране на битови отпадъци. 
Технологията, която ще бъде внедрена, 
е модерна и ще позволи голяма част от 
отпадъците от контейнерите  да бъдат 
рециклирани и използвани отново при про-
изводството на различни материали. Ос-
татъкът ще бъде подложена на процес 
на биологично сушене и ще бъде използ-
вана за производството на RDF гориво за 
производство на енергия. 

Освен завода са предвидени  други 
съоръжения, като например депото за 
остатъците от преработка (в експло-

атация от декември 2012 г.), пречиства-
телната станция за отпадъчни води,  
машини и оборудване за депото, техника 
и контейнери за разделно събиране на 
отпадъци за рециклиране. Работим и по 
редица други съпътстващи мерки, като 
компютърна автоматизирана информа-
ционна система за цялостен контрол на 
всички дейности с отпадъци на терито-
рията на общината. 

На площадката на завода се намира 
и депото, чийто капацитет от 2,8 млн. 
куб. м ще осигури възможност за депо-
ниране на отпадъците през следващите 
двадесет години.  

Съгласно графика, в момента се из-
пълнява строителството на  основните 
сгради и се извършва монтаж на оборуд-
ването.  Предстои да бъдат завършени 
сградите за приемане на отпадъците 
и за биологично сушене. Предвид лоши-
те метеорологични условия през 2014 г.  
имаше доста трудности със строител-
но-монтажните работи в някои от подо-
бектите, особено при изпълнението на 
инженерните мрежи и съоръжения на пло-
щадката. Това изискваше  допълнителна 
организация за ускоряване на работата, 
промяна на графика и допълнителен ква-
лифициран персонал за спазване на край-
ните срокове без компромиси относно  
безопасните условия на труд.

Очакваме заводът да бъде завършен 
до края на годината. 

За сградите и съоръженията сту-
дените проби ще започнат по различно 
време. Най-напред ще стартират в зда-
нието за механично сепариране. Очаква-
нията ни са това да се случи през месец 
април.

В резултат на проекта количество-
то депонирани отпадъци ще намалее с 
над 70%. Разходите, които ще имаме за 
експлоатация на тези съоръжения, ще ос-
танат в рамките на средствата за пре-
работка на отпадъците, които имаме в 
момента в бюджета.  

ността ще се осъщест-
вява в 2 бункера, от които 
материалът по система от 
конвейери се транспортира 
към сградата за механично 
сепариране.

До момента е изпълнена 
монолитната стоманобе-
тонна конструкция на осно-
вите (фундаментни плочи, 
ивични фундаменти, фунда-
ментни чашки, рандбалки). 
Изградени са монолитните 
ограждащи стоманобетон-
ни стени. Реализират се 
обратни насипи с уплът-
няване между ивичните 
фундаменти. Монтират се 
сглобяемите стоманобе-

тонни елементи на скелет-
ната конструкция – колони, 
покривни греди, улуци. 

Втората сграда е за 
механично сепариране. В 
нея ще се извършва прера-
ботка на отпадъците, като 
пресяване, сепариране по 
видове и шредиране (сми-
лане). Завършена е стома-
нобетонната конструкция 
на сградата. Изпълнени 
са фасадната и покривна-
та облицовка. Монтира се 
основното технологично 
оборудване – барабанни 
сита, лентови транспор-
тьори, денсиметрични 
маси, магнитни сепарато-
ри, обслужващи стоманени 
платформи, вибросита и 
др. Изпълнена е вътреш-
носградната осветителна 
инсталация и се работи по 
вентилационната. 

В зданието за биологич-
но сушене в специално из-
градена система от клетки 
при контролирани параме-
три ще се извършват би-
осушене и разграждане на 
органичните отпадъци. По-
голямата част от получе-
ния материал ще се използ-
ва при производството на 
RDF гориво. Процесът ще е 
напълно автоматизиран и 
под постоянен контрол. За-
вършена е цялата основна 
монолитна стоманобетон-
на конструкция на обекта. 
Монтажът на основната 
стоманена носеща връх-
на конструкция е готов на 
85%. Изпълняват се моно-

литните стоманобетонни 
клетки за биосушене (във 
вътрешността на сграда-
та). 

Следващият обект, по 
който се работи, е сгра-
дата за производство на 
RDF гориво. Тук ще проти-
чат процесите на смилане 
и пресяване на материала. 
Автоматично ще се от-
страняват всички нежелани 
примеси. Завършена е ске-
летната стоманобетонна 
конструкция на зданието, 
изпълнени са фасадната и 
покривната облицовка. В 
момента тече монтаж на 
основното технологично 

оборудване – вибросита, 
лентови транспортьо-
ри, денсиметрични маси, 
обслужващи стоманени 
платформи и др. Изпълне-
ни са вътрешносградната 
осветителна инсталация, 
70% от вентилационна-
та и противопожарната 
спринклерна инсталация. 
Осъществяват се архи-
тектурно-довършителни 
работи – зидарии, козирки, 
обшивки и т.н.

Последният основен 
подобект е сградата за 
товарене и съхранение на 
RDF гориво. Завършени са 
скелетната и стомано-
бетонната конструкция. 
Изпълнени са фасадната и 
покривната облицовка на 
сградата. Поставени са 
вътрешносградната осве-
тителна инсталация, как-
то и 25% от вентилацион-
ната и противопожарната 
спринклерна инсталация, 
вътрешносградната ка-
нализационна инсталация. 
Изпълняват се архитектур-
но-довършителни работи – 
козирки, обшивки и т.н.

В процес на реализа-
ция са всички останали 
обслужващи подобекти – 
пречиствателна станция 
за отпадъчни води (сто-
манобетонни фундаменти 
и стени), електрическа 
подстанция (завършена 
скелетна конструкция, 
предстоящ монтаж на 
оборудване), автокантар, 
резервоар за дъждовни 

води (изкоп). 
Един от най-съществе-

ните подобекти е изграж-
дането на подземната ин-
фраструктура, която сега 
се изпълнява паралелно с 
реализацията на сгради-
те. Подготвена е отделна 
координационна схема за 
недопускане възпрепят-
стване на изграждането. 
Строителството следва 
да приключи до края на май.

Очакванията са през 
следващите дни да запо-
чнат студените проби на 
оборудването най-напред 
в сградата за механично 
сепариране и последова-

телно във всички останали 
здания. Те следва да приклю-
чат до края на май, когато 
съгласно графика трябва да 
бъде въведена електриче-
ската подстанция за елек-
троснабдяване на всички 
елементи в проекта. 

Третата фаза 

Столичната община 
съвместно с „Топлофика-
ция София“ АД разрабо-
тиха проект „Инсталация 
за комбинирано производ-
ство на енергия в София с 
оползотворяване на RDF”. 
Общият капацитет на съ-
оръжението е 180 000 т/г. 
RDF. Стойността на про-
екта е приблизително 135 
млн. евро. Очаква се той да 
бъде финансиран от Опе-
ративна програма „Околна 
среда 2014 – 2020”. В момен-
та в процес на подготовка 
е апликационната форма за 
кандидатстване. 

Проектът предвижда 
изграждането на модер-
на инсталация за оползо-
творяване на RDF, която 
генерира топлинна и елек-
троенергия за нуждите на 
топлопреносната мрежа на 
София. Очакваните резул-
тати са производството 
на 135 хил. MWh електрое-
нергия (25 – 30 хил. дома-
кинства) и 390 хил. MWh 
топлоенергия (30 – 40 хил. 
домакинства). Ще намалее 
консумацията на природен 
газ с 65 млн. Nm3/г. 

Мария Бояджийска, зам.-кмет 
на Столичната община с ресор 
„Зелена система, екология и 
земеползване“:

И СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

СТРОИТЕЛ
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Елица Илчева

След  нетърпеливото 
очакване на премиерата 
на еротичната филмо-
ва романтика „50 нюанса 
сиво“ по романа на Е. Л. 
Джеймс на 14 февруари 
последваха и унищожи-
телни критики.  Според 
„Гардиън" лентата не е 
„нито романтична, нито 
особено секси" и е „депре-
сиращо масова",  допълни-
телно разводнена от же-
ланието на продуцентите 
да получат рейтинг "17+". 
Посрещнат хладно или с 
насмешка от специали-
стите, обаче филмът все 
пак набра невероятна по 
количество аудитория и 
даде хляб за размисъл в 
една друга сфера – инте-
риорния дизайнер. И едно 
нещо със сигурност се 
набива на очи в лентата 
– перфектният завършек 
на всяка част от апарта-
мента. Защото докато 
кинокритиците намираха 
недостатъците в съдър-
жанието, хората, които се 
занимават с изкуството 
на подреждането на дома, 
видяха обзавеждане, от 
което може  да се научи 
много за детайлите в съз-
даването 

на изтънче-
на, луксозна 
и  ч ув с т в е -
на атмосфера -  о щ е 
повече че тя е в ефектния 
и секси сиатълски апарта-
мент на главния герой на 
филма милионера Кристи-
ян Грей.

Обикновено мъжкият 
дом се свързва с разпръс-
нати навсякъде прости 
мебели и липса на специ-
ално търсен комфорт. 
Този стереотип е напра-
вен на пух и прах в свръх 
луксозния и елегантен 
апартамент във филма 
„50 нюанса сиво", анали-
зират световните ди-
зайнери. Кристиян Грей е 
заобиколен от най-елит-
ните мебели и предмети 
на изкуството, което в 
съчетание с изискано ос-
ветление създава луксозен 
мъжки интериор. И макар 
заглавието на лентата да 
носи цветен нюанс, а от-
личителна черта на гама-
та на силния пол по прин-
цип да е от бяло до черно, 
тук усещането за сивота 
липсва. Шеметната глед-
ка започва от формите на 
мраморните подове, които 
подсилват усещането за 

страхотен дизайн и умиш-
лена драма. 

Основна роля, разбира 
се, имат мебелите - тези, 
върху които пада акцен-
тът в кадрите. Това са 
- трапезарен стол Eanda, 
стенна лампа Vellum и 
маса Sequoia. Те са еле-
гантен начин да се внесе 
усещането за лукс, нату-
ралност, първичност. 

Пентхаусът е студен 
и някак си пресметлив, но 
кованите метални вра-
ти на частния асансьор 
и осветителните тела в 
медно и розово злато раз-
пръскват топлина в стро-
гата и рязка архитектура. 
Първите секунди в дома на 
Грей предлагат препрат-
ки към средата на миналия 
век - прегради, разделящи 

стаята, подчертано гео-
метрични форми, симпа-
тична конзолна маса. 

Според експертите 
при проектирането на ос-
новната зала филмовият 
интериорен дизайнер е за-
ложил на минимализма. Пи-
аното, което е самотно, 
подсилва съблазнителни-
те, странни и завладява-
щи  мелодии и е напълно 
достатъчно с оглед на 
последващите  завоевания 
на героя. Минимализмът 
властва и в дневната – 
двойка дивани, масичка за 
кафе от истинска филия 
дърво. Дали тя придава 
човечност или драмати-
зъм на пространството? 
Или просто подсказва, че 
минималистичната тео-
рия не се спазва прекалено 
буквално?

