
Красимир Кирев

Централният професионален ре-
гистър на строителя (ЦПРС) навлезе 
в своята пета година. Откакто стар-

тира, той успя да създаде механизъм 
всички, които припознават себе си 
като строители, да излязат на светло. 
Регистърът се утвърди и сложи ред в 
бранша. В последните месеци Камара-

та постигна голям успех – ЦПРС намери 
място в Закона за обществените по-
ръчки. Това означава признание и нова 
отговорност. 

Тези обстоятелства налагат пре-

структурирането на системата 
на Регистъра в частта „Декла-
риране на опит“. Досега това 
ставаше свободно и всяка фирма 
сама заявяваше на кои обекти е 
работила. Проверките обаче по-
казаха, че част от компаниите 
не са били съвсем коректни. Ко-
мисията за воденето, ползване-
то и поддържането на ЦПРС взе 
мерки и създаде ясни правила, по 
които в следващите месеци все-
ки строител трябва да деклари-
ра своя опит. Базата данни с 
опита до момента е архивирана. 

Областното представител-
ство на КСБ – София, съвместно 
с експертите от звено „Регис-
тър” организираха обучителен 
семинар за строителите по 
тази тема. Една от големите 
лекционни зали в Университета 
по архитектура, строителство 
и геодезия се оказа тясна за 
всички желаещи да присъстват. 
Над 200 строители от София и 
региона изпратиха свои пред-
ставители.

Форумът бе открит от пред-
седателя на софийското об-
ластно представителство инж. 
Николай Станков. „Не спираме 
да търсим начини да помагаме 
на нашите членове. Често ор-
ганизираме семинари по важни 

проблеми. Декларирането на опит без 
съмнение е такъв. Надявам се да сме 
полезни”, заяви инж. Станков. 
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Лекционната зала на УАСГ се оказа тясна за всички желаещи да присъстват. Поради големия интерес на 17 февруари ОП на КСБ - София, ще организира 

втори форум, свързан с новите правила

Снимка Денис Бучел

Три четвърти  
от строителите  
в България се оказаха 
негодни да изпълнят 
„образователна“     
поръчка за 5,9 млн. лева
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Разчитаме 

на експертна помощ от 

Камарата на строителите

Деница Николова, 
гл. директор в ГД „Програмиране на 
регионалното развитие“ – МРРБ: 

Чавдар 
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Райско кътче 
в Средногорието

250 имота със 
свалени пагони на 
търг през 2012 г. 
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КОД ЧЕРВЕНО

Снегът започна да вали още от су-
тринта. Валя, без да спира през целия 
ден. Така, когато стана време да си 
тръгваме от работа, положението вече 
беше бедствено - код жълто! Строи-
телната площадка се намираше насред 
Софийското поле и вятърът, без нищо 
да го спира, навяваше снега на дълбоки 
преспи. Под една такава пряспа от бли-
зо метър сняг беше затрупан бусът, с 
който пътувахме. Преценихме, че буса 
все някак ще го изровим от снега, но 
нямаше как да стигнем до асфалтовото 
шосе за София, защото до него имаше 
близо 2 километра черен път, който не 
беше разчистен от снегорин. Щяхме да 
затънем някъде по пътя и да останем 
там до пролетта, когато се стопят 
снеговете. Затова решихме да оста-
нем на обекта. Бързо се организирахме 
под вещото ръководство на бай Краси, 
който някога беше работил като стар-
шина в Строителни войски. Той знаеше 
най-добре как се действа при военнопо-
леви условия. Първо разузна оператив-
ната обстановка - от коя посока духа 
вятърът и навява снега, за да избере 
защитено място за „лагеруване“. Той 
избра една стая с южно изложение от 
строежа, където наистина вятърът по-
слабо се усещаше. След това веднага 
раздаде бойни задачи на момчетата от 
бригадата - едни отидоха до склада за 
платнища и найлон, други за кофражни 
плоскости, трети за празния варел от 
боята, четвърти за изрезките от ла-
минирания паркет. Така, когато всички 
тези вещи бяха струпани накуп по сре-

дата на стаята, започна изграждането 
на военнополевия лагер. Найлоните и 
платнищата бяха опънати и закрепени 
вместо прозорци, за да спират пориви-
те на вятъра и снега. Кофражните плос-
кости щяха да са ни леглата, варелът 
- печката, а изрезките от ламиниран 
паркет - отоплението. Бай Краси раз-
даваше кратки и точни команди - това 
тук - това там. Всички го слушаха и 
изпълняваха нарежданията, дори и бри-
гадирът. Но нямаше начин - водехме кръ-
гова отбрана! Вятърът се засилваше, 
температурите падаха, кодът става-
ше от жълт по-жълт. Затова, макар и 
да бяхме запалили огън във варела, да 
бяхме укрепили прозорците с найлон и 
платнища, бай Краси вкара и послед-
ната резерва в боя - ракията! Рече и 
отсече: „Чашите!“ Рече го така, сякаш 
казваше „Пушките!“ После извади бутил-
ката гроздова, която беше приготвил, 
за да черпи след работа за рождения ден 
на внучето, разля по чашите и вдигна 
дясната си ръка. Всички знаехме, че сва-
ли ли ръката, това е като при стрелби 
на полигон - знак да се открие огън по 
врага! Затова, когато бай Краси свали 
ръката, като по команда ударихме по 
една чаша. В този момент не знам какъв 
беше кодът навън, но при нас стана код 
червено - загрети от гроздовата, от 
огъня във варела и от веселата компа-
ния, на всички бузите ни червенееха от 
здраве и искрено щастие.

От Тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

Физическите лица могат да 
довнесат дължимия данък върху 
доходите си за 2011 г. с отстъпка 
от 5% до 10 февруари включител-
но. Това напомнят от Национал-
ната агенция за приходите (НАП), 
като уточняват, че парите тряб-
ва да пристигнат по сметките на 
ведомството най-късно на след-
ващия ден – 11 февруари. Може да 

се плаща през интернет, в брой на 
гише в НАП или по пощата. Ако пла-
щате в агенцията, такса не се из-
исква. Данъците и осигурителни-
те вноски се внасят по банковите 
сметки на НАП. За  физическите 
лица това е сметката на дирекци-
ята по постоянния им адрес. При 
попълване на преводни нареждания 
към бюджета е необходимо да се 

напишат точната сума, кодът за 
вид плащане (например 111213, ко-
гато се плаща по данъчна деклара-
ция на физическо лице), входящият 
номер на документа, по който се 
плаща (декларация, наказателно 
постановление, ревизионен акт), 
като задължително се посочва и 
периодът, за който се отнася пла-
щането.

Светослав Загорски

Сърбия може активно 
да се включи в проекта АЕЦ 
„Белене” с финансиране и 
експерти. Това стана ясно 
след проведените срещи 
в Белград между предста-
вителите на „Росатом” и 
министъра на инфраструк-
турата и енергетиката 
на страната Милутин  
Мърконич.

„Съществуват значи-
телни перспективи за сръб-
ско-руско сътрудничество 
и голяма заинтересованост 
от наша страна за учас-
тие в българо-руския про-
ект", заяви Мърконич след  
срещата.

Какъв точно е сръбски-
ят интерес към включване 
в изграждането на АЕЦ „Бе-
лене" обаче, не бе уточнено. 
Мърконич е изтъкнал само, 
че въпреки действащия до 
2015 г. мораториум за стро-
ителство на ядрени обекти 
в Сърбия страната разпола-
га с достатъчен брой висо-
коквалифицирани специали-
сти в тази област, чийто 
опит може да бъде полезен 
при строителството на 
българската централа.

Събрия се спряга за вто-
ри път като потенциален 
партньор в проекта, като 
още през декември 2010 г. 
премиерът Бойко Борисов 
отправи официално пред-
ложение към западната ни 

съседка за участие. Тогава 
се обсъждаше дял между 1 
и 2%, но сърбите поискаха 
повече. До разбирателство 
не се стигна, но, изглежда, 
интересът на Белград е 
възобновен след визитата 
на представителите на ру-
ския гигант „Росатом”.

Новината за евентуално 
включване на Сърбия идва в 
дните, когато изтече сро-
кът, даден от Борисов, за 
окончателното решение за 
съдбата на „Белене“. Такова 
България все още не е обяви-
ла, а последната отстрочка 
на преговорите с руската 
страна изтича в края на 
март.

Според  неназовани 
източници на български 
всекидневник в ход е ново 

тримесечно отлагане на 
становището за атомната 
електроцентрала. Причи-
ната била неизготвената 
окончателна позиция на кон-
султанта - банката HSBC, 
която трябва да каже дали 
проектът ще е изгоден за 
България и колко всъщност 
ще е цената.

Остава неясно и учас-
тието на нов европейски 
инвеститор, за който съ-
общи шефът на Българския 
атомен форум Богомил Ман-
чев. Той твърдеше, че мощен 
фонд ще вземе 20% от бъл-
гарския дял. Впоследствие 
се заговори, че това всъщ-
ност ще е финландската 
компания „Фортум”, която в 
момента държи 1% с опция 
за увеличение до 20%. 

От пресцентъра на 
спец съда поискаха чрез офи-
циално писмо печатните и 
електронните медии да им 
предоставят статии, от-
разяваща дейността на 
структурата, „за съгласу-
ване“, преди материалите 
да бъдат публикувани или 
излъчени. 

„Желаем да ни окажете 
съдействие относно полу-
чаване на обратна връзка 
за съгласуване точността 
на подадената от нас ин-
формация, изпращайки ни 
заглавия на статии и евен-
туални публикации, свързани 
със Специализирания нака-
зателен съд, преди те да бъ-
дат отпечатани. Надяваме 
се да срещнем разбиране 
в исканията си, тъй като 
това ще бъде в интерес 
на взаимната ни работа”, 
пише дословно в съобще-
ние на пресцентъра на 
новата структура, под-
писано от пресаташето 
Росица Георгиева.

В него се посочва 
още, че официалната 
политика на съда „не 
предполага даване на ин-

тервюта от съдиите при 
постановяване на съдебни 
актове, както и коментар 
на същите“. Според съобще-
нието всякаква допълнител-
на информация по конкретно 
дело може да бъде поискана 
и получена писмено. 

Искането на спецсъда 
предизвика бурна реакция 
сред медиите, която до-
веде до второ писмо от 
ведомството, гласящо: 
„Ние нямаме желание, нито 
възможност да цензурира-
ме вашите статии и не се 
съмняваме в обективното 
отразяване от ваша стра-
на на подадената от съда 
информация. Наясно сме, 
че нямате задължение да 
ни изпращате съдържани-
ето на статиите, които 
ще публикувате, нито ние 
имаме контрол върху този 
процес. Надяваме се този 
път да бъдем разбрани 
правилно!” 

Безспорното събитие 
на годината на светов-
ните капиталови пазари 
за 2012 г. ще се случи още 
през февруари, защото 
най-голямата в света со-
циална мрежа Facebook по-
даде проспект за публич-
но предлагане на акции в 
Комисията за ценни книжа 
на САЩ. В хода на IPO кам-
панията трябва да бъдат 
привлечени 5 млрд. долара 

като първа публична еми-
сия, но според източници 
на The Wall Street Journal 
акционери и мениджъри на 
Facebook се надяват да 
получат до 10 млрд. долара 
при пласирането на акци-
ите. 

Ясни са инвестици-
онните банки, които ще 
пласират емисията, и 
те са най-големите - 
Morgan Stanley, J.P.Morgan 

и Goldman Sachs, като 
Morgan Stanley е поръчи-
тел на емисията и има 
задължението да изкупи 
всички непродадени акции 
- изключително малък риск 
предвид огромния пред-
варителен интерес към 
книжата на социалната 
мрежа.

Във Facebook има два 
типа акции - клас А, при 
които една акция дава 
един глас в общото съ-
брание, и клас В, при които 
зад една акция стоят 10 
гласа. Основен акционер 
в компанията е основа-
телят й Марк Зукърбърг 
с 28,2% от акциите клас 
В, но той е довереник и 
на други инвеститори в 
дружеството, с което съ-
вкупният му дял се увели-
чава до 57% от гласовете 
в общото събрание. Това 

означава, че Зукърбърг 
де факто е мажоритарен 
собственик.

Финансовите данни 
също са впечатляващи. 
Печалбата на социална-
та мрежа е достигнала 1 
млрд. долара през 2011 г. 
при пиходи от 3,71 млрд. 
долара.

По данни на самата 
социална мрежа реги-
стрираните потребители 
на Facebook се изчисляват 
на общо 845 млн. души, а 
всеки ден в сайта влизат 
483 млн. ползватели. Може 
би тази впечатляваща ин-
формация е провокирала 
Лий Симънс, технологи-
чен специалист в Dun & 
Bradstreet, да произнесе 
знаменитата фраза „Няма 
друго такова IPO. Това е 
400-килограмовата горила 
на технологичния сектор.”

Впоследствие 
магистратите се 
извиниха - не били 

разбрани правилно

Марк Зукърбърг ще стане 

мултимилиардер само за ден
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Всеки българин е знаещ и можещ сам и недотам 
можещ, когато към него се присъединят още един 
или повече. Поне така твърдят народопсихолози-
те. Може и да са прави. Министър Симеон Дянков 
е работил в Световната банка, където е ръково-
дил проект. Министър Томислав Дончев беше най-
успешният кмет, усвоил най-много европейски сред-
ства като градоначалник на Габрово. И двамата в 
качеството си на министри също имат своите 
ефективни решения. Но заедно засега имат спор 
(виж стр. 5). Повод за конфронтацията станаха 
средствата от еврофондовете. Същите тези сред-
ства, с които трябва да изградим България така, че 
тя да се превърне в страна с модерна инфраструк-
тура и развиваща се икономика. Прекрасно е, когато 
държавниците имат големи планове. Усвояването на 
огромни суми от фондовете, което беше заложено в 
бюджета за тази година, не е невъзможно. Само че 
е време да излезем от сферата на добрите намере-
ния и да направим стъпка към конкретните методи 
за тяхното изпълнение. Всички заедно, не поотдел-
но. И ако на държавно ниво крачките невинаги са в 
синхрон, то хората, чиято професия по думите на 
столичния гл. арх. Петър Диков (виж стр. 17) е да 
сбъдват мечти - строителите, за пореден път до-
казват, че на тях може да се разчита. Неслучайно Де-
ница Николова - главният директор в ГД „Програми-
ране на регионалното развитие“ - МРРБ, изрази пред 
в. „Строител“ очакване за помощ към експертите 
от Камарата. Ще е хубаво, ако и държавниците по-
стигнат синхрон един с друг в името на по-доброто 
бъдеще на страната.

Невена Картулева

Чековете връчи министър Лиляна Павлова в Благоевград, след като с колегата й Тотю 
Младенов откриха обновеното бюро по труда в Дупница

Елица Илчева

88 403 785 лв. инвести-
ра държавата в проекти 
за реконструкция на 17 об-
щински болници в цялата 
страна. Средствата са 
безвъзмездна финансова 
помощ по схемата „Под-
крепа за реконструкция и 
оборудване на общински 
лечебни заведения” на ОП 
„Регионално развитие“, 
съобщи министър Лиляна 
Павлова в Благоевград. 
Там тя лично връчи чеко-
вете за финансиране на 
важните обекти на кме-
товете на Сандански, 

Гоце Делчев, Стара Заго-
ра, Пловдив, Хасково, Шу-
мен, Бургас, Враца, Русе, 

София, Лом, Карлово, Бал-
чик, Велинград, Казанлък и 
Самоков. „От много годи-

ни не са правени такива 
сериозни инвестиции в 
лечебната дейност. Така 
подкрепяме реформата в 
здравеопазването и най-
вече конкретен сектор 
- онкологичните заболя-
вания. С тези средства 
финансираме големи бол-
ници, като парите трябва 
да се изразходват за ре-
конструкция и закупуване 
на модерно оборудване”, 
обяви министър Павлова.

„Радостен съм, че Бла-
гоевград - един от най-
добрите градове за жи-
веене, е домакин на тази 
церемония”, заяви кметът 

на Благоевград Атанас 
Камбитов. 

Той уточни, че срокът, 
в който трябва да завърши 
реконструкцията на поме-
щения в онкодиспансера в 
Благоевград, е 24 месеца. 
Предстоят процедурите 
по избор на изпълнители 
на проекта. 

Преди да пристигнат 
в Благоевград, министър 
Лиляна Павлова и минис-
търът на труда и соци-
алната политика Тотю 
Младенов прерязаха лен-
тата на обновеното бюро 
по труда в Дупница, което 
след реконструкцията ще 
работи на принципа „на 
едно гише”. На откриване-

то бяха и изпълнителният 
директор на Агенцията 
по заетостта Камелия 
Лозанова, временно изпъл-
няващият длъжността 
областен управител Дани-
ела Годинова, както и об-
щинското ръководство на 
Дупница. Откриването на 
модернизираната дирекция 
„Бюро по труда” - Дупница 
е в изпълнение на подпи-
саното в края на 2009 г. 
рамково споразумение и 
договор за реконструкция, 
модернизиране и подобря-
ване обслужването на 36 
дирекции „Бюро по труда” 
и 4 филиала към дирекции-
те „Регионална служба по 
заетостта” в страната.

Красимир Кирев

Кабинетът одобри 
промени в Закона за ус-
тройство на територи-
ята (ЗУТ). Във връзка с 
реформата в стратеги-
ческото устройствено 
планиране и планирането 
на регионалното разви-
тие се увеличават пра-
вомощията на общините. 
Прецизират се правата, 
задълженията и отговор-
ностите на администра-
цията и на участниците 
в строителния процес. 
Промените забраняват 
превръщането на гаражи 
в кафенета и магазини. 
Друга поправка гласи, че 
гаражите и паркомес-
тата, които са част от 
основните обекти в сгра-
дата, не може да бъдат 
предмет на правни сдел-
ки. Ако към дадено жили-
ще има само едно място 
за паркиране, то няма да 
може да се продава, така 
както не може да бъде 
предмет на самостоятел-
на сделка и складово по-

мещение към имота, ако е 
единствено.

„Основните промени 
са свързани най-вече с 
преразпределението на 
отговорността и ясното 
й разграничаване между 
общините и Дирекцията 

за национален строите-
лен контрол (ДНСК) по 
отношение на видовете 
и категориите строежи. 
От първа до трета кате-
гория ще са изцяло в пъл-
номощията на ДНСК, а об-
щините ще отговарят за 

строежите от по-ниските 
категории. Тяхно задълже-
ние обаче остава отго-
ворността за контрола и 
премахването на незакон-
ните сгради, без да я прех-
върлят към дирекцията”, 
коментира министърът на 

С промените в закона се забранява превръщането 
на гаражи в кафенета и магазини

регионалното развитие и 
благоустройството Лиля-
на Павлова след редовното 
седмично заседание на Ми-
нистерския съвет.

Измененията се отна-

сят още до строителния 
надзор и неговото регла-
ментиране - търси се оп-
ростяване на механизма, 
по който се лицензират 
фирмите. 

Снимка Денис Бучел
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Ценовите оферти 
на банките, кандидат-
стващи за управление 
на Гаранционния фонд 
за саниране ще бъ-
дат отворени днес 
в 14 часа в Минис-
терството на реги-
оналното развитие и 
благоустройството. 
Оферти за участие в 
процедурата за избор 
на изпълнител пода-
доха Първа инвести-
ционна банка и Кор-
поративна търговска 
банка. 

Трезорът, избран 
за фонд мениджър, ще 
управлява 13 млн. лв. 
от общо 63 млн. лв. 
европейски пари, предвидени 
по ОП „Регионално развитие” 
за саниране. Към тези 13 млн. 
лв. избраната банка ще тряб-
ва да добави свои средства и 
от тях да раздава нисколихве-
ни кредити за реновиране.

В началото на седмицата 
от управляващия комитет на 

ОПРР коментираха, че част 
от документите на банките 
са върнати за допълване и е 
дадено време за отстраня-
ване на нередностите. Ве-
роятно става въпрос за не-
съответствия като липса 
на попълнени формуляри и на 
заверки.

Довършването на „Тракия“, метрото до Летище София, 
ВиК секторът и АМ „Калотина - София“ са сред най-големите проекти

Страницата 
подготви 
Светослав Загорски

Тази година безспорно 
ще е годината на стро-
ителството, ако пред-
варителните планове за 
реализация на проекти по 
оперативните програми 
и най-вече по три от тях 
- ОП „Транспорт”, ОП „Ре-
гионално развитие” и ОП 
„Околна среда”, се сбъд-
нат. Основните насоки за 
усвояване на средствата 
ще бъдат железопътна 
инфраструктура, довърш-
ване на магистрала „Тра-
кия”, реконструкция и ре-

новация на ВиК сектора и 
изграждане на пречиства-
телни станции за отпадни 
води в 28 общини, както и 
реконструкция на части 
от основната пътна мре-

жа на страната. Сред-
ствата по трите про-
грами, които има шанс да 
бъдат усвоени през 2012 
и 2013 г., може да достиг-
нат 2 млрд. евро.

Значителни суми в об-
ластта на инфраструк-
турата са залегнали за 
усвояване в 

Оперативна програма 

„Транспорт”

Проектите са под-
писани от министъра 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Ивайло 
Московски, като първите 

срокове за подаване на 
предложения изтекоха в 
края на миналата година. 
Документи обаче може да 
се подават и през януари, 
февруари, март, юни и де-

кември тази година.
Проектите, които са 

залегнали в Индикативна-
та програма за 2012 г., са 
в четири основни направ-
ления - изграждане и мо-
дернизация на железопът-
ната мрежа в страната, 
реновация на първоклас-
ната пътна мрежа основ-
но в Северозападна Бъл-
гария, лот 1, 2 и 3 от АМ 
„Калотина - София”, както 
и проект за разширяване 
на метрото в София - лот 
3 - от бул. „Цариградско 
шосе“ до Летище София.

Главни изпълнители ще 
са строителни фирми, ко-
ито работят в областта 
на инфраструктурните 
обекти, а бенефициен-
тите са няколко държав-
ни ведомства – Агенция 
„Пътна инфраструктура”, 
Национална компания „Же-

лезопътна инфраструкту-
ра, „Метрополитен” ЕАД 
и Изпълнителна агенция 
„Проучване и поддържане 
на река Дунав”. Тя има два 
проекта, свързани с кора-
боплаването и Трансев-
ропейския транспортен 
коридор VII.

Общата сума по раз-
личните проекти, които 
трябва да бъдат стар-
тирани по ОП „Транспорт” 
през 2012 г., достига 934 
млн. евро, като над 90% от 
парите ще бъдат усвоени 
в различни строителни 
дейности, имащи допирна 
точка с изграждането на 
инфраструктурата. 