Със сигурност изуми-

телният 
полилей може да 

каже нещо по въпроса 
със собственото си 
усещане за простран-
ство и интимност. 
То придобива сюрре-
алистично звучене 
със специфично синия 
килим, сливащ се с ве-
черните светлини на 
Сиатъл, и скулптура-
та на еленски рога на 
стената.

Интериорният ди-
зайн на трапезарията 
е продължение на усе-
щането с надничащи-
те през пурпурното 
небе палми.  „Нека 
просто допуснем, че 
има препратка към 
бурните и летливи, 

наситени силни страсти. 
Емоциите, омекотени от 
уютното меко докосване 
на зелените кадифени за-
веси, които стоят като 
рамка на  безценната 
гледка... И докато сме на 
темата за безценност – 
няма как да не забележим 
безспорния лукс в злат-
ния бюфет“, разсъждават 
експерти. Пентхаусът 
предлага изобилие от пер-
фектно подбрани дизай-
нерски осветителни тела.

А кухнята – за нея е 
достатъчно да се каже, 
че не е за готвене. Тъмно 
дърво и неръждаема сто-
мана се преплитат пред 
погледа на светлините на 
големия град. Първото, за 
което се хваща човек, е 
винен хладилник, очакващ 
специални гости. Барпло-
тът предразполага не 

към рязане на 
зеленчу-
ци, а към 
питие в 
прехлас-
ване  н а 
нощната 
г л е д к а 
и…

О б -
е м н о , 
мо дерн о 

стълбище разсича прос-
транството, за да изка-
чи зрителите на втория 
етаж на жилището, което 
всъщност е мезонет. А 
горе става нещо интерес-
но. Дървени греди по сте-
ните оформят специфична 
интериорна галерия, която 
засилва стъпаловидното 
усещане за пространство. 
Сякаш вървим към промя-
на.

Кралско капитонирано 
легло, кристален полилей, 
тематичен азиатски коп-
ринен тапет на стената, 
мек светъл мокет са други 
елементи в апартамента. 
Модерен дизайн, тоалет-
ка и геометрични скринове 
допълват обзавеждането. 
Някъде тук може би дизай-
нерът е изгубил себе си. 
Или просто е навлязъл в 
специфичния свят на г-н 
Грей?

Нищо сиво няма в интериора на най-очакваната еротична лента „50 нюанса сиво“

СТРОИТЕЛ



ОФЕРТА
О

Ф
ЕРТА

Моята 
ОФЕРТА

31СТРОИТЕЛТЪРГОВЕ & ОБЯВИпетък, 6 март 2015

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Определяне на изпълнител за извършване 
на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на те-
риторията на община Поморие в три обособени зони”

Наименование: „Ремонт на общински пътища и улична мре-
жа на територията на община Чепеларе“

Наименование: „Ремонт на уличната мрежа и ремонт на 
общински пътища на територията на община Благоевград” по 
обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонт на улична-
та мрежа на територията на община Благоевград“. Обособена 
позиция №2: „Ремонт на общински пътища на територията на 
община Благоевград”.

Наименование: „Изграждане, доставка, монтаж и пускане в 
експлоатация на автоматични пожароизвестителни инсталации 
със система за оповестяване и аварийно евакуационно осветле-
ние, за осигуряване на безопасност при пожар на обекти (сгради), 
собственост на община Варна и второстепенните разпореди-
тели с бюджети”

Наименование: „Строително-монтажни работи на градски 
площадни пространства и читалища в гр. Кочериново и с. Поро-
миново по четири обособени позиции”

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Възложител: Община Поморие
Описание: Предмет на настоящата об-

ществена поръчка е извършването на ремонт 
и поддържане (превантивно, текущо и ремонт-
но-възстановителни работи при аварийни 
ситуации) на 65,850 км общински пътища на 
територията на община Поморие и 185,173 км 
улична пътна мрежа на територията на общи-
на Поморие в три обособени зони. Предметът 
на обществената поръчка включва дейности-
те, които са свързани с извършването на ре-
монт и поддържане, а именно: а) Полагането на 
системни грижи за осигуряване на целогодиш-
на нормална експлоатация на пътя/улицата, 
както и дейности, които имат за цел да оси-
гурят техническото състояние на пътя/ули-
цата, пътните съоръжения и принадлежности 
в съответствие с действащите нормативни 
актове и техническите спецификации за стро-
ителни продукти (в т.ч. отстраняване на еди-
нични повреди и деформации по елементите в 
обхвата на пътя/улицата, пътните съоръже-
ния и принадлежности и предотвратяване на 
по-нататъшното им развитие, отстраняване 
на локални повреди вследствие нормалната 
експлоатация на пътя и на повреди по пътната 
настилка, пътните съоръжения и принадлеж-
ности, с които не се променят конструкцията 
и техническите характеристики на платно-
то за движение). б) Превантивно поддържане 
– включва следните основни видове дейности: 
затваряне на повърхностни пукнатини по по-
върхността на настилката; полагане на по-
върхностни обработки върху трошенокаменни 
и асфалтови настилки; полагане на нов износ-
ващ пласт (пренастилане); стабилизиране на 
банкети (по механичен или химически способ); 
провеждане на периодични оздравителни дей-
ности по конструкцията на пътните съоръже-
ния; провеждане на периодични оздравителни 
дейности по конструкцията на пътните при-
надлежности (пътни знаци, предпазни огради, 
парапети, предпазни мрежи, осветителни ин-
сталации и др.); ремонтни и възстановителни 
работи по конструкцията на пътните съоръ-
жения. в) Текущо поддържане – включва след-
ните основни видове дейности: почистване на 
малки свлачища, срутища и наноси; окосява-
не, подравняване, профилиране и оформяне на 
банкети; окосяване на откоси, ограничителни 
и разделителни ивици, площадки за отдих и 
други тревни площи; запълване и укрепване на 
откоси на отделни места; почистване и/или 
възстановяване на берми, „джоб” стени и други 
укрепващи съоръжения; почистване и отстра-
няване на отделни малки повреди по пътното 
платно; почистване и/или възстановяване на 
разрушени отводнителни съоръжения – окопи, 
риголи, улеи и дренажи, в отделни участъци; по-
чистване на пътното платно и ремонт на от-
делни разрушения – дупки, пукнатини, обрушени 
ръбове и др.; отстраняване на отделни дефор-
мации – вълни, коловози и други неравности; ре-
монт и запълване на фуги на пътни съоръжения; 
почистване на водостоци, мостове и техните 
отвори от кал, наносни материали и др.; ре-

монт на улични тротоарни настилки, улични 
бордюри и тротоарни съоръжения; боядисване 
на стоманени конструкции на мостове, парапе-
ти, предпазни огради, елементи на пътни знаци 
и др.; поставяне на нови или подмяна на отдел-
ни повредени пътни знаци, предпазни огради и 
направляващи стълбчета, както и поставяне 
на допълнителни при необходимост; почист-
ване и отстраняване на отделни повреди по 
крайпътните площадки, чешми, паметници, 
беседки и др. обекти на крайпътното обза-
веждане. Ремонтно-възстановителни работи 
при аварийни ситуации. При аварийни ситуа-
ции се извършват аварийно-възстановителни 
работи, целящи незабавно възстановяване на 
минимално ниво на обслужване след възниква-
не на аварийни ситуации (свлачищни явления, 
срутвания, изравяния, разрушение на мостови 
съоръжения и др.). Предметът на обществена-
та поръчка включва изпълнението и на следни-
те дейности, които са свързани с извършва-
нето на поддържане и представляват условие, 
следствие или допълнение към него: доставка 
и влагане на необходимите и съответстващи 
на техническите спецификации строителни 
материали и продукти. Извършване на необхо-
димите изпитвания и лабораторни изследва-
ния. Отстраняване на проявени дефекти през 
гаранционните срокове, определени с договора 
за възлагане на обществената поръчка.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 

Прогнозна стойност: 2 700 000 лв.
Общо количество или обем: Предмет на 

настоящата обществена поръчка е извършва-
нето на ремонт и поддържане (превантивно, 
текущо и ремонтно-възстановителни работи 
при аварийни ситуации) на 65,850 км общински 
пътища на територията на община Поморие и 
185,173 км улична пътна мрежа на територия-
та на община Поморие в три обособени зони, 
както следва: I зона – улици в гр. Поморие с дъл-
жина 38,708 км и общински път №BGS1142 – гр. 
Поморие (1,600 км); обща дължина за I зона – 
40,308 км; II зона – улици в гр. Ахелой (10,298 км), 
с. Порой (10,000 км), с. Гълъбец (11,280 км), с. Го-
рица (18,785 км), с. Медово (11,000 км), с. Бата 
(10,037 км), с. Страцин (10,190 км), с. Косовец 
(5,820 км), с. Белодол (7,050 км), с. Козичино 
(7,100 км), с. Лъка (7,477 км), с. Александрово 
(5,800 км), гр. Каблешково (17,566 км), с. Каме-
нар (6,700 км), с. Дъбник (3,362 км), с. Габерово 
4,000 км). Обща дължина за II зона – 146,465 км. 
III зона – общински пътища извън урбанизира-
ните територии: 1. път №BGS1140 с. Белодол 
– с. Бата (4,500 км); 2. път №BGS1141 гр. Ахе-
лой – с. Тънково (3,000 км); 3. път №BGS1143 с. 
Козичино ( 8,000 км); 4. път №BGS1144 с. По-
рой – с. Гълъбец – с. Горица (13,000 км); 5. път 
№BGS1145 с. Медово – с. Бата – с. Страцин 
(15,000 км); 6. път №BGS1146 с. Александрово 
(1,000 км); 7. път №BGS1147 с. Страцин – с. 
Косовец (3,700 км); 8. път №BGS1148 с. Дъбник 
– с. Габерово (3,550 км); 9. път №BGS1149 с. Ка-
менар – гр. Поморие (12,500 км). Обща дължина 
за III зона – 64,25 км.

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

участие: 25.03.2015 г. Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 6.04.2015 г. Час: 16: 30
Отваряне на офертите: Административна-
та сграда на Община Поморие

Дата: 7.04.2015 г. Час: 11:00
За контакти: инж. Кунчо Гайдов – зам. кмет 
СИТУП
Факс: 0596 23052
Адрес: ул. „Солна“ №5
Адрес на възложителя: http: //pomorie.bg/
Телефон: 0882 420050
E-mail: zam.kmet_Gaydov@pomorie.org

Възложител: Община Чепеларе
Описание: Настоящата обществена 

поръчка обхваща изцяло ремонта на общин-
ската пътна и улична мрежа на града и на-
селените места на територията на община 
Чепеларе. Считано от датата на сключване 

на договора за изпълнението е 24 месеца.
Oсн. предмет: 45230000 - Строителни 

и монтажни работи по общо изграждане на 
проводи и на пътища, релсови пътища и са-
молетни писти 

Прогнозна стойност: 2 600 000 лв.