Стойностите на най-
големите проекти са: за 
отсечката на метрото до 
Летище София – близо 140 
млн. лв., за обходния път 
край Габрово и тунела на 

връх Шипка - 180 млн. евро. 
За трите лота на АМ „Ка-
лотина - София” общата 
стойност достига 330 млн. 
евро, а за модернизацията 
на Е79 в участъка Ботевг-
рад-Враца – 85 млн. евро.

Неслучайно 

ОП „Околна среда” 

бе посочена от ми-
нистъра по управление 
на средствата от ЕС 
Томислав Дончев за про-
грамата, която ще има 
най -голям  успех  през 
2012 г. За тази година се 
очаква да бъдат усвоени 
много средства, както и 
да бъдат довършени про-
екти, стартирали още 
през 2008 г. Именно по-
ради тази причина 2012 
е годината с най-голям 
бюджет по ОПОС - близо 

Оказва се, че Бълга-
рия планира да инвести-
ра най-много средства в 
инфраструктура и през 
следващия програмен 
период до 2020 г. 

Този извод се налага 
от предстоящото дя-
лово разпределение на 
средствата, което бе 
очертано от министър 
Томислав Дончев. 30% 
от парите, които ще 
договорим през следва-
щия програмен период, 
ще бъдат използвани за 
инфраструктурни про-
екти. Към тях спадат 
магистрали, първосте-
пенна и второстепенна 
пътна мрежа, железопътната 
инфраструктура, както и инвес-
тиции във водния сектор.

Пари за строителство по ли-
ния на оперативните програми 
през следващия програмен пе-
риод ще има и по още едно на-
правление. Около 50% от ресурса 
ще бъдат за Европейски фонд за 
регионално развитие, като близо 
22% се предвиждат за нисковъг-

леродна икономика, малки и сред-
ни предприятия и научноизследо-
вателска дейност.

25% от ресурса през след-
ващия програмен период според 
Дончев ще бъдат насочени за 
финансирането по европейския 
социален фонд. Тук влизат про-
екти за социално включване, об-
разование и професионално обу-
чение, по-ефективна публична 

администрация.
Това разпределе-

ние на средствата 
министър Дончев 
очерта в рамките 
на  провелата се 
конференция „Нови-
ят програмен пе-
риод за кохезионна-
та политика на ЕС 
2014-2020 - основни 
промени  и  пред -
извикателства“.

З а  следващи я 
програмен период 
България  ще има 
възможност да полз-
ва 16,5 млрд. лв. ев-
ропейски средства 
без националното 

съфинансиране. 
В контекста на дебата ми-

нистърът коментира предсто-
ящите промени в политиката по 
сближаване в три основни насо-
ки. По думите му тя ще се пре-
върне в инструмент за търсене 
и гарантиране на по-добра бю-
джетна дисциплина и ще моти-
вира провеждането на реформи 
в редица ключови сфери. 

Министър Дончев очерта матрицата на парите от следващия 

програмен период

1,983 млн. евро.
На различен етап на 

развитие са 28 проекта 
по ос „Строителство” на 
обща стойност от около 
657 млн. лв., като това 
са основно проекти за из-
граждане и реконструкция 
на ВиК сектора, а бенефи-
циенти са 28 общини.

Значителни средства 
трябва да бъдат усвоени 
тази година и по 

Оперативна програма  

„Регионално развитие”

Предстои завършване-
то на „Тракия“ - до 1 юли 
трябва да са готови лот 2 
и 3, както и част от лот 4 
в участъка до Петолъчка-
та на Ямбол. 

Активно се работи и по 
отношение на АМ „Хемус”, 
която трябва да е готова 
през следващия програмен 
период до 2020 г. Сега се 
работи в участъка между 
Околовръстното шосе на 
София и Гара Яна. Дей-
ностите там ще бъдат 
възобновени напролет. 
Строи се и участъкът Шу-
мен - Белокопитово.

Освен магистралата 
и пътищата по ОП „Ре-
гионално развитие” през 
2012 г. стартира проек-
тът „Зелена и достъпна 
градска среда” на стой-
ност 180 млн. лв. Целта на 
проекта е да се подобри 
физическата и жизнена-
та среда на градските 
центрове и агломерации 
като предпоставка за 
осигуряване на устойчива 
и екологична градска сре-
да с по-високо качество на 
живот и нови възможности 
за икономическо и социал-
но развитие. 

Предстои частичното 
изпълнение и на други по-
малки проекти по ОПРР. 
Само през декември 2011 г. 
бяха сключени още нови 48 
договора, като по този на-
чин общата сума на финан-
совата помощ по ОПРР ще 
достигне 2,245 млрд. лв.

Автомагистралите ще са основен приоритет и през тази година

Министърът на регионалното развитие 

и благоустройството Лиляна Павлова

Метрото до Летище София е един от най-големите проекти

Снимки Денис Бучел
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Светослав Загорски

Страните - членки на 
ЕС, положиха основите на 
исторически икономически 
поврат, подкрепяйки пакта 
за затягане на финансовата 
дисциплина, целящ да предо-
тврати повторението на 
дългови кризи, като тези в 
Гърция, Италия и Потругалия.

Документът определя 
строг таван за структур-
ния дефицит - 0,5% от но-
миналния БВП, и въвежда 
международна юридическа 
отговорност при нарушение 
на изискването. Договорът 
ще бъде официално подписан 
в началото на март, а за да 
влезе в сила, е необходимо да бъде ратифи-
циран от 12 страни. 

Против както обикновено е Великобрита-
ния. Полша само временно не полага подписа 
си, като евентуално там ще се проведе рефе-
рендум преди приемането на пакта.

България в лицето на премиера Бойко 
Борисов също даде в Брюксел своето съгла-
сие, като изрично бе заявено, че ние няма да 
променяме данъчното си законодателство, 
нито да вкарваме пари в стабилизационния 
фонд, докато не станем член на еврозоната. 
„Позицията ни е ясно заявена и имаме алтер-
нативен ход. В случай че се наложи данъчна 
хармонизация, на 1 март няма да подпишем 
договора, тъй като българският парламент 
няма да даде разрешение”, уточни премиерът.

Според анализатори страната ни няма 
никакво основание да прави това, още пове-
че че нито България, нито другите държави, 
които не са приели еврото, няма да имат ста-
тут на официален наблюдател в бъдещите 
срещи на върха на еврозоната. Засега е да-
дено само обещание, че евентуално предста-
вители на тези страни ще бъдат канени на 
дискусии по важни финансови и икономически 
проблеми, които биха ги засегнали в бъдеще.

По време на извънредното заседание на 

Европейския съвет беше постигнато и съ-
гласие Европейският стабилизационен ме-
ханизъм (ЕСМ) да започне да функционира 
година по-рано от планираното и да влезе в 
сила през юли 2012 г. Догодина той ще за-
мести сегашния временен спасителен фонд. 
Така еврозоната ще има фонд от 500 млрд. 
евро, от който при нужда ще бъде отпускана 

Страната ни няма да подпише споразумението, 
ако то предвижда увеличение на данъците

Министър Симеон Дянков и колегата му Томислав Дончев 
не могат да разделят отговорността за преговорите с ЕК

Министър-председателят Бойко Борисов заедно с останалите лидери на страните от ЕС

Ново противоречие 
възникна в кабинета на 
ГЕРБ. Този път то е между 
редовния участник в спо-
ровете - вицепремиера и 
министър на финансите 
Симеон Дянков и министъ-
ра по управление на сред-
ствата от ЕС Томислав 
Дончев. Преди това Дян-
ков разменяше реплики 
със своя колега, оглавя-
ващ Министерството на 
земеделието и храните 
-  Мирослав Найденов. 
След като премиерът 
Бойко Борисов сам обяс-
ни, че изгладил конфли-
кта с „голямата шкурка“, 
друг разрив набира сила. 
Стенограма от заседа-
нието на Министерския 
съвет миналата седмица 
сочи, че повод за него са 
станали средствата от 
европейските фондове. 

Предложената от ведом-
ството на Дянков точка 
7 в дневния ред на каби-
нета, променяща минис-
терско постановление от  
2007 г. за координация 
между институциите по 
въпросите на ЕС, дава 
право на финансовия ми-

нистър да  участва в 
преговорите за европа-
рите заедно с министъра 
без портфейл Томислав  
Дончев.

„С това предложение 
се предполага двамата 
заедно с колегата Дянков 
да отговаряме за едно и 

също нещо. Както тряб-
ва да има екипна работа, 
така трябва да е ясно и 
кой конкретно каква от-
говорност носи. В няколко 
предишни постановления 
е уредено кой отговаря 
за кохезионната полити-
ка пред Европейската ко-
мисия. До момента няма 
никакви поводи за оплак-
ване от работата ми 
нито от България, нито 
от страна на ЕК. Колеги-
те от Министерството 
на финансите никога не 
са държани встрани, но 
разделянето на отговор-
ността би било неприем-
ливо. То би предположило 
разнобой в един момент", 
остро отхвърля проме-
ните Томислав Дончев. 
В отговор Дянков казва, 
че експертите в Брюксел 
смятат, че е редно два-

„България ще гласува твърдо против 
хармонизация на данъците в ЕС. Деба-
тите трябва да се обърнат към иконо-
мическия растеж“, категоричен беше 
премиерът Бойко Борисов по време на 
посещението си в Брюксел по повод 
първото за годината извънредно засе-
дание на Европейския съвет. Борисов 
съобщи, че с вицепремиера и министър 
на финансите Симеон Дянков и с минис-
търа на икономиката, енергетиката и 
туризма Трайчо Трайков разработват 
предложения за подпомагане на малкия 
и средния бизнес в условията на криза. 

Министър-председателят дори подкре-
пи идеята за данъчна ваканция за мал-
кия и средния бизнес, в случай че компа-
ниите създават нови работни места. 
„Казвали сме многократно, че ако 500-
те големи фирми в Европа назначат по 
43 000 работници, ще вземат на ра-
бота почти толкова хора, колкото са 
безработните в общността - близо 25 
милиона. В същото време в Европа има 
около 25 милиона малки и средни фирми, 
които по един човек да назначат, няма 
да има безработица“, мотивира мнени-
ето си Борисов. 

мата министри да спо-
делят отговорностите 
за европарите. Според 
вицепремиера преговори-
те по кохезионната поли-
тика са част от общите 
преговори за бюджета на 
ЕС и се водят в Съвета 
по икономически и финан-
сови въпроси. „Така че в 
крайна сметка финан-
совият министър – на-
стоящият, следващият, 
по-следващият, е този, 
който води преговорите", 
уточнява Симеон Дянков. 

Спорът обаче не спира 
дотук. Той ескалира още 
повече при обсъждането 
на следващата точка 8 
от дневния ред, която 
разглежда финансовата 
рамка на ЕС 2014-2020. 
Дянков отново предлага 
неговото министерство 
да се включи в преговори-
те съвместно с Томислав 
Дончев. „Какво е притес-
нението, Дончев?", пита 
премиерът Бойко Бори-
сов. „Да не се предизви-

ка разнобой. Има два из-
точника на координация, 
които дават становища, 
и в един момент тук, в 
България, още по-лошо - в 
Брюксел, може да се стиг-
не до извода, че идват 
разнопосочни сигнали от 
държавата“, отговаря ми-
нистърът без портфейл. 
„Това не може да се случи 
поради простата причи-
на, че в този кабинет има 
министър по еврофондо-
вете, който се казва То-
мислав Дончев и пред мен 
и правителството носи 
цялата отговорност за 
координация, действия 
и всичко останало“, ус-
покоява го Борисов. Ми-
нистърът все пак не се 
съгласява и продължава 
да защитава тезата си, 
като подчертава, че меж-
ду него и Дянков има бри-
лянтна координация, но 
не може да гарантира, че 
ще има такава на експер-
тите от всички нива на 
двете ведомства.