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на документация за 

участие: 6.04.2015 г. Час: 17:30
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 6.04.2015 г. Час: 17:30
Отваряне на офертите: Заседателна зала 
на общинската администрация, ет. 3

Дата: 08.04.2015 г. Час: 10: 00
За контакти: Цветана Метаксинова – гла-
вен експерт „Обществени поръчки”
Факс: 03051 8279
Адрес: ул. „Беломорска“ №44Б
Адрес на възложителя: www.chepelare.org
Телефон: 03051 8280
E-mail: mail@chepelare.bg

Възложител: Община Кочериново
Описание: Предвижда се извършване на 

следните СМР: – За ревитализация на градско 
площадно пространство гр. Кочериново – за-
ложени са направа на настилки, изграждане 
на съоръжения (пясъчник за детска площадка) 
и обособяване на детска площадка, озелени-
телни мероприятия – засаждане на дървета, 
храсти и цветя. – За ревитализация на пло-
щадно пространство – с. Пороминово, общи-
на Кочериново – заложено е съществуващо-
то площадно пространство да се обособи на 
няколко функционални зони – площад, зона за 
атракции (подиум/сцена) и зона за рекреация – 
зелени площи с дървета. Предвидено е изграж-

дане на детска площадка и облагородяване на 
съществуващото площадно пространство. 
– Ревитализация и саниране на сградата на 
културен дом (читалище) в гр. Кочериново – 
саниране на сградата, дейности, свързани с 
полагане на топлоизолация, довършителни 
работи по ревитализацията на сградата. – 
Ревитализация и саниране на сградата на чи-
талище в с. Пороминово, община Кочериново 
– саниране на сградата, дейности, свързани 
с полагане на топлоизолация, довършителни 
работи по ревитализацията на сградата.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 

Прогнозна стойност: 1 725 719,76 лв.

Краен срок за изпълнение: Завършване: 
15.07.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 25.03.2015 г. Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 25.03.2015 г. Час: 16:30
Отваряне на офертите: Община Кочериново

Дата: 26.03.2015 г. Час: 10:30
За контакти: Наталия Граховска
Факс: 07053 2330
Адрес: пл. „Трети март“ №1
Адрес на възложителя: www.ob-kocherinovo.bg
Телефон: 07053 2011
E-mail: obst_kocherinovo@mail.bg

Възложител: Община Благоевград
Описание: С поръчката се възлага: 1. 

„Ремонт на ул. „Георги Попов“; „Ремонт на ул. 
„Даме Груев“; „Ремонт на ул. „Вихрен“; „Ремонт 
на ул. „Трети март“; „Ремонт на ул. „ Христо 
Силянов“; „Ремонт на ул. „Христо Чернопеев“; 
„Ремонт на ул. „Христо Смирненски“; „Ремонт 
на ул. „Д-р Владимир Бъчваров“; „Ремонт на ул. 
„Света гора“; „Ремонт на транспортната алея 
в парка на ул. „Даме Груев“ в Благоевград“ и „Ре-
монт на ул. „Прилеп“. 2. „Основен ремонт на ас-

фалтова настилка на общински път BLG1066/
III-1066, Благоевград – Покровник/Благоевград, 
кв. „Струмско”/I-1”; „Основен ремонт на асфал-
това настилка на общински път BLG2061/I-1, 
Благоевград – Бистрица – лет. „Бодрост” и 
„Основен ремонт на асфалтова настилка на 
общински път BLG2070/III-1066, Покровник – 
Габрово/Падеш – Лешко – мах. Горно Лешко”.

Oсн. предмет: 45233252 - Строителни ра-
боти по полагане на пътна настилка на улици 

Прогнозна стойност: 1 183 876,66 лв.

Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни: 90
Срок за получаване на документация за 

участие: 24.03.2015 г. Час: 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 24.03.2015 г. Час: 17:30
Отваряне на офертите: Община Благоев-
град 

Дата: 25.03.2015 г. Час: 10:30
За контакти: инж. Венцислав Атанасов, инж. 
Цветан Попниколов
Факс: 073 884451
Адрес: пл. „Георги Измирлиев“ №1
Адрес на възложителя: www.blgmun.com
Телефон: 073 867781 
E-mail: sthristov@blgmun.com

Възложител: Община Варна
Описание: При изпълнение на поръчката 

следва да бъдат извършени строителни и 
монтажни работи по изграждане, доставка, 
монтаж и пускане в експлоатация, на авто-
матични пожароизвестителни инсталации 
(ПИИ) със система за оповестяване и ава-
рийно евакуационно осветление (АЕО), за 
осигуряване на безопасност при пожар на 
обекти (сгради), собственост на община 
Варна и второстепенните разпоредители с 
бюджети, описани в Приложение №1, нераз-
делна част от настоящата документация 
за участие. Изграждането се извършва по 
предварително разработени отделни ин-
вестиционни проекти (неразделна част от 
настоящата документация) за изработ-
ване на пожароизвестителни инсталации 
(ПИИ) и аварийно евакуационно осветле-
ние (АЕО), предоставени от възложителя 
за всеки от посочените в Приложение №1 

обекти, неразделна част от настоящата 
документация. Вложените в изграждането 
на системите материали, елементи и тех-
нически изделия да отговарят на чл. 54 от 
Наредбата за съществените изисквания 
към строежите и оценяване съответстви-
ето на строителните продукти в сила от 
1.01.2007 г. При изработването на двете 
системи – ПИИ и АЕО, за всеки обект из-
пълнителят е длъжен да използва едни и 
същи комуникации (кабел канали), където 
това е технологично възможно и няма да 
влоши качеството на функциониране на 
системите. Изпълнителят извършва въз-
ложената работа, като спазва здравослов-
ните и безопасни условия на труд, пожарна 
безопасност в обектите и всички други 
нормативни изисквания.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 

Прогнозна стойност: 200 000 лв.

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 18
Срок за получаване на документация за 

участие: 6.04.2015 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или за-

явления за участие: 06.04.2015 г. Час: 
17:00
Отваряне на офертите: В сградата на Об-
щинско предприятие „Инвестиционна поли-
тика”, община Варна, на адрес: гр. Варна, бул.
„Ген. Колев” №92, ет. 5.
Дата: 07.04.2015 г. Час: 15: 00
За контакти: Звездин Стоилков
Факс: 052 820846
Адрес: бул. „Генерал Колев“ №92
Адрес на възложителя: www.varna.bg
Телефон: 052 820839
E-mail: op@varna.bg

СТРОИТЕЛ
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Сградата ще разполага с 55 апартамента

Страницата 
подготви 
Емил Христов

Първият панелен блок 
в Ню Йорк ще е факт през 
септември 2015 г. Тогава 
се очаква ползвателите 
му да започнат да се нана-
сят. Това съобщават архи-
тектите, които през 2013 
г. спечелиха състезание за 
дизайн за първите микро-
апартаменти с проект на 
име My Micro NY. Надпре-
варата се спонсорира от 
жилищния отдел на кмет-
ството в града. Целта е 
предварително сглобени-

те жилища да осигурят 
достъпно място за живот 
за необвързани хора в Ню 
Йорк. My Micro NY също 
така ще бъде първата мно-
гофамилна сграда в Ман-
хатън, която ще използва 
модулно строителство. 
Отделните модули се про-
извеждат от Monadnock 
Development в корабостро-
ителницата в Бруклин.

Очаква се в кмет-
ството на Ню Йорк да се 
образува списък с чакащи 
да наемат новите апар-
таменти. В местната 
администрация вече са 
получени десетки обаж-

дания от заинтересувани 
хора на всякаква възраст. 
От общината обявиха, че 
22 апартамента ще бъдат 
запазени за семейства с 
ниски доходи.

Панелната сграда в 
Манхатън ще разполага 
с 55 апартамента, които 
ще се отдават под наем. 
Те ще са с площ между 24 
и 33 кв. м, с големи про-
зорци, достатъчно място 
за багаж и малки балкони. 
Осигурени са и удобства 
за обитателите на микро-
жилищата. Сградата ще 
разполага с място за сре-
щи, кафене, обща градина 

на покрива, както и с пе-
ралня, помещение за вело-
сипеди и фитнес. Наемът 
на апартаментите ще е 
между 2 – 3 хил. долара на 

месец. Съгласно насто-
ящото законодателство, 
влязло в сила през 1987 г., 
всички апартаменти в Ню 
Йорк трябва да са с площ 

най-малко 37 кв. м. През 
2013 г. тогавашният кмет 
на града Майкъл Блумбърг 
реши, че новите микрожи-
лища ще са изключение.

Идеята за изграждане-
то на къщата на мечтите 
от промишлени контейне-
ри постепенно навлиза у 
нас. Все повече българи, 
които имат желание да 
построят своя нов дом или 
просто вила, където да 
избягат в почивните дни, 
смятат, че контейнерите 
са подходящи за целта. 
Този вид обекти са заим-
ствани като дизайн и кон-
струкция от промишлени-
те контейнери, използвани 
в корабния транспорт. В 
някои случаи могат да се 
използват дори бракувани. 

За изграждането на по-
добна сграда услуги вече 
предлагат и строителни 
фирми.

Концепцията за къща 
от контейнери се корени 

в това, че се изпълнява 
лесно и дава голяма свобо-
да за вътрешното разпре-
деление на помещенията. 
Като плюс се отчита и 
фактът, че след излива-

Екип от руски учени, инженери – технолози и 
архитекти, са успели да създадат къща, която не 
се нуждае от електроенергия. Домът е изцяло от 
дърво и в него няма отоплителни уреди. Той може 
сам да си произвежда ток чрез соларна инстала-
ция на покрива. Енергийно независимите жилища 
ще се изработват в заводите Мasterwood 2006 
зад Северния полярен кръг в Мурманск. Рязански-
ят завод за металокерамика ще осигурява пане-
лите за извличане на слънчева енергия. Първона-
чалните разчети показват, че един дървен дом 
от около 100 кв. м ще излиза около 10,5 хил. евро, 
а соларната инсталация – 8 хил. евро.

Авторите на проекта споделят, че сградите 
са тествани да издържат дори във възможно най-
тежките атмосферни условия. Жилището на бъ-
дещето ще се свързва към централното захран-
ване, за да ползва ток единствено за осветление 
и за домакински уреди. 

Едно от най-важните предимства на обек-
та от дървени трупи е, че той ще се грижи за 
здравето на своите обитатели. Положителният 
ефект идва от естествения природен материал. 
Дървото за разлика от бетона, метала и камъ-
ка не извлича и не задържа вредните газове от 
почвата и въздуха. Не е без значение и фактът, 
че обитателите на такава къща могат да сле-
дят от всяко кътче на света, какво произвежда 
инверторът в дома им, защото в него ще има 
специален датчик, свързан към интернет. Дър-
вената сграда е за предпочитане, защото във 
всеки един момент собствениците й ще могат 
да я преместят другаде. Къщата трябва само да 
се разглоби и след това да се монтира на новото 
място.

„Всичко около нас се развива 
освен леглото.” Така Матео Фран-
счети обяснява решението си да 
създаде първата смарт покривка 
за матрак.

Новата технология носи име-
то „Луна”. Тя представлява покрив-
ка с много сензори, които засичат 
дали сме будни, или спим. Когато 
усети, че сме готови да заспим, 
„Луна“ изключва лампите. Един-
ственото нещо, което трябва да 
направим, е просто да включим 
изобретението в контакта. Така 
новата технология автоматич-
но ще проследи и разучи режима 
ни на сън и ще настрои правилно 
музиката, температурата и ото-
плението в спалнята. Системата 
може дори да заключва вратата 
на стаята, за да не ни се налага 
изобщо да ставаме от леглото.

Сутрин чаршафът ще функ-
ционира като аларма и дори ще 
прави кафе, като изпраща сигнал 
до кухнята. Новата технология 
може да се управлява чрез прило-
жение за мобилния телефон. „Луна” 
вече е на пазара и всеки може да 
се сдоби с нея срещу сумата от 
179 долара.

Корабен архитект и сграден инженер от студио WHIM Аrchitecture са 
разработили съвместно концепция за плаващ остров, който използва ре-
циклирани отпадъци от крайбрежията като строителен материал.

Проектът е наречен RE:Villa. Авторите са заимствали конструкцията 
за това начинание от принципите на проектирането на яхти, препли-
тайки ги с ключови аспекти от строителното инженерство и морската 
архитектура. Островът ще бъде изработен от рециклирана пластмаса, 
но ще е покрит изцяло със зеленина. Той ще е напълно самостоятелен и 
ще произвежда необходимата му енергия от възобновяеми източници.

нето на бетонен фунда-
мент строителството 
може да започне веднага 
и в сравнение с тради-
ционното изграждане на 
тухлена къща става на-
истина много бързо. Огра-
ничението за височина до 
3 етажа също е в плюс. 
Интериорът по нищо не 
се отличава от другите 
типове сгради, като няма 
почти никакви забрани за 
това, какви материали 
могат да се използват. 
Благодарение на иноваци-
ите част от критиките 
към къщите от контей-
нери за топло- и шумоизо-
лация също са останали в 
миналото.

Устройството Blue Freedom е първата в света 
мобилна водна електроцентрала. С невероятните 
си размери – диаметър 20 см и тегло 400 г, уре-
дът може да се събере във всяка туристическа 
раница.

Собственикът на преносимата електроцен-
трала би могъл да я постави в поток или река и да 
зареди смартфона си в рамките на час. Blue Freedom 
се състои от кутия, чиято форма наподобява извънземна 
чиния. В нея са разположени акумулатор и ротор. Смартфонът се свързва 
чрез USB вход, а роторът се изважда. Кутията се поставя на брега, а ро-
торът се хвърля във водата и започва веднага да генерира електричество. 

В момента Blue Freedom е само прототип. Предвижда се крайният про-
дукт да има модификации с различен капацитет на батерията – от 2500 до 
10 000 милиампера/сек. Енергийната независимост при дейности на откри-
то се осигурява допълнително от интегрираната батерия с капацитет 5 
милиампера/час. През нощта изобретението може да се закачи на тавана 
на палатка и вградената LED лампа ще осигури светлина. 

За да превърнат прототипа си в сериен продукт, създателите от 
Aquakin ще стартират през март кампания за набиране на средства в 
интернет платформата Kickstarter. Финансовата им цел ще бъде 100 хил. 
евро. При успех мобилната водна електроцентрала ще се появи на пазара 
за 249 евро.

СТРОИТЕЛ
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Строителството на 
дълги пътни тунели е пре-
дизвикателство в много 
отношения. Трябва да се 
преодолеят препятстви-
ята, свързани с инженер-
но-геоложките условия, да 
се ограничи негативното 
въздействие върху окол-
ната среда по време на и 
след изграждането, да се 
спази определено техноло-
гично време, да се осигу-
рят системи за вентила-
ция и безопасност, защото 
сигурността и комфортът 
на преминаващите са най-
важни. Безопасността 
е свързана и с това, съо-
ръжението да е надеждно 
срещу земетръсни въз-
действия и други природни 
явления. Или необходими 
са сериозни инвестиции и 
организация, и то не само 
по време на реализацията, 
но и в периода на експло-
атацията. Всяка държава, 
която реши да се заеме с 
подобно сложно начинание, 
трябва добре да пресмет-
не плюсовете и минусите, 
за да установи дали е по 
силите й и може ли реал-
но да си го позволи. Да си 
отговори на въпроса как 
ще се справя в бъдеще с 
управлението на такъв се-
риозен обект. Защото кол-
кото по-големи са мащаби-
те, толкова по-големи ще 
са инвестициите и про-
блемите, които могат да 
възникнат впоследствие. 
В крайна сметка целта е 
не просто една страна да 
се запише в историята с 
поредния дълъг тунел, а 
той да носи реални ползи 
на обществото. Защо-
то практиката показва, 
че подобни съоръжения с 
внушителна дължина, из-
градени в различни части 
на света, често остават 
по-негативен отпечатък 
в историята и са белязани 
от сериозни инциденти, 
които често отнемат чо-
вешки живот. Факт е, че 
най-дългите пътни тунели 
в Европа са свързани с най-
големите катастрофи.

„Лаердал” (Lærdal Tunnel) 

е най-дългият пътен 
тунел в света. Той е гор-
достта на Норвегия със 
своите 24,5 км. Обектът 
прекосява  високопла-
нинския път между Аур-
ланд (Aurland) и Лаердал 
(Laerdal) на 1809 м надмор-
ска височина. Съоръжение-
то е въведено в експлоа-
тация през ноември 2000 г. 
след тежък петгодишен 
период на строителство. 
През 1995 г. правител-
ството решава да направи 
дълъг тунел и да инвести-

ра 1082 млн. норвежки кро-
ни, вместо да ремонтира 
и свързва съществуващи 
пътища. Тежките геолож-
ки условия в планинския 
регион с тесни шосета и 
много фиорди се оказват 
първото препятствие. 
Сериозен проблем за стро-
ителите е и как да се спра-
вят с отпадъчната скална 
маса. За да се минимизира 
проблемът и да се избегне 
негативното въздействие 
върху околната среда, се 
взима решението входът 
на тунела да се изгради 
около страничната доли-
на Tynjadal. По този начин 
са извозени 2,5 млн. куб. м 
скална маса.

„Лаердал” се отличава 
не само с дължината си, 
но и с изключително инте-
ресната си конструкция, 
в която са заложени мно-

го мерки за безопасност 
и сигурност. За защита 
от рискове като пожар и 
катастрофи е отделен ви-
сок бюджет. Само за мон-
тирането на системи за 
мониторинг на въздуха, ос-
ветлението, радиосигнала 
и останалите системи за 
безопасност са вложени 
няколко десетки милиона 
крони. Въпреки това в ту-
нела е имало инцидент със 
запален автобус, който се 
е разминал без жертви. За 
съжаление случаят с

тунела „Монблан”  

(The Mont Blanc Tunnel) 

не е такъв. 
Това магистрално съ-

оръжение е построено в 
планината Монблан. То 
минава точно под върха 
Aiguille du Midi на 2480 м 
под повърхността, което 
го прави най-дълбокия ту-
нел в света. Той е дълъг 
11,611 км. Открит е в да-
лечната 1965 г. и скъсява 
маршрута от Франция до 
Торино с 50 км и до Милано 
– със 100 км. По строежа 
му са били ангажирани 5 
инженери и 350 работни-
ци, като са им били нужни 
4,6 млн. човекочаса. През 
1999 г. в него става голя-
ма верижна катастрофа с 
пожар, останала в исто-
рията като най-жестока-
та. Около 30 коли изгарят, 
като жертвите са над 40. 

Гасенето на пожара от-
нема 3 дни, като ремонт-
ните и допълнителните 
обезопасителни дейности 
продължават 3 години. 
След трагичния инцидент 
се вземат много сериозни 
мерки за сигурност – ин-
сталират се детекционни 
и вентилационни систе-
ми, места за евакуация с 
видео връзка. Въвежда се 
минимално ограничение 
на скоростта в тунела 
50 км/ч и препоръчител-
но условие разстоянието 
между автомобилите да е 
минимум 150 м. Започват и 
дебати, дали е редно висо-
когабаритни коли да мина-
ват през него. В момента 
съоръжението се ползва 
с едни от най-прецизни-
те мерки за сигурност. 
Движението в него не-
прекъснато се наблюдава 

от специализирани екипи. 
Въпреки това риск винаги 
има. Такъв съществува и в 
третия по големина тунел 
в света – 

„Готард” (Gotthard Road), 

който също е в черна-
та статистика заради 
неприятно произшествие, 
независимо че е считан 
за един най-безопасните. 
Той се намира в Швейцар-
ските Алпи и е с дължина 
16,942 км. В експлоатация 
е от 1980 г. Капацитетът 
му е 1,2 млн. ТИР-а и мили-
они коли годишно. За сигур-
ност та му са изградени 
места с изход за евакуи-

ране с капацитет 70 души, 
разположени на всеки 
250 м. Обектът разполага 
и с модерна противопожар-
на система. Всички мерки 
за сигурност се оказват 
безполезни през 2001 г., ко-
гато катастрофа и пожар 
на 1,5 км от южния край на 
съоръжението водят до 
блокиране на множество 
превозни средства. В про-
изшествието загиват 
15 души, а 120 са ранени. 
Спасителните операции 
се извършват през горна-
та част на тунела, което 
го прави неизползваем за 
дълго време. След инциден-
та са започнали дискусии, 
дали тази отсечка да не се 

преминава само чрез желе-
зопътен тунел, тъй като 
произшествието показва, 
че е почти невъзможно да 
се осигури безопасност в 
подобно двупосочно път-
но съоръжение. В крайна 
сметка започва работа по 
укрепване и разширяване 
на Gotthard. През 2011 г. 
реновираният и допълни-
телно обезопасен тунел е 
пуснат отново в експлоа-
тация.

Деветият най-дълъг в 
света е 

„Фрежус” (Fréjus Road)

и също не е подминат 
от лош късмет. Той свърз-
ва Франция и Италия от 
1980 г. Дължината му е 
12,87 км, а инвестицията 
му е възлязла на 700 млн. 
евро. През него са преми-
нали 20 млн. автомобила 
за последните 20 годи-

ни. Съоръжението е било 
приемано за безопасно, но 
след инцидента с тунела 
Mont Blanc през 1999 г. се 
взимат спешни мерки за 
обезопасяването на Fréjus. 
През 2007 г. се пуска в 
експлоатация допълните-
лен евакуационен тунел. 
Максимално допустимата 
скорост е 70 км/ч, а за-
дължителната дистанция 
между колите е 150 м. Ин-
сталирани са и модерни 
системи за детекция на 
пушек и пожар, както и ви-
део камери. На всеки 130 м 
са монтирани противопо-
жарни хидранти, свързани 
с големи водни резервоари. 
Има 11 точки за безопас-
ност по тунела, оборуд-
вани с телефон и високо-
говорители, свързани към 
контролна зала, с отделна 
вентилационна тръба за 
чист въздух. Те са отде-
лени от тунела чрез 2 ог-
неупорни врати. Въпреки 
всички тези дейности за 
сигурност, през 2005 г. при 
катастрофа на два ТИР-а 
възниква пожар, при който 
двама души загиват. За 
щастие множество хора 
са спасени и евакуирани. 
Съоръжението се затваря 
за дълъг период за ремонт-
ни дейности.