бърза финансова помощ на съответната 
страна членка.

На срещата бе приета и декларация 
за икономическия растеж и заетостта. 
В нея се отбелязва, че страните от ЕС 
ще стимулират създаването на нови ра-
ботни места и заетостта на младежите 
става приоритет. Сред дискутираните 
теми беше бъдещето на кохезионната 
политика в ЕС и пренасочването на не-

усвоени средства 
от еврофондовете. 
Коментарите след 
срещата бяха проти-
воречиви. Премиерът 
на Великобритания 
Дейвид Камерън из-
рази още веднъж не-
одобрението си към 
идеята за въвеждане 
на данък върху финан-
совите транзакции, 
но допълни, че е го-
тов да приеме „много 
френски банки”, след 
като стана ясно, че 
премиерът на Фран-
ция Никола Саркози 
избързва с въвежда-
нето на такъв данък.

Ге р м а н с к и я т 
канцлер Ангела Мер-
кел отново се съсре-

доточи върху проблема с дълговете. 
„Гърция е особен случай по редица при-
чини. Тя не успя да спази договорките 
за преодоляване на кризата, освен това 
в случая с Атина става дума и за учас-
тие на частни кредитори за разлика от 
случаите с Португалия или Ирландия”, 
каза Меркел.

Спрямо третото тримесечие 
през четвъртото на 2011 г. броят 
на започнатите жилищни сгради на-
малява с 11,2%. Същевременно броят 
на апартаментите в тях и общата 
им застроена площ се увеличават 
съответно с 3,0 и 0,6%, сочат да-
нните на Националния статистиче-
ски институт (НСИ). Регистриран 
е спад от 9,7% на започнатите ад-
министративни сгради и на тяхната 
застроена площ - с 47,3%. При стро-
ителството на друг тип построй-
ки се наблюдава увеличение както 
на броя - с 18,6%, така и на общата 
им застроена площ – с 35,7%. През 
четвъртото тримесечие на 2011 г. 
е започнал строежът на 640 жилищ-
ни сгради с 1740 жилища в тях и с  
228 438 кв. м обща застроена площ, 
на 28 административни сгради с  
12 439 кв. м РЗП и на 670 други сгради 
с 451 382 кв. м РЗП. 

От НСИ посочват, че издадени-
те строителни разрешителни са за 
56 офиса с РЗП 60 460 кв. м и за 1563 
други обекта с 639 300 кв. м РЗП. 
По данни на статистиката спрямо 
предходното тримесечие броят на 
издадените разрешителни за стро-
еж на жилищни сгради и застроена-
та им площ намаляват съответно с 
10,6 и 5,5%, докато жилищата в тях 
се увеличават с 16,0%. Администра-
тивните сгради са по-малко с 8,2%, 
но общата им застроена площ нара-
ства със 147,5%, докато при другите 
сгради е регистрирано увеличение на 
броя с 9,1%, а съответната им РЗП 
намалява със 7,1%. 
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Свилена Гражданска

Г-жо Николова, в пър-

вите седмици на 2012 го-

дина сме. Как определяте 

работата на Оператив-

ната програма „Регио-

нално развитие“ (ОПРР) 

досега? 

Винаги можем да из-
искваме повече, но като 
цяло ОПРР върви с добри 
темпове на изпълнение. 
Основното до момента по 
оперативната програма 
бе договарянето на сред-
ства. Оттук насетне 
вече вървим в посока из-
пълнение. Тази година ще 
бъде ключова по отноше-
ние на разплащане на до-
говорите. Договорените 
средства са над 71% от 
бюджета на програмата. 
Това представлява около 
2,2 млрд. лв. Разплатени-
те са над 634 млн. лв. Към 
днешна дата това са 27-
28% от бюджета на дого-
ворените средства, или 
около 20% от цялостния 
бюджет на ОПРР. 

През тази година ще 

се отварят ли нови оси 

или схеми? 

Не се предвижда от-
варянето на нови прио-
ритетни оси през 2012 г. 
По отношение на схемите 
предстои да бъде обяве-
на само една. Това ще се 
случи, ако успеем да осво-
бодим достатъчен финан-
сов ресурс. Необходимо ни 
е да съберем бюджет от 
180 млн. лв. С него пред-
виждаме да обявим схема 
за градско развитие на 
трийсет и шест големи 
града на територията 
на страната. Това е схе-
ма под условие, тъй като 
целият ресурс на ОПРР е 
бюджетиран. Свободните 
средства, с които разпо-
лагаме към днешна дата, 
са спестени от икономии 
по обществени поръчки. 
Оттук нататък ще ги съ-
берем в една обща схема 
за развитие на големите 
градове. 

Кой район на страна-

та е с най-ниска усвояе-

мост по ОПРР? 

Като цяло всички ра-
йони на планиране имат 
идентична усвояемост - 
между 9 и 10%. В момен-
та Североизточният е с 
малък аванс напред. Той е 
с 14 % усвояемост. Югоиз-
точният пък е с под 10%. 
Аз смятам, че няма голяма 
граница между районите, 
за да се направи извод, 
че един върви по-добре, 
отколкото друг. По-скоро 
това е процес на синхро-
низация на проектите, 
изпълнявани по проектния 
цикъл. 

Разкажете за труд-

ностите, които срещат 

бенефициентите. 

До този момент имаха 

проблеми при провеждане-
то на тръжни процедури. 
Това продължава да бъде 
бариера. Изключително 
трудно е да се намери 
най-добрата методология 
за оценка, така че да бъде 
избран изпълнител, който 
да гарантира най-ниска 
цена и същевременно и 
най-добро качество на из-
пълнение и на вложените 
материали. Това е една 
от трудностите, която 
най-често се опитват да 
преодоляват бенефициен-
тите.

Другата е по отно-
шение на качеството на 
изпълнение. През послед-
ните месеци върху нея 
все повече се фокусираме 
предвид многобройните 
одити, които сме имали 
от страна на национал-
ните и  европейските 

контролни органи. Важно 
е повече да държим на ка-
чеството на изпълнение 
и на вложените матери-
али. Трябва да спазваме 
стандартите за качест-
во. Нещо, на което към 
настоящия момент, дори 
да е заложено в тръжна-
та документация, не му 
се обръща достатъчно 
внимание.

Проектите в момен-
та са на различни етапи 
на реализация, а някои и 
приключват. Реално ка-
чеството е ефектът от 
инвестицията,  който 
всички търсим. Не само 
да усвояваме дадени сред-
ства, а в крайна сметка 
да повишаваме качество-
то на живот на жителите 
в конкретните региони. 
Хората, които се ползват 
от инфраструктурата, 

която ние изграждаме, да 
се чувстват комфортно 
в нея и да се радват на 
качество, което няма да 
бъде компрометирано в 
рамките на следващите 
години. 

Н а с ко р о  б я х а  п о -

дписани двайсет и три 

д оговора  по  пр о ек т 

„Подкрепа за деинсти-

туционализация на соци-

ални институции, пред-

лагащи услуги за деца в 

риск“. Обявени ли са вече 

тръжните процедури за 

строители?

Това е инициатива, 
която стартира преди 
две години. Сключените 
23 договора по първата 
фаза с местни власти са 
за над 107 млн. лв. Тръж-
ните документации в 
момента са в процес на 
изготвяне от страна на 
бенефициентите. Пред-
стои тяхното обявяване 
в следващите месеци. По-
различното за тази схема 
е, че целим изграждането 
на защитени жилища и 
центрове от семеен тип. 
Те ще дадат възможност 
на децата да живеят в 
по-близки до семейните 
условия. Изискването по 
оперативната програма 
е тези центрове да имат 
функционалност и най-ве-
че достъпност, тъй като 
на първия етап се акцен-
тира върху извеждането 
на децата с увреждания. 
За следващия програмен 
период се предвижда да 

се продължи целият про-
цес и всички деца, лишени 
от родителски грижи, да 
бъдат изведени от домо-
вете. 

Кога ще е следващи-

ят етап на схемата?

Общо избираеми са 62 
общини, т.е. договорени 
са 62 проекта, по които 
предвиждаме да сключим 
договори. Кандидатства 
се на три етапа. Догово-
рите по втория трябва 
да бъдат готови в края 
на февруари. До края на 
януари трябва да има раз-
решение на Управляващия 
орган. С около трийсет 
общини ще сключим дого-
вори. За третия ще оста-
нат не повече от шест. 
Крайният срок за канди-
датстване за последните 
е 17 април. 

Колко средства са 

отделени по ОПРР за 

развитието на туризма 

у нас? 

По програмата има 
цяла приоритетна ос за 
туризъм. Това са около 
380 млн.лв. за туристиче-
ски атракции с бенефици-
енти общини, Министер-
ството на културата, 
Министерският съвет, 
Министерството на ико-
номиката, енергетиката 
и туризма. Голяма част 
от съществуващите 
атракции ще бъдат въз-
становени. Ще се създа-
дат и нови. Предвиждаме 
сценично осветление, 

допълващи маркетингови 
дейности и други. Като 
допълнение към инфра-
структурната мярка ще 
има още - за регионален 
туристически маркетинг 
с отделен бюджет от 19 
млн. лв. Очакваме бене-
фициентите общини да 
кандидатстват до март. 
Това са така наречените 
меки мерки, те дават по-
тенциална възможност 
да бъде развит туристи-
ческият продукт в един 
цял регион и отивайки в 
дадена област, турис-
тът да има възможност 
да обиколи всички инте-
ресни места. 

Общият ресурс  на 
схемата, по която бе-
нефициент е Министер-
ството на икономиката, 
енергетиката и тури-
зма, е над 64 млн. лв. В 
рамките на тази мярка 
са свързани всички дей-
ности на маркетиране 
на страната ни на на-
ционално ниво. Говорим 
за външната реклама, за 
участие на външни ту-
ристически изложения и 
други. Ще се разработи 
и стратегия за туризма 
за периода до 2020 г. Ще 
се извършат всички дей-
ности и анализи, които 
биха могли да спомогнат 
за позиционирането на 
България на международ-
ния туристически пазар. 
Разбира се, целта ни е да 
постигнем максимален 
туристически поток, да 
се повиши брутният въ-

Деница Николова, главен директор в Главна дирекция        

Стремим се да намалим конкуренцията между общините,        
Снимки Денис Бучел

Деница Николова е главен директор 

на  Главна дирекция „Програмиране на 

регионалното развитие” в Министерството 

на регионалното развитие и 

благоустройството и ръководител на 

Управляващия орган на Оперативна програма 

„Регионално развитие 2007-2013“.

Завършила е Университета за национално 

и световно стопанство в гр. София. 

Дипломирана е със специалност „Финанси” 

- магистър по икономика. В професионален 

план има общо над 18 години опит, от 

които  7 в управление на проекти и 

програми, финансирани от Европейския 

съюз. Преминала е специализации в сферата 

на управление на европейски структурни 

фондове, управление на проектния цикъл, 

нередности и др.