Оslofjord Tunnel 

е с дължина 7,306 км, 
като свързва два гра-
да в Норвегия. Достига 
дълбочина от 134 м под 
морското равнище и има 
максимален наклон от 
7%. Строителството за-
почва на 14 април 1997 г. 
и приключва на 29 юни 
2000 г. Съоръжението е 
наводнявано два пъти – 
през 2003 г. и 2008 г. През 
2003 г. има и свлачище в 
него. Това налага затваря-
нето му със седмици. През 
2006 г. и 2011 г. има две 
тежки катастрофи с по-
жари. След последния ин-
цидент правителството 
решава и затваря тунела 
за тежкотоварни автомо-
били с цел да елиминира по-
нататъшни аварии.

На 24 март 1999 г. белгийски камион се подпалва 
в тунела „Монблан” между Франция и Италия. Други 
автомобили също се запалват и над 40 души загиват 
в огнения ад.

На 24 октомври 2001 г. два камиона се сблъскват в 
тунела „Готард” в Швейцария, като избухва пожар, при 
който загиват 11 души, а много други се нагълтват 
с токсичен дим.

На 17 октомври 2001 г. камион се блъска в автомо-
бил в края на тунела „Гулдборгсунд”. Пет души загиват 
в последвалата верижна катастрофа.

На 6 август 2001 г. в Австрия холандска двойка и 
трите им деца загиват, след като минибусът им се 
подпалва при сблъсък с автомобил в тунела „Глайналм” 
в Щайермарк.

На 7 юни 2003 г. автобус на два етажа, който 
пътува от Германия за Адриатика, се удря в едната 
страна на тунел близо до Венеция. Загиват 6 души.

На 25 декември 2005 г. автомобил се блъска в сте-
ната на тунела „Мауернрийд” в Югозападна Германия, 
след като минава в насрещното движение. Загиват 
5 души.

На 4 юни 2005 г. камион с гуми се запалва в тунела 
„Фрежус“ в Алпите. Подпалват се и други автомобили. 
Двамата шофьори на камиона умират.

На 16 септември 2006 г. автобус се блъска челно 
с автомобил в тунела „Виамала” в Швейцария. Девет 
души загиват в избухналия пожар.

На 21 февруари 2009 г. белгийски автобус предиз-
виква верижна катастрофа в тунела „Тауерн” в Ав-
стрия. Ранени са 9 души. Катастрофата напомня за 
трагедията в същиото съоръжение 10 години по-рано, 
когато на 29 май 1999 г. камион с бои избухва в пламъ-
ци след сблъсък, като предизвиква верижна катастро-
фа на 60 превозни средства. Дванайсет души загиват 
и 50 са ранени.

На 13 март 2012 г. при инцидент с белгийски ав-
тобус в тунел в кантон Вале загиват 28 души, от 
които 22 деца.

Колкото по-големи са мащабите, толкова 
по-големи са проблемите

„Лаердал”

СТРОИТЕЛ



34 СТРОИТЕЛ КУЛТУРА петък, 6 март 2015

Страницата 
подготви
Мартин Динчев

19-ото издание  на 
„София филм фест” ще се 
проведе от 5 до 15 март в 
София с допълнителна про-
грама от 16 до 29 март в 
София, Бургас, Пловдив и 
Варна. Селекцията съдър-
жа над 200 игрални, доку-
ментални и късометраж-
ни филма. Няколко заглавия 
от програмата заслужа-
ват специално внимание.

Левиатан

Приетата със смесе-
ни чувства в родината 
си творба на Андрей Звя-
гинцев е авторска интер-
претация на историята 
на библейския Йов. Тя е 
разказана чрез сюжет от 
съвременна Русия и пре-
пратка към политическия 
анализ на знаменития ан-
глийски философ Томас 
Хобс. Главният герой Ни-
колай (Алексей Серебря-
ков) заедно с жена си Ли-
лия (Елена Лядова) живее 
в малък северен град край 
Баренцово море. Той има 
собствен автосервиз, 
който трябва да брани 
от властта. Кметът на 
града се опитва да събо-
ри къщата и да конфиску-
ва имуществото му. Коля 
решава да се противо-
постави и моли за помощ 
свой стар приятел – ад-
вокат в Москва. В малкия 
град юристът се сблъсква 
с произвола на местните 
бюрократи и представи-
телите на Руската пра-
вославна църква. Страс-
тите се разгорещяват и 
събитията излизат извън 
контрол...

Първоначално режи-
сьорът Андрей Звягинцев 
смята да снима в Америка, 
но идеята действието да 
се развива в Русия взема 
връх: „Всичко тръгна от 
една американска история 
– борбата на обикновен 
занаятчия срещу мощна 
промишлена компания и 
администрацията. Този 
самотен и отчаян бунт 
на обикновения човек, на 
когото властта пречи да 
живее, ме порази. Когато 
намерихме място за сним-

ките на брега на Баренцо-
во море, далече на север в 
Русия, историята придоби 
цялата си широта, визу-
алната си тъкан. Вече 
имахме наум идеята за 
Левиатан – ненаситното 
чудовище.”

Диви истории

Аржентинската лента 
се превърна в абсолютен 
хит в родината си и дори 
спечели 10 от местните 
филмови награди. Проду-
цираният от Педро и Агу-
стин Алмодовар филм е 
предпочитано заглавие и в 
много латиноамерикански 
страни. Той се превърна 
в любимец за публиката 
от Кан и десетки други 
кинофестивали по света. 
Впечатляващата коме-
дийна история разчита на 
черния хумор и убийстве-
ния сарказъм в 6 различни 
случки за отмъщението. 
Всеки един от героите на 
тези несвързани помежду 
си сюжети е доведен до 
предела на своите ярост-
ни емоции. Убийства, наси-
лие, предателство, непод-
властна ярост маркират 
действията на много хора 
в нашия свят и ги кара да 
извадят най-лошото от 
себе си в определени дра-
матични ситуации. Всич-
ко това е заплетено във 
взривоопасния сюжет на 
„Диви истории”.

Зимен сън

Творбата, която спе-
чели „Златна палма” в 
Кан през 2014 г., изследва 
сложните отношения на 
бивш актьор с неговите 
близки – младата му кра-
сива жена и разведената 
му сестра, някъде в Ана-
дола. „Няма да скрия, че 

моят филм препраща към 
Чехов – коментира тур-
ският режисьор Нури Бил-
ге Джейлан. – Преди около 
15 години прочетох негов 
кратък разказ и бях като 
омагьосан. Струваше ми 
се, че никога няма да мога 
да направя подобно нещо. 
Преди 5 години започнах 
да обсъждам проекта със 
съпругата ми. След из-
вестно време заработих-
ме по него и ето крайния 
резултат.” На тези, кои-
то упрекват Джейлан за 
дължината на лентата 
– 3 часа и 16 минути, той 
отговаря, че е написал 
сценария, без да мисли за 
комерсиалния аспект. „Пи-
сах го като роман, без да 
се тревожа за дължината. 
В началото той траеше 4 
часа и 30 минути”, споделя 
авторът.

„Зимен сън” може да 
бъде определен като „ли-
тературен” филм, в който 
разкриването на характе-
рите става бавно благо-
дарение на дълги диалози, 
подхранвани от антагони-
зма на героите. „Исках да 
покажа мрачната страна 
на човешкото същество, 
да се опитам да разбера 
тъмнината в моята душа”, 
обяснява режисьорът.

Племето

„Племето” е една от 
най-коментираните ленти 
за миналата година. Съз-
даден с въображение и из-
обретателност, филмът 
на Мирослав Слабошпицки 
предлага на зрителите 
един радикален кинопоглед. 
Актьорите са непрофесио-
налисти и пресъздават ис-
торията без думи, диалог 
или дублаж, само с езика 
на жестовете.

„Племето” е брутален 
разказ за взаимоотноше-

нията в пансион за под-
растващи глухи. В него 
действат жестоките при-
родни закони, задвижени в 
ситуация на оцеляване. 
Тийнейджърът Сергей е 
новият в училището, кой-
то се сблъсква с обичайни-
те предизвикателства на 
първоначалната интегра-
ция. Той бързо навлиза в 
един свят на престъпност 
и проституция и успява 

да намери своето място. 
Усвоява тънкостите на 
обирите и сбиванията, на 
подкупите и секса. И точ-
но когато се изкачва във 
вътрешната йерархия, се 
оказва влюбен в едно от 
момичетата, практикува-
щи най-древния занаят...

Режисьорът Мирослав 
Слабошпицки предлага на 
зрителите завладяващо 
пътуване, което ги връща 
към нямото кино. Те мо-
гат да усетят силата на 

историята чрез езика на 
тялото и емоциите.

Черен въглен, тънък лед

Детективският три-
лър на режисьора Дяо 
Инан, който спечели „Злат-
на мечка” на „Берлинале” 
преди година, разказва за 
мистериозна поредица от 
убийства. Страховитата 
лента е въздействаща 

Акцентите, които заслужават специално внимание

смес между класически 
черен филм и китайски 
реализъм. Той следва аме-
рикански детективски 
сюжет с последователни 
убийства, фатална жена и 
разследващо ченге.

„Черен въглен, тънък 
лед” отвежда зрителите в 
1999 г. в мина за добив на 
въглища в севернокитай-
ска провинция. Главният 
герой Джан Дзъли – раз-
следващият поредицата 
от убийства полицай, е 
изправен пред две трудни 
задачи: да открие изплъз-
ващия се убиец и да не се 
влюби докрай в красива, но 
не съвсем невинна млада 
жена. 

„Обърнах се към чисто 
криминална история, за да 
мога да покажа живота в 
съвременен Китай, а той 
е изпълнен с нерешител-
ност, подлост и страх – 
сподели Дяо Инан по вре-
ме на „Берлинале”. – Някои 
случаи на убийства могат 
да изглеждат невероятни, 
дори нелепи, но са напълно 
истински.” 

Урок

Българският „Урок” на 
Кристина Грозева и Петър 
Вълчанов е носител на на-
града от престижния фес-
тивал в Сан Себастиян. 
Той представя историята 
на учителката по англий-
ски език Надежда в провин-
циален български град. Тя 
е поставена в извънредна 
ситуация. В класа й някой 
краде пари от съученици-
те си и тя е решена да 
открие и накаже виновни-
ка. В крайна сметка учи-
телката „научава урока”, 
че не всеки, който краде, 
е морално пропаднал прес-
тъпник... 

Aferim!

Румънско-българско-
чешката копродукция раз-
казва една история от 
Влашко през XIX в. Мест-
ният пристав Костадин 
и неговият подрастващ 
син Йоница са пратени да 
хванат избягал роб. Фил-
мът поставя под въпрос 
т.нар. обективна исто-
рическа истина и извежда 
на преден план начина, по 
който ценности и навици 
се предават от едно по-
коление на друго. Показва 
как духът на времето и 
манталитетът създават 
реалността. Как днешни-
те въпроси са резултат 
от действия и постъпки, 
случили се в миналото.

Левиатан

Зимен сън

Племето

Черен въглен, тънък лед

Урок

Диви истории Aferim!

СТРОИТЕЛ
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Светослав Загорски

Няма запален пътешест-
веник, който да не е усетил 
многообразието на Герма-
ния. Провинциите се разли-
чават една от друга и по-
някога това се усеща рязко. 
Типичен пример е Щутгарт 
– първият голям град, след 
като напуснете Бавария. 
Столицата на провинция 

Баден-Вюртемберг коренно 
се различава. Тук нещата 
са по-просторни, по-фини, 
даже бирата е друга. Тук е 
царството на хубавото бяло 
вино.

Но всеки, който влезе 
в Щутгарт, свързва града 
първо с автомобилната ин-
дустрия. Така ще тръгне и 
нашият разказ. Тук се нами-
ра седалището на фирмите 
„Роберт Бош” и „Даймлер 
– Бенц”. Една от най-таче-
ните автомобилни марки 
– „Мерцедес“, както и нами-
ращият се тука Музей на 
„Порше” са може би главни-
те притегателни фактори 
за много туристи.

През 2006 г. отвори 
врати и музеят „Мерцедес 
– Бенц”, който сега се чи-
сли към най-посещаваните 
атракции в Щутгарт. Той 
е разположен в модерна, 
специално построена сгра-
да, с необикновена форма 
на двойна спирала. Във въ-
трешността му посети-
телите имат възможност 
да разгледат повече от 150 
автомобила, голяма част 
от които са редки и уникал-
ни модели. Преди 100 години 
част от тях са проектира-
ни от Карл Бенц и Готлиб 
Даймлер. Също така мо-
гат да се разгледат и коли, 

които в различен етап от 
времето са били притежа-
ние на известни личности. 
Сред тях са мерцедесът на 
римския папа Йоан-Павел II, 
а също така и колата, коя-
то е карала принцеса Дая-
на.

Но историята на Щут-
гарт започва далече преди 
появата на първия автомо-
бил – още през римската 
епоха. Тогава селището се 
сформира около минерален 
извор, а от X в. то официал-
но функционира като отдел-
но населено място. Първите 
писмени сведения за Щут-
гарт датират от XII в., а 
от XIII в. той има официален 
статут на град. През 1482 г. 
Щутгарт става столица на 
графство Вюртемберг, а от 
1482 до 1918 г. – на област-
та Вюртемберг. Градът има 
съществен принос и към 
световната култура и нау-
ка. Той е рождено място на 
философа Георг Хегел, както 
и на известния писател Вил-
хелм Хауф.

Днес очарователно раз-
положеният в сърцето на 
един от най-големите ви-
нарски региони в Германия 
Щутгарт представлява 
модерен космополитен град, 
покоряващ посетителите 
от цял свят и с многото 

културно исторически па-
метници, които е успял да 
съхрани. Той завладява ми-
лионите туристи най-вече 
заради красивите си градини 
и паркове, обширни площади, 
великолепни дворци и сгради 
в най-различни архитектур-
ни стилове. 

Разходката ни из Щут-
гарт ще продължи с неговия 
идеален център и 

феноменалния квадратен 

площад Schlossplatz.

Освен че е най-големият 
в Щутгарт, той е пресечна 
точка между търговската 
зона, Schlossgarten парк, 
който се опира в р. Некар, 
двата централни замъка в 
града и големите музеи и 
жилищни райони в югозапад-
ната част. Оттук минава 
и Кьонинг щрасе – една от 
най-известните улици в Ев-
ропа и най-важната търгов-
ска на града. Твърди се, че 
тя е най-дългата пешеходна 
в Германия. 

Около площада и на Кьо-
нинг щрасе са разположени 
повечето архитектурни 
забележителности в Щут-
гарт. Веднага до Старото 
кметство е Stiftskirche – 
протестантска църква, по-
строена през XII в., но про-
менена в късноготически 
стил през XV в. 

Тук е Старият замък, 
датиращ от XV в., изграден 
основно в ренесансов стил. 
През 1807 г. е завършен и 
Новият замък, вече в стил 
класицизъм. Днес в него се 
помещават редица държав-
ни учреждения, а в избите му 
може да се види прочутата 
колекция от каменни фраг-
менти от римско време.

Наблизо е и известната 
Königsbau – Къщата на кра-
ля. Построена през 1850 г. 
в класически стил, тя пре-
търпява реконструкция и 
от 2006 г. в нея се поме-
щава търговският център 
Königsbau Passagen.

В Щутгарт си заслужава 
да видите и 

две прекрасни сгради  

в стил ар нуво.

Едната, днес Халите, е 
построена през 1910 г. Тук 

се помещава огромен пазар 
и разходката е много при-
ятна. Другата сграда е на 
вариетето Friedrichsbau, 
което е възстановено през 
1994 г. Произведение на из-
куството е и централна-
та жп гара Main, създадена 
през 1920 г. 

С много добри впечат-
ления остават туристите 
и от качването си на Те-
левизионната кула в Щут-
гарт, откъдето се откри-
ва прекрасна панорама към 
града. От терасата при 
ясно време могат да се ви-
дят и Швейцарските Алпи. 
Тя е първата постройка 
в света от този вид, из-
градена само от цимент 
през 1956 г. От 2006 г. се 
използва изцяло като ради-

опредавател, като теле-
визионният излъчвател е 
преместен на съседната 
кула.

Всеки уважаващ себе 
си турист трябва и да из-
лезе малко от Щутгарт, 
защото около града са два 
от най-красивите замъци 
в Германия. По-близо е за-
мъкът Solitude, разположен 
в местността, известна 
като Петте дъба. Основи-
те на двореца са положени 
през 1764 г., като автор на 
проекта е строителният 
майстор Фридрих Вейхинг. 
От задната му страна са 
издигнати т.нар. Кава-
лерски сгради. Интересен 
е фактът, че замъкът 
Solitude е свързан с този в 
Лудвигсбург с помощта на 
дълга 12 км права улица, по 
която човек няма как да се 
изгуби. Херцог Карл Ойген 
осъществява един свой 
проект в замъка Solitude, 
като организира тук учили-
щето High Carls School, чий-
то първи директор по оно-
ва време е самият баща 
на Шилер – капитан Йохан 
Каспар Шилер. За разлика 
от фасадата си, която е в 
стил рококо, отвътре За-
мъкът на самотата се от-

кроява в типичния изчис-
тен стил на класицизма. 

И така, като минете 
12 км пеша, ако искате, раз-
бира се, ще стигнете и в 

Лудвигсбург Палас.

Той се счита за най-
големия и красив бароков 
дворец в Германия. Неверо-
ятната му архитектура е 
допълнена от красиви и ма-
щабни градини. Този баро-
ков шедьовър е разположен 
в едноименния град Люд-
вигсбург. Според вечния 
владетел на женските сър-
ца – Казанова,  дворецът 
е бил най-магнетичният 
и харизматичен замък за 
времето си.

Основите на Людвигс-
бург са положени на 17 май 
1704 г. по заповед на херцог 
Еберхард Лудвиг – владе-
тел на Вюртенберг. Една 
година след изграждането 
му дошло и красивото наи-
менование на замъка. През 
1733 г., когато фазата на 
изграждане на Лудвигсбург 
е доведена до своя край, ба-
роковият стил в архитек-
турата бил в своя апогей 
и повечето изискани по-
стройки били конструира-
ни по негов модел. В крайна 
сметка обаче наследници 
на Еберхард Лудвиг проме-
нили оригиналния дизайн на 
двореца. Днешната сгра-
да е уникално съчетание 
между три архитектурни 
стила. В бароков са изгра-
дени ловните павилиони и 
местата за различни игри, 
Сградата на великаните, 
новата главна сграда и 
параклисът във вътреш-
ния двор. В стил рококо са 
построени частният апар-
тамент на херцога, нова-
та главна зала и един па-
раклис. В имперски дизайн 
са издържани Кралската 
зала за аудиенции, Мра-
морната зала и Кралската 
библиотека.

Годишно в Щутгарт се 
провеждат и доста атрак-
тивни и колоритни фести-
вали, които са донесли на 
града световна популяр-
ност. Сред най-интерес-
ните са Пролетният и най-
вече елегантният Летен 
фестивал, който очарова 
посетителите си с бели 
павилиони, безбройни свет-
лини и приказни фенери. 

Доста приятно е и да 
посетите Винарското 
селце на Щутгарт, което 
е едно уникално място за 
отдих с неговите 120 пре-
красно украсени лозови бе-
седки.

В края на септември 
пък градусът на настро-
ението се покачва мак-
симално с традицион-
ния Бирен фестивал. По 
това време на годината 
Щутгарт се огласява от 
радостната глъчка на 
любители на пивото от 
цял свят, които идват 
тук, за да се разведрят с 
многобройните панаирни  
атракции. 

Замъкът Solitude

Старият дворец

Експонат в Музея на „Мерцедес”

Халите отвътреСТРОИТЕЛ
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Или защо жилищните кули са първообраз 
на възрожденската къща у нас

Елица Илчева

Малко известно е, че 
и по българските земи са 
строени кули за живеене. 
Още по-малко популярно 
е, че точно тези солидни 
каменни постройки, които 
са продължение на стара 
средновековна традиция, 
са служили за първообраз 
на българската възрож-
денска къща, преобразе-
на и пригодена за нужди-
те на обитателите от 
българския строителен 
гений. Това становище е 
защитено в изследване на 
арх. Елица Велкова, която 
насочва вниманието към 
внушителните, но чес-
то недооценявани като 
строително постижение 
сгради. „Ако приликата е 
не само функционална, а 
и в архитектурния образ, 
и съществува и при мана-
стирските кули преди роб-
ството, и при жилищните 
укрепления от Късното 
средновековие (края на XIV 
– средата на XVIII в.), то 
наличието на средновеков-
на българска традиция в 
строителството на този 
вид сгради ще е доказана”, 
твърди арх. Велкова. 

Оцелелите до днес 
жилищни кули, които ня-
кои наричат „български-
те донжони”, са малко, но 
твърде забележителни. 

Хрельовата кула –  

крепост в крепостта

Тя е построена през 
1335 г. от протосеваст 
Хрельо Драговола в Рил-
ския манастир. Изградена 
е като жилищна сграда 
за временно обитаване, 
предназначена за защита 
на монасите и църковни-
те ценности от нападе-
ния, каквито често са се 
случвали. Същата функция 
имат и домовете на фео-
далите от това време – 
те са високи, за да служат 
за отбрана.