7СТРОИТЕЛИНТЕРВЮпетък, 3 февруари 2012

трешен продукт в сек-
тора. 

Трябва да спомена, че 
към Министерството на 
културата съществува 
още една мярка за раз-
витие на туризма. Тя е в 
размер на 6 млн. лв. Не е 
твърде голям ресурс, но е 
значим от гледна точка 
на това, че финансираме 
събития с национален об-
хват и значение. 

Ще развиваме още 
един голям проект – „Ев-
ропейска столица на кул-
турата”. В рамките на 
година и половина - две ще 
бъдат осъществени мно-
го събития в големите 

градове. Тук позиционира-
ме Пловдив, Бургас, Вели-
ко Търново, София, Варна 
- все значими селища с 
културното си минало, 
които ще се конкурират 
за Европейска столица на 
културата през 2019 г. 

Разкажете ни пове-

че за енергийното об-

новяване на жилищни  

сгради... 

Санирането на сгра-
дите е мярка по ОПРР. Тя 
е единствената, която е 
насочена към краен бене-
фициент - частния потре-
бител. Всички ние като 
собственици би следвало 
да започнем да се грижим 
изцяло за собствеността 

си. Трябва да поддържаме 
апартамента не само от-
вътре, а и външно. Сгра-
дата, в която живеем, 
трябва да бъде устойчи-
ва по отношение на кон-
структивните елементи. 

В тази посока в рамка-
та на оперативната про-
грама имаме конкретен 
бенефициент - дирекция 
„Жилищна политика“ към 
МРРБ. Тя ще осъществя-
ва всички мерки, свързани 
със санирането на жили-
ща. До края на месеца ди-
рекцията кандидатства 
с методология пред Уп-
равляващия орган за по-
лучаване на безвъзмездна 

финансова помощ. Сред-
ствата са 50 млн. лв., 
което е крайно ограничен 
ресурс. Но към настоящия 
програмен период това е 
преди всичко пилотен 
проект. Чрез него ще се 
тестват всички възмож-
ни ефекти от инвестици-
ята, за да можем в след-
ващия програмен период 
да разполагаме с по-го-
лям ресурс за усвояване в 
този сектор. 

50-те млн. лв. са гран-
товата безвъзмездна 
помощ, която ще бъде за 
половината от необходи-
мите средства за сани-
ране на жилищна сграда. 
Останалите 50% са съ-
финансиране от сдруже-

нията на собстве-
ниците, което като 
ресурс за едно жили-
ще, наясно сме, никак 
не е малко - средно 
около 5 хил. лв. За да 
облекчим гражданите, 
предвиждаме да избе-
рем и фонд, който да 
предостави безвъз-
мездна помощ от 13  
млн. лв. под формата 
на нисколихвени кре-
дити към сдружения-
та на собственици-
те. Говорим например 
за 10-годишни заеми. 

Как работите с 

Камарата на стро-

ителите в България 

(КСБ)? 

Като цяло ние имаме 
много добра комуникация 
с Камарата. Винаги сме 
я приемали за наш парт-
ньор и сме съгласували 
по-важните ни решения. 
В тази връзка ги привли-
чаме като наши външни 
оценители в рамките на 
комисиите на Управлява-
щия орган. Целта е да се 
подсигурим с качествена 
експертиза. 

В допълнение на това 
бих казала, че по мярката 
на ОПРР за интегрира-
ните планове за градско 
възстановяване и разви-
тие се надяваме те да 
се включат активно при 

разработването им за-
едно с бенефициентите 
- общини. Реално интег-
рираните планове ще са 
основата за инвестиции 
през следващия програ-
мен период. 

Няколко пъти споме-

нахте следващия про-

грамен период. Ясни ли 

са вече неговите пара-

метри? 

ОПРР ще си остане 
програма за развитие на 
регионите. Това, към кое-
то се стремим, е да на-
малим различията между 
тях или по-скоро да ги из-
ползваме като потенциал 
за развитието им. При 
всички положения фоку-

сът на ОПРР ще остане 
обновяването на образо-
вателната, социалната, 
пътната инфраструкту-
ра, културното ни наслед-
ство и т.н.

Все още не е ясно дали 
пътната инфраструктура 
по отношение на втори-
трети клас пътища ще 
остане в ОПРР. Посоката 
на мислене е тази мярка 
да се интегрира в други 
програми. 

В ОПРР 2014-2020 ще 

се намали обхватът на 
бенефициентите, т.е. ще 
останат само големи об-
щини със съответните са-
телитни градски селища. 
Говорейки за регионите, не 
трябва да забравяме, че над 
70% от населението жи-
вее в тях. Нуждите там са  
най-големи. 

Към днешна дата се 
изготвя социално-иконо-
мически анализ, от който 
ще излязат основните 
приоритети за следва-

щия програмен период. 
Смятам, че ще се спре с 
принципа на конкурент-
ния подбор за общините, 
което към настоящия 
момент е факт. На прак-
тика след направените 
досегашни анализи се ус-
танови, че това не е най-
добрият подбор. Много 
е трудно да конкурираме 
два града, които имат 
еднакви нужди и еднаква 
необходимост от финан-
сов ресурс. 

        „Програмиране на регионалното развитие“ – МРРБ: 

       които сега се състезават за всеки проект

Общините, които скоро ще обявят тръжни процедури по ОПРР

По време на последното заседание на Комитета по наблюдение на ОПРР заедно  

със строителния министър Лиляна Павлова

№ Наименование 
на кандидат

Проектно предложение Размер на БФП 
по проекта в лв.

1. Община 
Асеновград

Изграждане на ЦНСТ - гр. Асеновград 786 832,40

2. Община Балчик Реализация на Център за настаняване от 
семеен тип (ЦНСТ) - гр. Балчик, с капаци-
тет 14 деца и благоустрояване на приле-
жащото дворно пространство в УПИ III, кв. 
148, жк „Балик”

817 885,68

3. Община Ботевград Ние сме част от вас 1 505 005,60

4. Община Велико 
Търново

Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на 
територията на гр. Велико Търново

2 125 616,11

5. Община Велинград Подобряване на социалната инфраструкту-
ра за деца и младежи в община Велинград

1 088 123,73

6. Община Видин Домашен уют и грижа за деца в риск 1 752 412,74

7. Община 
Гоце Делчев 

Изграждане на ЦНСТ за предоставяне на 
нов вид резидентна услуга в общността

785 346,52

8. Община 
Димитровград

Изграждане на ЦНСТ за деца в риск на те-
риторията на община Димитровград

820 810,75

9. Община Дупница Изграждане на ЦНСТ в община Дупница 815 375,07

10. Община Карлово Изграждане на ЦНСТ в гр. Карлово 821 648,37

11. Община Карнобат Изграждане на ЦНСТ- 2 бр., на територия-
та на гр. Карнобат

1 326 883,22

12. Община 
Кюстендил

Изграждане на ЦНСТ, гр. Кюстендил 819 119,96

13. Община Мездра Община Мездра в подкрепа за деинсти-
туционализация на социални институции, 
предлагащи услуги за деца в риск чрез из-
граждане на два центъра за настаняване 
от семеен тип и две защитени жилища

2 008 343,88

14. Община Монтана Привлекателни и топли социални заведения 2 066 297,54

15. Община Перник Дом и бъдеще за децата в риск в община 
Перник

1 074 480,52

16. Община Петрич Изграждане на ЦНСТ в община Петрич в 
подкрепа за деинституционализация на со-
циалните институции, предлагащи услуги 
за деца в риск

823 040,58

17. Община Раднево Изграждане на ЦНСТ в гр. Раднево 780 347,82

18. Община Русе Изграждане на три центъра за настаня-
ване от семеен тип на територията на 
гр.Русе

2 043 302,54

19. Община Сливен Деинституционализация на деца в риск по-
средством изграждане на ЦНСТ за деца в 
риск в община Сливен

2 104 939,74

20. Община Созопол С грижа към детето 771 168,76

21. Община 
Стамболийски

Осигуряване на ефективна социална инфра-
структура в община Стамболийски чрез 
изграждане на Център за настаняване от 
семеен тип

820 048,26

22. Община Търговище Изграждане на социална инфраструктура 
за резидентни услуги от семеен тип в об-
щина Търговище

1 489 619,71

23. Община 
Червен бряг

Изграждане на Център за настаняване от 
семеен тип в УПИ ХVIII, стр. квартал 62, 
жк „Победа” в гр. Червен бряг и защитено 
жилище в УПИ ХI, стр. квартал 75 по плана  
на Пети квартал по ПУП-ПРЗ на гр. Червен 
бряг

1 094 751,00

24. Община Чирпан Изграждане на ЦНСТ - гр. Чирпан 822 242,55

25. Община Ямбол Подкрепа за деинституционализация чрез 
изграждане на социална инфраструктура за 
деца и младежи в риск в гр. Ямбол

2 448 873,23

Санирането на сградите по ОПРР е единствената мярка, която е 

насочена към краен бенефициент - частния потребител
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Новият председател 
на Административен 
съд София-град (АССГ) 
е Радостин Радков. Той 
оглави най-големия пър-
воинстанционен админи-
стративен съд в страна-
та, след като бе избран 
от Висшия съдебен съвет 
(ВСС) на 19 януари 2012 г. 
За него гласуваха 18 от 
членовете на ВСС.

Другият кандидат - 
Пламен Горелски, който е 
съдия в Административ-
ния съд в София, получи 
един глас. Недействител-
ни бяха три бюлетини.

Досегашният пред-
седател на АССГ Лозан 

Панов издържа конкурса 
за съдия във Върховния 

административен съд и 
ще започне работа там.

Радостин Радков е 
бил председател на ра-
йонния съд в Сливен. 
През 2003 г. тогавашни-
ят министър на правосъ-
дието Антон Станков му 
предлага да се кандида-
тира за председател на 
Сливенския окръжен съд. 
През декември 2004 г. по 
предложение на петима 
членове на ВСС Радков 
е номиниран за втори 
мандат като председа-
тел на районния съд в 
Сливен. 

Розалия Банкова

Валентина Иванова е новият председател на Камара-
та на частните съдебни изпълнители (КЧСИ). Тя беше из-
брана с голямо мнозинство по време на общото събрание 
на организацията. Гласуването за ново ръководство се на-
ложи, защото досегашният председател Георги Дичев зае-
маше поста в рамките на два мандата и няма право на нов. 

По време на пресконференция той представи годишния 
отчет на камарата за 2011 г., като подчерта, че годи-
ната е била тежка. Причината за това са нарасналите 
новообразувани дела и ескалиралото напрежение между 
частните съдебни изпълнители и кредиторите. За цялата 
година събраните суми са в размер на 700 млн. лв., което е 
със 120 млн. лв. повече от събраното през 2010 г. За шест 
години от създаването на частното съдебно изпълнение 
досега са образувани 601 хил. дела, приключени са 154 хил., 
а събраните суми възлизат на над 2,4 млрд. лв. 