Хрельовата кула е с 
почти квадратна форма – 
7,75х8,25 м. Височината й 
е 23 м, а зидовете са де-
бели 1,80 м. Те са изцяло 
масивни, направени пре-
димно от ломен камък и 
варов разтвор. Към тях на 
всяка страна са вградени 
по 3 мощни пиластъра, или 
общо 12, които се свърз-
ват с арки. По архивол-
тите на арките и в някои 
ъгли има украса от тухле-
на зидария. Пиластрите 
са дали възможност най-
горният етаж на кулата 
да се развие на по-голяма 
площ, на която е ситуиран 
параклис с обходна гале-
рия от трите му страни. 
Тази галерия има кръгли 
бойници и прозоречни от-
вори. При нужда те също 
са служели за бойници. 
Сега кулата завършва с 
платформа и зъбери, но 

това не е част от първо-
началния й архитектурен 
образ. Приземният етаж 
днес изглежда частично 
вкопан, което е резул-
тат на натрупания от 
вековете материал върху 
околния терен. При строи-
телството приземието е 
било изпълнено на нивото 
на терена, без вход от съ-
ображение за сигурност. 
Входът е на първия етаж, 
на повече от 2 м над зе-
мята, и влизането става 
с външна дървена стълба. 
Достъпът до следващите 
нива е осигурен с каменни 
стъпала, вградени в сте-
ните. Във вътрешността 
пространството е разде-
лено на приземие с висяща 
сводова конструкция и 5 
етажа, разделени един 
от друг с дървени подо-
ве. Първите четири нива 
са съоръжени с бойници, 
които са и единствените 
отвори за осветяване.

Пирковата кула била дом 

на паша

Пирковата кула в Кюс-
тендил, кулите на Курт-
пашовци (Серапионовата) 
и на Мешчиите във Враца 
също са представители 
на българските донжони. 
Обектите са от периода 
на Късното средновековие 
(края на XIV – средата на 
XVIII в.), сравнително до-
бре запазени и проучени. 
Те са били домове на спа-

хии, паши, бейове. Стопа-
ните им са живели главно 
от плячката, завладяна в 
постоянните войни на Ос-
манската империя. Оста-
вяли са семействата си 
сами, докато траят вой-
ните – понякога години на-
ред. Затова сигурността 
на дома е била по-важна 
дори от удобството. За 
да се постигне максимал-
на височина на сградата и 
да има тя качествата на 
бойна кула, на всеки етаж 
има само едно помещение. 
По този начин жилищ-
ната функция е развита 
изцяло във вертикална 
посока. Това означава, че 
връзката между всички 
помещения е единствено 
стълбата и обитаването 
на сградата е свързано с 
постоянно движение на-
горе и надолу. Планът е с 
приблизително квадратна 
форма. Стените са изця-
ло масивни. В приземното 
ниво дебелината им е над 
1 м и няма вход за сграда-
та. Влизането става на 

два метра над 
терена на след-
ващи я  етаж, 
който се дости-
гал по открита 
дървена стълба, 
вероятно вди-
гаща се. Най-
горният етаж 
задължително е 
приспособен за 
отбрана – има 
еркери и бойни-
ци. Такива имат 
и всички жилищ-
ни помещения.

Приликата 
межд у  м ан а -
стирските кули 
преди робство-
то и жилищни-
те от Късното 
средновековие 
е очевидна. Това 

доказва тезата, че жилищ-
ните кули са продължение 
на местна строителна 
практика, а не привнесени 
в резултат на османското 
нашествие. 

Араповската кула – първа-

та възрожденска къща

През периода на Въз-
раждането, преди Осво-

бождението, жилищни-
те кули са претърпели 
промени. Те са свързани 
предимно с изменените 
условия на живот. Причи-
ната за възникването им 
е, че техните стопани не 
са вече воини, а чифлик-
чии – земевладелци, които 
живеят от дохода на имо-
тите си. Собственици на 
жилищни кули са и първен-
ци – бегликчии, търговци. 
Един от малкото запазени 
до днес възрожденски дон-
жони е построен в Арапов-
ския манастир в средата 
на XIX в. Новият бит из-
исква не само сигурност 
срещу нападенията на 
разбойнически банди, а и 
повече комфорт, простор, 
представителност. Тради-
цията, конструктивните 
изисквания и нуждата от 
защита допринасят да се 
запази високото масивно 
тяло без прозорци, което 
обхваща приземието и 
първите етажи. Там няма 
жилищни помещения. Те са 
разположени на последния 
етаж, който е паянтов, с 
големи еркери и прозорци 
(без бойници) и с функцио-
нална схема според тра-
дицията на типичната за 
съответния район възрож-
денска къща. Входът при 
възрожденските жилищни 

кули е на нивото на тере-
на – в приземието, заради 
приоритета на удобство-
то спрямо нуждата от 
защита. Приземието се 
състои отново само от 
едно помещение със сто-
панска функция. Такива са 
и останалите нива преди 
жилищния етаж. Възрож-
денската жилищна кула 
наподобява гъба – паян-
тово жилище, издигна-
то върху масивен ствол 
от стопански и сервизни 
помещения. Тя доминира 
над околните постройки 
и разполага с об-
ширен поглед към 
околността, но 
предимствата на 
високото жилище 
не компенсират 
неудобния и негли-
жиран подход към 
жилищния етаж. 

Развитието на 
жилищните кули 
оттук нататък 
е към снишаване 
и доближаване по 
ра змери,  фу нк -
ционално и есте-
тическо решение 
до  ро допската 
и до пловдивска-
та възрожденска 
къща. Това води 
до естествения 
и логичен край на 
явлението „жилищна кула”. 
Такива сгради след Осво-
бождението не се стро-
ят, а съществуващите 
спират да се използват и 
постепенно изчезват до 
средата на XX в. 

Изчезналата кула  

при Сараньово

Старото българско 
селище Саранбей е съ-
ществувало преди Осво-
бождението на мястото 
на дн. Септември и е било 
дервентджийско. Защита-
вало е входа на Горнотра-
кийската низина от запад 
– при проходите Момина 

клисура и Траянови врата, 
както и входа към Чепин-
ската котловина. Възрож-
денската жилищна кула 
е построена тук заради 
повишения риск от напа-
дения на разбойнически 
банди в околността.

Сградата все още е 
съществувала през 30-
те години на XX в. – на-
пусната и полуразрушена. 
Ако се съди от публику-
ваните сведения за нея и 
главно от фотоснимката, 
направена около 1920 г., а 
също и от почти разру-
шените към 1951 г. ос-
нови, тя се е състояла 
от масивно призматично 
каменно тяло без цокъл 
(с основа 9,60х9,60 м и 
височина 15 м) и паянтова 
надстройка (висока над 
5 м). В каменната част 
вероятно е имало няколко 
етажа с хамбари и скла-
дове и един етаж със сер-
визни помещения – във 
височината на конзолите. 
В паянтовата надстрой-
ка е било разположено 
жилището. От плана на 
жилищния етаж се вижда, 
че около централно разпо-
ложен салон (хает) с пей-
ки към четирите външни 
стени е имало четири ъг-
лови стаи, силно издаде-
ни навън (с около 1,50 м). 
Стаите са били с по 3 
големи прозореца на две 
от фасадните стени, по 
2 тесни прозорчета от-
страни на еркерните час-
ти и врата към салона, 
разположена в чупка. Са-
лонът и стаите са били 
изписани и имали дървени 
украсени тавани. 

Разпределението на 
жилищния етаж напомня 
плановите решения с две 
оси на симетрия в послед-
ния етап от развитието 
на родопската възрожден-
ска къща, когато тя се 
доближава в план до пло-

вдивската. Родопската 
архитектура се чувства 
и във външното изгражда-
не, което е леснообяснимо, 
като се има предвид близ-
кото съседство с плани-
ната.

Не е установено кой е 
бил първият стопанин на 
кулата. Не се знае и го-
дината на строежа. Има 
три предположения за да-
тирането й: към XV, към 
края на XVIII и към среда-
та на XIX в. Разпределе-
нието на жилищния етаж, 
екстериорът и закритите 
профилирани измазани кон-
золи правят най-вероятна 
последната датировка.

Араповската кула

Пирковата кула

Хрельовата кула

Изчезналата кула при Сараньово

СТРОИТЕЛ
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Лидерът в Премиър 
Лийг „Челси“ продължи по-
хода към титлата, след 
като надви с 1:0 „Уест Хам“ 
като гост в двубой от  
28-ия кръг. Така авансът на 
лондончани пред „Манчес-
тър Сити“ отново е 5 т., 
а в същото време „сините“ 
са с мач по-малко. Побед-
ния гол за „Челси“ отбеляза 
Еден Азар в 22-ата мин.

„Гражданите” въпреки 
всичко направиха това, 
което зависеше от тях, и 
сломиха с 2:0 гостуващия 
„Лестър“ на своя „Етихад 
Стейдиъм”. Възпитаници-

те на Мануел Пелегрини 
стигнаха до пестеливия 
успех след попадения на 

Давид Силва точно в самия 
край на първото полувре-
ме и на появилия се като 

резерва Джеймс Милнър  
в 88-ата мин.

Отборът на „Арсенал“ 

не изостана от другите 
фаворити и записа четвър-
та поредна победа в Пре-
миър Лийг след успех с 2:1 
като гост на „Куинс Парк 
Рейнджърс“ в лондонско дер-
би от междинния 28-и кръг. 
Обичайните голмайстори 
Оливие Жиру (64) и Алексис 
Санчес (69) прибавиха точ-
ките в актива на Арсен 
Венгер и компания. Чарли 
Остин върна едно попаде-
ние в 82-ата мин, но „Ар-
сенал“ устоя и все още за-
държа третата позиция в 
класирането на точка пред 
„Манчестър Юнайтед“. 

В същото време възпи-
таниците на Луис ван Гаал 
регистрираха поредната 
си изстрадана победа, 

Българското острие Димитър Бербатов най-ве-
роятно ще остане в „Монако“. Това заяви вицепрези-
дентът на „монегаските” Вадим Василев след послед-
ните срещи на тима, в които благоевградчанинът 
се представи на много високо ниво. Бербатов вкара 
гол на „Арсенал“ в Шампионската лига (3:1) и освежи 
играта след влизането си като резерва в дербито с 
ПСЖ от турнира на Франция (0:0).

„Искаме той да остане и вече водим преговори за 
това. Разговарят с агента му Емил Данчев, но е нужно 
време”, заяви Василев.

34-годишният Бербатов подписа с „Монако“ през 
януари 2014 г., след 8 години в Англия с тимовете на 
„Тотнъм“, „Манчестър Юнайтед“ и „Фулъм“.

Разликата между лидера „Реал“ и втория „Барселона“ 
бе стопена на само 2 т. след равенството на столичния 
гранд с „Виляреал“. До края на сезона в Ла Лига остават 
13 кръга, а след 20 дни „белият балет” гостува на „Камп 
Ноу” в един вид директен сблъсък за трофея в Примера 
дивисион.

Наставникът на „кралския клуб” Карло Анчелоти ко-
ментира ситуацията в клуба и очакванията му за пред-
стоящите битки по пътя към титлата.

„Да, загубихме 2 т., но шампионът ще бъде опреде-
лен чак в последния кръг. Трябва да се радваме на аванса 
си пред „Барса“ и да се опитаме отново да го увеличим. 
Сега ни очаква тежък сблъсък срещу „Атлетик” (Билбао) 
и сме длъжни да се справим добре”, категоричен бе ита-
лианският специалист.