Асен Начев

Софийските адвокати се събраха в аула „Максима“ на 
Университета по архитектура, строителство и геодезия 
(УАСГ), за да излъчат делегати, които да участват в избора 
на ръководството на Висшия адвокатски съвет (ВАС). Оказа 
се, че преди началото на събранието са внесени кандидату-
рите на 147 делегати, а от асоциация „Адвокати за промяна” 
са предложили още 102-ма. Така общо номинираните станаха 
почти 250, като за всеки трябваше да се гласува поотделно. 
За да бъде потушено недоволството от прекалено дългото 
времетраене на процедурата, работна група с представи-
тели от различните лагери изготви взаимноприемлив списък 
от 123-ма делегати, който бе гласуван наведнъж. В общото 
събрание участваха около 600 от всичките 4701 адвокати 
в столицата, тъй като по закон те могат да упълномощят 
свои колеги, които да ги представляват.

Делегатите не успяха да изберат ново ръководство. 
Кандидатите за председател на Софийската адвокатска 
колегия (САК) бяха петима - нейният секретар Тодор Фили-
пов, Веска Волева, Владимир Дончев, Христо Христов и Юлия 
Савева, която обаче се оттегли и борбата продължиха че-
тирима. Изказалите се на събранието единодушно се обяви-
ха срещу сегашното ръководство начело с адвокат Наталия 
Ценова, която по закон няма право на още един мандат. Три-
ма от четиримата нови претенденти видяха Тодор Филипов 
като продължител на политиката на старото ръководство 
и го призоваха публично да оттегли кандидатурата си за 
поста. Той отказа и заяви, че ще отстоява позициите си. 

Останалите кандидати се обявиха за разрив със ста-
туквото и действена защита на правата на адвокатите 
и техните клиенти. Веска Волева заяви, че ще се бори за 
адвокатските права пред съдилища и законодатели зара-
ди недопустимото обругаване на професията в момента. 
Христо Христов настоя за промяна и ангажиране на САК с 
проблемите на гилдията, а Владимир Дончев обеща прозрач-
ност, особено при разходване на финансите. 

Асен Начев

Българската агенция 
за инвестиции и Минис-
терството на икономика-
та, енергетиката и тури-
зма публично представиха 
готвените промени в За-
кона за насърчаване на 
инвестициите. Измене-
нията акцентират върху 
сектори, които генерират 
висока добавена стой-
ност и имат потенциал за 
разкриване на голям брой 
нови работни места. Това 
става чрез три основни 
нововъведения. 

Предлага се новоот-
критите работни места 
да се включват като са-
мостоятелен критерий 
при сертифициране на 
проекти. Така инвестито-
рите ще бъдат насърчени 
да генерират заетост и 
ще се стимулира и отра-
сълът на услугите.

Второто направление 
е пряко свързано с първо-
то и цели да се възстано-
вяват разходите за осигу-
ровки на работодателите 

за определен период от 
време, когато назначават 
нови хора. Третата стъп-
ка е даването на повече 
права на местната власт. 
Това означава, че кмето-
вете ще могат да изда-
ват сертификати клас Б и 
да прилагат насърчителни 
мерки за проектите. 

Обсъжда се и вариант 
за промяна в други данъч-
ни закони, с които данък 
печалба при нови инвес-
тиции до 3 години ще ос-
тава в общината и няма 
да се внася в държавния 
бюджет. По този въпрос 
обаче все още не се е про-
изнесъл вицепремиерът и 
министър на финансите 
Симеон Дянков.

Както през миналата 
година, когато тези идеи 
се появиха за първи път, 
така и сега те срещат 
значителната съпротива 
на бизнеса. Икономисти 
и анализатори са твърдо 
против да се прави се-
парация на икономически 
сектори и да се дават 
предимства на едни пред 

други в момент на криза. 
Бизнесмените са скептич-
но настроени към идеята, 
че браншове като IT ще 
привлекат значителни ин-
вестиции и ще осигурят 
повече работни места, 
защото според статис-
тиката голямата част от 
заетите у нас всъщност 
са в сектори, които гене-
рират значително по-мал-
ка добавена стойност.

Специалистите из-
разяват и своето недоу-
мение, че предлаганите 
промени не засягат по ка-
къвто и да е начин основ-
ните проблеми пред бизне-
са и инвеститорите у нас 
– корупцията и неефек-
тивната администрация.

Най-остро към пред-
ставените предложения 
се изказа икономистът 
Георги Ангелов от инсти-
тут „Отворено обще-
ство”. Според него, ако 
даден сектор бъде опре-
делен като приоритетен, 
99% от предприятията 
у нас няма да попадат в 
него. „Ако решите, че ще 

ставаме фармацевтичен 
център, какво се случва 
с останалите браншове? 
Какво лошо има да се инве-
стира в строителна тех-
ника и строителство, как-
во лошо има, ако още банки 
дойдат в България? Не 
може само защото тези 
сектори са имали бум пре-
ди, сега да се определят 
като неприоритетни”, ко-
ментира Ангелов. 

Специалистът пояс-
ни още, че ако усилията 
се насочат към решава-
нето на основните про-
блеми като бюрокраци-
ята и корупцията, това 
ще насърчи не само нови 
компании да разкриват 
работни места, а и вече 
съществуващите да го 
направят. По думите му, 
ако бъде дадена субсидия 
на съществуваща компа-
ния или й бъдат върнати 
осигуровките, тя също ще 
разкрие работни места, 
но при прилагане на пре-
ференциите само за нови 
инвеститори би възникна-
ла нелоялна конкуренция.

Красимир Кирев

П р а в и т е л с т в о т о 
предлага на Народното 
събрание промени в Зако-
на за кадастъра и имот-
ния регистър, които ще 
помогнат за по-доброто 
обслужване на физиче-
ските и юридическите 
лица. Предвижда се в ка-
дастралната карта да 
бъдат отразявани зоните 
на ограничения върху по-
землените имоти, които 
произтичат от сервитут, 
от нормативен или адми-
нистративен акт, както и 
съоръженията на техниче-
ската инфраструктура, в 
които има самостоятелни 
обекти. 

Прецизира се и се уле-
снява поддържането в 
актуално състояние на 
кадастралните карта и 
регистри, като отпада 

изискването за съставя-
не на акт за непълноти 
или грешки и се въвежда 
изискване заявлението 
за изменение на кадас-
тралната карта да се 
придружава от проект, 
изработен от правоспо-
собно лице. Променят се и 
условията за придобиване 
на правоспособност по ге-
одезия и по кадастър. Пра-
воспособността по геоде-
зия на физическите лица 
се дава от Камарата на 
инженерите по геодезия, 
а по геодезия и кадастър 
на юридическите лица 
се дава от Агенцията по 
геодезия, картография и 
кадастър. Отпадат дис-
криминационните изисква-
ния за националност - за 
физическите лица, и мес-
тоположение на адреса на 
управление - за юридиче-
ските лица.

За улеснение на граж-
даните са създадени въз-
можности официалните 
документи - скици, схеми, 
удостоверения, да бъдат 
издавани от всяка служба 
по геодезия, картография 
и кадастър в страната 
независимо от место-
положението на обекта 
на кадастъра. Скиците и 
схемите, предоставени на 
нотариус чрез отдалечен 

достъп до информационна-
та система, имат силата 
на официален удостовери-
телен документ, издаден 
от АГКК. Агенцията ще 
предоставя безвъзмездно 
данни от кадастралната 
карта и кадастралните 
регистри на ведомства-
та и общинските админи-
страции при изпълнение на 
правомощията им, опреде-
лени със закон.

Ренета Николова

Нотариалната камара на РБ проведе общото си годиш-
но събрание в зала 6 на  НДК. Гост на събитието бе зам.-
министърът на правосъдието Деница Вълкова. Председате-
лят на НК Димитър Танев представи доклад на Съвета на 
Камарата за изминалата година и отчете като най-голям 
успех мерките, които НК проведе, включително и чрез зако-
нодателни промени, за ограничаване на имотните измами. 
Танев специално отбеляза доброто сътрудничество между 
нотариалната и строителната камара, като даде за при-
мер съвместната работна група, довела до внасяне в НС 
на предложение за промяна на статута на паркоместата. 
Доклади изнесоха Контролният съвет и Дисциплинарната 
комисия на Камарата. От тях стана ясно, че дисциплинар-
ните производства срещу нотариуси, които е приключила 
комисията през изминалата година, са 5.

Събота беше денят на юридическите събития. Нота-
риусите, адвокатите и частните съдебни изпълните-
ли проведоха своите годишни общи събрания, както 
регламентира законът. И ако две от срещите минаха 
по строго определения процедурен ред, третата - тази 
на столичните адвокати, не можа да изпълни целта си 
за избор на председател.

Бившият председател на Административния съд  

в София Лозан Панов, новоизбраният Радостин Радков  

и председателят на ВАС Георги Колев 

Въвеждат нови условия за придобиване на правоспособност 
по геодезия и кадастър



9СТРОИТЕЛЗАКОНЪТпетък, 3 февруари 2012

Красимир Влахов, председател на Софийския районен съд:

Столичните магистрати ще се нанесат там догодина

Ренета Николова

Г-н Влахов, каква беше 

2011 г. за Софийския ра-

йонен съд - най-големия в 

България?

С риск да повторя 
това, което казах преди 
една година, 2011-а беше 
както винаги тежка от 
гледна точка на увелича-
ващия се обем работа, 
съчетан с непроменени 
материални условия и 
кадрови ресурс. За да го 
илюстрирам с цифри: само 
за една година наказател-
ните дела в този съд се 
увеличиха с повече от 3 
хиляди, при гражданските 
ръстът е по-малък - с око-
ло 2500. Но пък за сметка 
на това нарасна относи-
телният дял на исковите 
производства за сметка 
на заповедните. Увеличи 
се броят на делата, които 
се разглеждат в открито 
съдебно заседание с при-

зоваване на страните, а 
те ангажират по-голям 
времеви и професионален 
ресурс. 

Какви тенденции се 

очертаха в престъп-

ността?

Тенденциите в право-
раздаването са отраже-
ние на икономическата и 
социалната обстановка 
в страната. Продължава-
щата икономическа криза 
се отразява на ръста на 
битовата престъпност. 
Има и демографски проце-
си, при които все повече 
от българските гражда-
ни, живеещи в страната, 
търсят поминък в сто-
лицата. Това означава 
увеличаване на граждан-
ския оборот, на нивото 
на престъпност, натиск 
върху правораздавателни-
те органи в столицата от 

гледна точка на повишава-
щия се обем дела. 

Трета поредна година 

правим интервю, трета 

поредна година говорим, 

че има стъпки за обосо-

бяването на съда в нова 

сграда, но това все още 

не е факт. Какво се случ-

ва?

Надявам се, че 2012-
а ще е годината на из-
вестна промяна, макар и 
не генералната промяна, 

о т  ко я т о 
се  нуждае 
Софийски -
ят районен 
съд. Така или 
иначе по моя 
информация, 
п р е д с т о и 
подписване-
то на дого-
вор за изра-
ботване на 
проект за 
преустрой-
ството на 
с г р а д а т а 
на бившето 

ГУСВ. След около година 
или може би малко пове-
че ремонтните рабо ти 
ще приключат и граждан-
ските колегии на съда ще 
се пренесат там. Това 
не означава окончател-
но решаване на сградния 
проблем на съда, защото 
наказателните съдии и 

прокуратурата ще трябва 
да останат в неремонти-
раната и намираща се в 
ужасно състояние сграда 
на „Римската стена“.

Имаме нов министър 

на правосъдието. Какви 

са очакванията ви от 

него?

Преди всичко използ-
вам случая да пожелая ус-
пех на министър Коваче-
ва в нелеката й мисия да 

бъде пресе-
чната точка 
между трите 
власти - за-
конодателна, 
изпълнител-
на и съдебна. 
Желая й ус-
пех от сър-
це, защото 
нейният ус-
пех означава 
успех на съ-
дебната ре-
форма, озна-
чава успех за 
всички нас. 
Пожелавам й 
да е в състо-
яние с необ-
ходимата ди-
алогичност 
да съумява 
да примирява 

различните гледни точки 
и в системата, и извън 
нея, както и активно, с 
хъс, с амбиция да се бори 
за подобряване на мате-
риалните условия, в които 
функционират органите 
на съдебната власт в Бъл-
гария. Защото, известно 
е, че това е функция на из-

пълнителната власт в ли-
цето на министерството.

Очаквам от нея и реша-
ването на нашия сграден 
проблем с ясното съзнание, 
че на този етап заради 
икономическата обстанов-
ка в страната то няма да 
е това, което аз лично бих 
искал. Моето желание е да 
имаме нова и достойна за 
най-големия съд в България 
съдебна палата. 

Вероятно докладът 

на ЕК през февруари от-

ново ще бъде критичен. 

Какво според вас би мог-

ло да се направи, за да се 

промени тази негативна 

нагласа към съдебната 

власт?

Въпросът е изключи-
телно сложен. Неговият 
отговор със сигурност не 
може да се изчерпи с някол-
ко изречения в рамките на 
това интервю. Съдебната 
власт действително има 
проблем относно начина, 
по който се възприема от 
обществото. Но струва 
ми се, че той е и на всички 
останали власти. 2011-а 
беше годината, в която 
започна и за съжаление 
все още не е завършил 
дебатът за различната 
натовареност на органи-
те на съдебната власт в 
България. Дискусията е 
необходима и трябва да се 
вземат адекватни орга-
низационни и управленски 
решения, така че немал-
кият кадрови потенциал, 
с който разполага нашата 
държава, да бъде разпре-

делен равномерно. По този 
начин делата ще бъдат 
разглеждани и решавани в 
нормални срокове. Разбира 
се, и значението на сроко-
вете не бива да се абсо-
лютизира. Далеч невинаги 
бързото правосъдие е най-
доброто правосъдие. На-
ско ро например прочетох, 
че щатски съд е насрочил 
дело срещу президента 
Барак Обама, в рамките 
на което той трябвало 
по жалба на гражданин да 
докаже американското си 
гражданство. Делото било 
заведено преди три годи-
ни, но сега му е дошъл ре-
дът. Във всеки случай аз не 
съм чувал упрек към амери-
канското правосъдие, че е 
бавно.

Предстоят реформи 

в начина за избор на но-

вите членове на Висшия 

съдебен съвет. Има ли 

нещо, което вие като чо-

век от съдебната систе-

ма смятате, че трябва 

да бъде променено?

Най-важни са професи-
оналните и нравствените 
качества - това, което е 
записано и в конституци-
ята, и в Закона за съдеб-
ната власт. Това, което 
никога не трябва да забра-
вяме и ние, когато излъч-
ваме нашата квота, как-
то и НС, когато излъчва 
парламентарната квота, 
е, че този избор трябва да 
се провежда отговорно, 
държавнически, със съ-
вест и с морал. Това е по-
силно от всякакви писани 

и формални правила.

Какви промени в за-

конодателството през 

2012 г. може да подкре-

пят вашата работа? 

Очаква се нов Наказа-

телен кодекс до края на 

февруари. 

Към настоящия мо-
мент не мога да откроя 
конкретен проблем в за-
конодателството, който 
сам по себе си да налага 
вземането на определе-
но решение. Състояни-
ето на правосъдието, 
като на всяка общест-
вена система, се дължи 
на комплекс от фактори 
- икономически, кадрови 
и др. За да функционира 
една система, всеки в 
рамките на своята от-
говорност трябва да си 
е на мястото и да си вър-
ши работата. Струва ми 
се, че прекомерно се уп-
ражняваме в говорене на 
тема съдебна реформа.

Какви са вашите оча-

квания за 2012 г.?

Би ми се искало съ-
дебната власт да върши 
достатъчно отговорно 
своята част от работа-
та. По възможност да не 
изненадваме гражданите 
и юридическите лица с на-
шата противоречива прак-
тика. Уеднаквяването на 
практиката е грижа, дълг 
и отговорност на всеки 
съд, на всеки съдия и едно 
е сигурно - поддържането 
на противоречива практи-
ка няма оправдание. 

Красимир Влахов е роден на 24 септември 1972 г. в Плевен. 

Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски”. Кариерата си 

в съдебната власт започва през януари 1996 г. като младши 

съдия в Софийския градски съд (СГС). Поема съдебен състав в 

Софийския районен съд (СРС) през октомври 1997 г., а след четири 

години става негов заместник-председател и ръководител на 

Гражданската колегия. От началото на 2004 г. е съдия в СГС. 

Преподавател е по „Гражданско право и процес“ в Националния 

институт на правосъдието. Член е на Съюза на съдиите в България 

и участва в управлението на съюза. От 22 декември 2008 г. е 

председател на Софийския районен съд.

Снимки Денис Бучел, Ренета Николова
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За последните 2 години лихвите по 
ипотечните кредити непрекъснато на-
маляват, макар и плавно, но е вярно, че 
има банки, които вдигнаха лихвите по 
отпуснати вече кредити за определени 
продукти. Факт е, че повечето продъл-
жават да използват така наречения ба-
зов лихвен процент при формирането на 
плаващата лихва, но вече има и таки-
ва, които използват за база обективни 
показатели, видими от всички клиенти, 
като EURIBOR или СОФИБОР. Прогно-
зата ми е, че в резултат на натиска 
на потребителски организации от на-
чалото на годината, а и заради по-го-
лямата прозрачност все повече банки 
ще започнат да определят лихвата си 
по този начин – чрез ясна и обективна 
база. Това безспорно ще е от полза за 
пазара, защото има признаци за връща-
не на доверието. Декември бе изключи-

телно силен месец със сериозен ръст 
на ипотечното кредитиране и доста 
банки тогава правеха промоции с по-ни-
ска лихва за целия период на договора.

За година приходите от комисиони са се увеличили с 36 млн. лв., а от лихви – едва с 14 млн. лв.

Страницата 
подготви 
Светослав Загорски

Да направят по-про-
зрачно формирането на 
лихвите по кредити и 
депозити и да спрат да 
качват таксите и коми-
сионите, са исканията на 
бизнеса към търговските 
банки от началото на го-
дината редом с тези на 
вицепремиера и минис-
тър на финансите Симеон  
Дянков.

Проучване на „Строи-
тел” сочи, че според офи-
циалните данни на Българ-
ската народна банка към 
края на ноември 2011 г. за 
единадесетте месеца на 
миналата година прихо-
дите от такси и комиси-
они за банковата система 
възлизат на рекордните 
794,5 млн. лв. Спрямо но-
ември 2010 г. на годишна 
база, те са се увеличили 
с над 30 млн. лв., докато 
за същия период приходи-
те на банките от основ-
ната им дейност – лихви 

по кредити, са намалели  
с 33 млн. лв. 

Отчетът за приходи-
те и разходите в цялата 
банкова система ясно по-
казва, че банките печелят 
през последните 2 години 
основно от увеличаващи-
те се такси и комисиони, 
защото въпреки намалелия 
приход от лихви общите 

приходи в системата за 
година все пак се увели-
чават с 14 млн. лв. към 30 
ноември 2011 г.

От балансовите числа 
в отчета за доходите на 
цялата банкова система 
е видно още, че разходите 
по лихвите са около 40% 
от приходите, докато раз-
ходите по таксите и коми-

сионите са едва около 10%. 
Това означава, че този вид 
приходи е значително по-
ефективен, отколкото да 
се раздават кредити, при 
които лошите и необслуж-
ваните заеми непрекъсна-
то растат.

Според финансови ана-
лизатори някои от банки-
те са започнали да вдигат 

за пореден път таксите 
и комисионите си, като 
процесът е стартирал 
още преди Нова година. 
Основният натиск е върху 
корпоративните клиенти, 
промени обаче има не само 
за фирмите. Клиентите 
на една от големите бан-
ки у нас ще плащат так-
са от 10 стотинки всеки 
път, когато теглят пари 
от неин банкомат. Една 
от банките е повишила и 
таксата за клиентите, 
които се разплащат с де-
битните си карти. Според 
специалисти повечето фи-
нансови институции не са 
обявили по-високите тари-
фи в сайтовете си. 

Експертите обясняват 
повишението на таксите 
именно с по-ниските по-
стъпления на банките от 
кредити и лихви. Независи-
мо какви промени в тари-
фите си предприеме даде-
на банка, тя е задължена 
да информира всички свои 
клиенти.

Ако искаме да си спес-
тим увеличените такси, 
експертите препоръчват 
да използваме онлайн бан-

кирането. То е по-удобно и 
по-евтино и дори и да има 
увеличение на таксите, 
повишението е много по-
малко, отколкото за услу-
гите в офисите.

Бизнесът атакува бан-
ките чрез предложенията 
на Българската стопанска 
камара, която иска да се 
премахнат повечето бан-
кови такси, особено тези, 
които се дължат при пре-
води от граждани и фирми 
към държавния бюджет. 
От БСК искат и по-про-
зрачно определяне на пла-
ващите банкови лихви.

Комисията за защита 
на конкуренцията пък се 
самосезира по повод изя-
вление на председателя на 
СДС Мартин Димитров. 
Според него някои банки 
прилагат различни комиси-
они за парични преводи в 
зависимост от получателя 
на парите. По думите на 
Димитров подобна прак-
тика на двойно тарифира-
не за една и съща услуга 
представлява евентуално 
нарушение на разпоредби-
те на Закона за защита на 
конкуренцията.

Голяма е разликата между начина на определяне на евровите облагания в ЕС и у нас

П р о м е н л и в и т е 
лихви по ипотечни и 
потребителски кре-
дити у нас се изчис-
ляват от банките 
като сбор от база 
и твърда надбавка. 
Според организации 
за защита правата 
на потребителите 
б ан к и те  с п е к ули -
рат с „базата”, коя-
то обикновено не е 
твърд пазарен ориен-
тир, като LIBOR или 
EURIBOR, съответно 
основните лихви на 
Английската банка и 
на Европейската цен-
трална банка. 

В  р а з в и т и т е 
страни условията за 
промяна на лихвата са 
обвързани с обективни 
фактори като между-
банковите лихвени про-
центи, инфлация и други 
реални условия, които не 
могат да бъдат повлияни 
от нито една от страни-
те - банка или клиент, а 
само от пазара. Оказва 
се, че лихвената поли-
тика у нас се регулира 
от закон, който е доста 
либерален за банките и 
не така щадящ потре-
бителите. Законодател-
ството у нас позволява 
на банките сами, едно-
странно, при вече догово-
рен кредит да променят 
лихвата. 

„В развитите страни 
никой не си помисля за 
подобна формула, при нас 
този номер мина. Българ-

ският законодател може-
ше да преустанови тази 
практика, но в дефини-
цията за референтен 
лихвен процент продъл-
жава да седи условието 
„междубанков лихвен про-
цент” или друга формула, 
определена от банката, 
която трябва да бъде 
публикувана на интернет 
страницата й. Мисля, че 
няма голямо значение за 
кокошката дали ще й от-
режете главата с трион 
или с брадва”, коментира 
Богомил Николов от „Ак-
тивни потребители”.