Баварският колос „Байерн“ (Мюнхен) се класира с ле-
кота за четвъртфиналите в турнира за Купата на Герма-
ния. Носителят на приза победи с 2:0 втородивизионния 
„Айнтрахт“ (Брауншвайг) с попадения на Дейвид Алаба и 
Марио Гьотце. Без да се напрягат, шампионите стигнаха 
до успеха срещу съперник, който показа дисциплинирана 
игра и ги затрудни повече от доста от тимовете в Бун-
деслигата.

„Волфсбург“ също не срещна сериозна трудност и про-
дължава напред в турнира след 2:0 над „Разенбалшпорт“ 
(Лайпциг) като гост. Домакините са един от най-богати-
те клубове в страната и са си поставили задача съвсем 
скоро да станат фактор в елита, но по време на двубоя 
бяха далече от класата на „вълците”, които не подцениха 
срещата и излязоха с титулярите си. Даниел Калигиури 
даде аванс на „Волфсбург“ след 20 минути игра, а в 57-ата 
мин централният защитник Тим Клозе направи 2:0 с глава. 

Жребият за четвъртфиналните двойки ще се тегли в 
неделя, а самите мачове са на 7 и 8 април. 

Президентът на „Левски“ Тодор Батков изрази задоволството 
си от класирането на „сините“ за полуфиналите в турнира за Ку-
пата на България. 

„Надявам се, че ще бъдем фактор до края на сезона. Пожелавам 
късмет на „Хасково“ и Емил Велев. Той си е левскар. Хубаво е да 
има подобни мачове, най-малкото заради публиката на стадиона 
и зрителите пред екраните. От 5 години не сме взимали трофей 
и трябва да спечелим Купата на България. Ако има феърплей, ще я 
вземем“, допълни той. „Първенството не е толкова слабо и разли-
ките не са големи. Мисля, че „Левски” ще влезе в първата шестица. 
Продажбата на акциите върви добре. Имаме разговори с инвести-
тори, но е нужно време“, каза Тодор Батков.

Първата ни ракета при мъже-
те Григор Димитров вече ще се 
подвизава под номер 11 в светов-
ната ранглиста. Това е факт, след 
като най-добрият ни тенисист не 
успя да защити титлата си от 
турнира Abierto Mexicano Telcel 
в Акапулко, където имаше да пази цели 
500 т. от миналогодишния си триумф.

Димитров обаче допусна изненадваща 
загуба още във втория кръг, отстъпвай-
ки на преминалия през квалификациите 
Райън Харисън, и напусна състезанието 
с едва 45 т.

Припомняме, че Григор ще се завърне 
отново на корта на 10 март, когато ще 
се изправи срещу Роджър Федерер в де-
монстративен двубой по случай Деня на 
тениса, който ще се проведе в емблема-
тичната зала „Мадисън Скуеър Гардън” в 
Ню Йорк. След това българинът ще вземе 
участие на „Мастърсите” в Индиън Уелс 
и Маями.

Новак Джокович продължава да огла-

вява АТР ранглистата с актив от цели 
13 165 т., следван от вече седемкрат-
ния шампион в Дубай Роджър Федерер с 
9205 т. Рафаел Надал се завръща отново 
в челната тройка.

Първата ни ракета при жените Цве-
тана Пиронкова от своя страна запазва 
позицията си в тазседмичното издание 
на класацията на WTA, в което отново се 
намира под №49, след като не взе учас-
тие на силния турнир в Доха.

Пиронкова, както и Сесил Каратан-
чева, ще се завърне отново на корта за 
предстоящия турнир в Индиън Уелс, къде-
то пловдивчанката ще започне директно 
от основната схема, а Каратанчева ще 
трябва да премине през квалификациите.

ChampionshipБившият номер 1 Рафаел Надал се поз-
драви с трофея в Буенос Айрес след победа 
на финала над представителя на домаки-
ните Хуан Монако с 6:4, 6:1.

Началото на мача се забави заради 
дъжд. След това интрига в срещата има-
ше само в първия сет, който Надал взе с 
6:4, след като направи първия пробив в сед-
мия гейм. Втората част започна с пробив 
за Надал, който до края даде само гейм на 
съперника и затвори мача за 88 минути 
игра.

„Бях подготвен много добре за този 
турнир, затова очаквах да спечеля”, каза 
Надал.

Припомняме, че титлата в Буенос Ай-
рес е първа за испанеца от близо 9 месеца 
насам. За последно Рафа спечели „Ролан 
Гарос“ миналата година.

С успеха си той вдигна 46-ия трофей на 
червени кортове, с което изравни рекорда 
на аржентинеца Гийермо Вилас, който гле-
даше от трибуните.

Водачът в све-
товната ранглиста 
Рори Макилрой по-
твърди участието 
си на турнира BMW 
PGA Championship 
в „Уентуърт Клъб” 
в Съри, Англия, къ-
дето ще защитава 
титлата си. Една 
от най-престижни-

те надпревари в Европейския тур ще 
се проведе между 21 и 24 май и ще е с 
награден фонд от 5 млн. паунда. 

Освен Макилрой сред потвърдилите 
присъствие е и Джъстин Роуз. През ми-
налия сезон Рори преодоля разлика от 7 
удара и с резултат от 66 в последния 
кръг надви основния претендент за по-
бедата Шейн Лоури.

след като измъкнаха три-
те точки при гостуването 
си на „Нюкасъл“ на „Сейнт 
Джеймсис Парк” с гол на 
Ашли Йънг в 89-ата мин 
след подарък на вратаря 
на домакините Тим Крул. 
Въпреки минималния успех 
трябва да се отчете, че 
„червените дяволи” като 
цяло бяха и по-добрият от-
бор на терена и заслужено 
стигнаха до трите точки.

И тимът на „Ливър-
пул“ се поздрави с успеха 
след категорично 2:0 над 
„Бърнли“. Резултата от-
кри Джордан Хендерсън в 
29-ата мин, а в началото 
на втората част Даниел 
Стъридж удвои предни-
ната на тима на Брендън 
Роджърс, който вече е не-
победен в 12 поредни шам-
пионатни мача.

Така 28-ият кръг не 
предложи особени изненади 
и всеки фаворит взе свое-
то, а битката за топ 4 
остава изключително за-
плетена.

СТРОИТЕЛ
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИ ОБЩИНИИНТЕРВЮ

ТОПОЛОВГРАД – 
малката гранична 
община

Николай Нанков, зам.-министър 
на регионалното развитие и 
благоустройството

Валядолид  
е в сърцето  
на Испания

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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Печат  „Печатница София“ ЕООД
Разпространение  
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик,  
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ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора

Невена Картулева

Първите слънчеви лъчи на-
помнят за морския бриз, за пъ-
тешествия и за приключения, 
изпълващи топлите пролетни 
дни. Една разходка по вода съче-
тава всичко това. От палубата 
можете да събирате тен насред 
прекрасната синя безкрайност 
на океана, докато приближавате 
към непознати и чудни земи, кои-
то да изследвате. Ако пътувате 
с „най-голямата лодка“ в света, 
освен на пръв поглед несъвмес-
тимите желания за релакс и 
приключения ще удовлетворите 
и нуждите си от разкош и прос-
тор. Само че ще се наложи да 
почакате до април 2016 г. 

Тогава ще бъде завършен 
най-големият круизен кораб, 
строен някога, потвърдиха от 
Royal Caribbean. Той ще се на-
рича Harmony и на борда си ще 
може да събере рекордните 

5479 пътници 

при настаняване в двойни 
каюти. Това е с почти 100 па-
сажери повече, отколкото мо-
жеха да пътуват с двата не-
гови предшественика от клас 
Oasis – Allure of the Seas и Oasis 
of the Seas. Те дебютираха през 

2009 г. и 2010 г. и засега са най-
големите круизни кораби с те-
гло от по 225 282 тона. Когато 
бъде завършен обаче, Harmony 
ще тежи 227 000 тона. 

Върху цялата тази площ ще 
бъдат разположени десетки за-
ведения за хранене, барове, клу-
бове и зони за игри и забавления 

на палубата. На бионичния бар 
пък ще можете да поръчате на-
питка, която да ви сервира

227 000-тонният Harmony ще е готов следващия април

барман робот. 

Кабините за гостите ще са 
по-големи от стандартните, 
а тези, които не разполагат с 
прозорци, ще са оборудвани с 
виртуални балкони, предлагащи 
изглед в реално време на прос-
транството около кораба. 

Това, което ще отличава 
Harmony, са трите 

огромни водни пързалки. 

Маршрутът на гиганта ще 
бъде обявен през март. Засега 
изграждането му продължава в 
корабостроителницата STX в 
Сен Назер, Франция.СТРОИТЕЛ
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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

Зъболекарят:

- Зъбът е умъртвен. 
Искате ли да му поставя 
корона?

- О, не, моля  
без церемонии...

Водата 

се осигурява 

чрез бройлери, 
свързани 

със слънчевите 
колектори

СТРОИТЕЛ
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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„ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД е сред водещите 
строителни компании с богат опит и утвърдено 
име на пазара. Фирмата е член на Камарата на 
строителите в България и притежава лиценз за 
строителство на всички категории строежи.

През 2015 г. „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД отбе-
лязва своята 25-годишнина.

Фирмата стартира дейността си в град Шумен 
през далечната 1990 г. През изминалите 25 годи-
ни ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН изгради много обекти от 
различен тип – обществени, жилищни, търговски, 
инфраструктурни, спортни и промишлени. Сред по-
мащабните от тях са аквапарковете в курортите 
Слънчев бряг, Златни пясъци и Албена; хотелите 
АКВА в градовете Варна и Бургас, които са постро-
ени, обзаведени и оборудвани изцяло от фирмата. 
Гордост на ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН е ваканционният 
екокомплекс от затворен тип Topola Skies, разпо-
ложен в едно от най-красивите кътчета на Север-
ното Българско черноморие. ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН 
реконструира басейните към плувен комплекс „При-
морски” и построи закрития обществен басейн 
„Делфини” във Варна, изгради ново модерно депо за 
твърди отпадъци в Шумен. Дело на фирмата е и 
съв ременният търговско-административен цен-
тър AQUA CENTER, в който се помещават и офиси-
те на фирмите АКВАТЕК и ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН.

Днес ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН е предпочитан от 
инвеститорите партньор заради възможността да 
изпълни до ключ сгради и проекти с различно пред-
назначение и параметри. Капацитетът на фирмата 
позволява изграждането на големи туристически и 
обществени обекти, търговски центрове, мулти-
функционални спортни комплекси, значими инфра-
структурни проекти и др. 

Високото ниво на професионализъм, организи-
раност и контрол определя основното предимство 
на „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД – качествено стро-
ителство в кратки срокове.
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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0  1,87 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0  2,57 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0  2,19 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  3,09 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,21 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  2,83 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
1,80 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,15 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
2,48 лв./м2 
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