Организацията е на-
правила проучване на 
типовите договори за 
кредити на почти всич-
ки банки у нас. Активни 
потребители са анализи-
рали онези дребни точки 

и подточки в дого-
ворите за кредит, 
които повечето 
потребители не 
четат и не разби-
рат.   

От 19 банки, 
чиито условия са 
проучени, имало 
само две, които 
са използвали кла-
сическия почтен 
способ за опре-
деляне на плава-
щата лихва: неза-
висим индикатор 
+ фиксирана над-
бавка. 

В същото вре-
ме лошите кре-
дити в България 
продължават да 

се увеличават, сочи до-
клад на Уникредит, раз-
пространен на конфе-
ренция на „Юромъни” за 
Централна и Източна 
Европа, която се проведе 
във Виена.

„Нашият основен сце-
нарий предвижда креди-
тите, просрочени повече 
от 90 дни, да достигнат 
своя връх на нива между 
17,5% и 19% от общия 
дял на кредитите в края 
на 2012 или началото на  
2013 г.”, пишат авторите 
на доклада.

Според Кристофор Па-
влов, главен икономист 
на Уникредит Булбанк, 
банковата ни система 
обаче има достатъчно 
резерви да се справи, 
дори ако лошите кредити 
достигнат 25%.

Съмнение, че е създаден картел в 
банковата система, изразиха преди 
броени дни от Съюза за стопанска 
инициатива (ССИ). Затова държава-
та и бизнесът трябва да създадат 
някои механизми за преодоляване на 
този картел, смята Стелиян Стойчев, 
главен секретар на организацията. 
Съюзът ще продължи да настоява за 
държавна намеса на кредитния пазар 
чрез Българската банка за развитие 

и други възможни инструменти. Спо-
ред него високите лихви по кредити-
те буквално смазват малкия и средния 
бизнес.

От организацията виждат изход 
от ситуацията във възраждането на 
кооперативните банки, защото те мо-
гат да бъдат буфер между високите 
лихвени нива на търговските банки 
и нуждата от кредити на достъпна 
цена за гражданите и бизнеса. 

Председателят на „Активни потребители” 

Богомил Николов е анализирал лихвите на 

всички банки

Тихомир Тошев, управител на КредитЦентър, 
пред „Строител”:
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Инвеститорът трябва да вложи 2,8 млн. лв.

Милена Апостолова

Свиленград  търси 
партньор, с който да съ-
учреди търговско друже-
ство, за изграждането на 
нова индустриална зона 
край границата. Общината 
ще участва в акционерното 
дружество „Индустриална 
зона - Свиленград” АД с  

апортна  вноска - терен 
с площ от близо 93 дка в 
местността Канаклийска 
ува. Преди време админи-
страцията закупи място-
то от Министерството 
на земеделието и храните 
за 250 000 лв. и Свиленград 
стана първата българска 
община, закупила имот от 
държавата. 

Размерът на паричната 

вноска на акционера - час-
тен партньор в капитала 
на акционерното друже-
ство, ще е 2 840 000 лв.

Фирмата ще има анга-
жимент да изпълни довеж-
дащата инфраструктура 
до индустриалната зона, 
което включва изграждане 
на нова пътна връзка с АМ 
„Марица”, външна битова и 
дъждовна канализация, вън-

шен водопровод. 
Партньорът ще 
се заеме и с по-
строяването 
на пречиства-
телна помпена 
станция.

В акциите на друже-
ството общината ще има 
една привилегирована, коя-
то да й дава право на задъл-
жително участие в Съвета 

на директорите. 
Предложенията за учас-

тие заедно с необходимите 
документи и разработки 
общината ще събира до 7 

февруари 2012 г.
Разработките ще се 

разглеждат от комисия, из-
брана с решение на Общин-
ския съвет в Свиленград.

Община Сан-
дански пристъпи 
към подготви-
телната фаза от 
изпълнението на 
строителните 
дейности на про-
ект „Корекция 
на река Сандан-
ска Бистрица 
- Градски парк 
Сандански“. След 
проведена про-
цедура е избран 
за изпълнител „Консорциум 
Река Санданска Бистрица“ 
ДЗЗД. Новината съобщи 
кметът Андон Тотев. Той 
уточни, че в рамките на 
настоящия проект се пред-
вижда изграждане на коре-
кция с дължина 445 метра 
в обхвата на градския парк 
на Сандански в участъка 
от полигона на „Хидро-
строй“ до пешеходния мост 
на градския стадион.

Съгласно проектното 

решение на левия и десния 
бряг на коритото на река 
Санданска Бистрица ще 
бъдат изградени бетонни 
стени с каменна облицовка 
по подобие на изградената 
по-надолу по течението ко-
рекция.

За укрепване на дъното 
ще бъдат направени пет 
дънни прага, които ще поз-
волят и запазване на ниво-
то на подпочвените води.

Ще бъдат възста-

новени и две 
водоземни съ-
оръжения - за 
градските ба-
сейни и за вод-
ното колело. Ще 
има пешеходни 

стълби за слизане в кори-
тото на реката.

Проведено е публич-
но обсъждане преди по-
даване на проекта. Той е 
разработен през 2010 г. 
и е одобрен за финанси-
ране с подписан на 3 юни  
2011 г. договор BG161PO001 
/1.4-06/2010/025 за безвъз-
мездна финансова помощ 
по Оперативна програма 
"Регионално развитие 2007-
2013 г.".

„Има заявено инвестиционно намере-
ние от Анкара за строеж на общежитие за 
турски студенти в Пловдив.“ Това съобщи 
зам.-кметът Димитър Кацарски. На първо 
време е поискан терен от 4 декара. Мол-
бата е внесена от турска фирма. По ду-
мите на Кацарски задължително ще бъде 
обявен конкурс. В момента Турция вдига 
общежития за студентите си в Лондон 
и Кипър, потвърдиха от Министерство-
то на обучението, спорта и младежта в 

Довършването  на 
бул. „България” в Русе е 
приоритет на област-
ната управа. Губерна-
торът Стефко Бурджи-
ев ще инициира среща 
между Агенция „Пътна 
инфраструктура” и из-
пълнителя на ремонта 
„Холдинг Пътища”. Това 
решение е взето на ра-
ботна среща, в която 
участваха зам. област-
ният управител Веско 
Маринов, експерти от 
областната админи-
страция, от ОПУ – Русе, 
и бившият резидент по 
проект „Транзитни пъ-
тища IV” – лот №8, Енчо 
Енев.

О т  н а ч а л о т о  н а  

2011 г. фир-
м а т а  и з -
пълнител е 
преустано-
вила изцяло 
р аб о т и т е 
по договора. 
Булевардът 
е отворен 
за движение 
на автомо-
били, но по-
ради неиз-
пълнение на 
определени пътностро-
ителни работи, както 
и установени дефекти 
на вече изпълненото, до 
момента не е подписан 
Акт 15.

За окончателното 
завършване на обекта 

ще са нужни поне шест 
месеца интензивна ра-
бота. Необходимо е из-
граждането на два ръ-
кава за вход и изход към 
и от булеварда в района 
на кръговото движение 
край ГКПП Дунав мост.

Булевардът е отворен за движение  

на автомобили, но поради неизпълнение  

на определени пътностроителни работи, 

както и на установени дефекти на вече 

изпълненото, до момента не е подписан Акт 15

Хората в 

Сандански 

отдавна чакат 

корекцията на 

река Санданска 

Бистрица

Започна изграждането 
на парк в столичния квар-
тал „Зона Б-5“. Предвижда 
се той да се разпростре 
върху 102 дка. Първият 
етап включва 70 дка, на ко-
ито ще бъдат изградени 5 
футболни игрища, в които 
общинската фирма „Спорт-
на София 2000” ЕАД трябва 
да вложи 2,8 млн. лв. Новите 
съоръжения ще са непосредствено до се-
гашния комплекс на „Спортна София 2000” 
в комплекс „Зона Б-5“, който включва зала 
и футболно игрище.

Циркова площадка и два паркинга са 
също част от проекта. Когато няма 
цирк, площадката ще се използва за ве-

лосипедни състезания. В парковото прос-
транство ще има амфитеатър за откри-
ти представления, както и фонтан. 

Вторият етап предвижда и изграж-
дането на басейн върху парцел, собстве-
ност на БДЖ. Планира се и строител-
ството на голям детски сектор.

Централният софийски квартал 

отдавна се нуждае от зеленина

Общинската управа на 
Сатовча има броени дни 
да реши дали да обжалва 
пред ВАС решението на 
Комисията за защита на 
конкуренцията, с което 
бе отменена заповедта 
на кмета Арбен Мименов, 
определяща победител в 
проведения конкурс за из-
пълнител на обществена 
поръчка на стойност 23 
млн. лв. Проектът за ге-
нерална реконструкция 
на водопроводната и ка-
нализационната мрежа и 
рехабилитация на общин-
ските пътища във всич-
ките 14 села на общината 
е най-високобюджетният 
проект, печелен досега в 
района. Комисията за за-
щита на конкуренцията 
обаче прецени, че прове-
дената процедура е не-
законосъобразна и тряб-
ва да тръгне отначало с 
обявяване на нов конкурс 
за изпълнител.

Производството в 
Комисията за защита на 
конкуренцията бе образу-
вано по няколко жалби на 
фирми, загубили в надпре-
варата за милионите. Те 
възразяват срещу факта, 
че не е обявено класира-
нето на кандидатите, а 
направо се назовава фир-
мата победител - „Агро-
мах“ ЕООД. Не е спазен и 
обявеният от общината 
водещ критерий - „най-
изгодна икономически 
оферта”, а всъщност е 

класирана фирмата, пред-
ложила най-висока цена.

„Предвид установе-
ните тежки пороци в 
утвърдената от община 
Сатовча оценка за офер-
тите разглеждането на 
останалите твърдения 
в жалбите се явява без-
предметно, при което 
възложителят следва да 
прекрати настоящата 
процедура и да открие 
нова, законосъобразна та-
кава”, пише в решението 
на КЗК.

Анкара. Негови представители щели да 
дойдат това лято в България, за да напра-
вят проучване. Интересът им е към Варна, 
Пловдив и София, тъй като в тези градо-
ве учат доста студенти от южната ни 
съседка. Турската държава преценила, че 
е по-добре да инвестира в общежития за 
своите младежи и тя да прибира таксите 
от тях, вместо учащите да плащат наеми 
по частни квартири. Студентските град-
чета в Истанбул, Измир и Анкара са доста 
луксозни. Общежитията представляват 
огромни паркове с кортове и всякакви съо-
ръжения за спорт.
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ният беше за подобрява-
не на жизнената среда в 
община Чавдар, а другият 
за реконструкция и ре-
монт на улици в селото. 
Те сериозно се забавиха. 
Въпреки готовността 
ни за работа още през  
2008 г. ги реализирахме 
едва миналата година. 
Единият обект беше за 
милион и половина лв., а 
другият за 1 800 000 лв. 

Прави впечатление, 

че всички улици в селото 

са асфалтирани, дори 

и най-крайните. Няма и 

дупки по пътищата. Хо-

рата пазят чисто пред 

дворовете си.

Вярно, пазят чисто, 
но и здраво работят. 95% 
от улиците на Чавдар са 
основно реконструирани. 
1380 са жителите на об-

щината ни. Това е една 
от най-малките общини 
в България, май само една 
друга, в планините на За-
падна България, в Кюстен-
дилско, е по-малка, но тя 
се състои от 19 населени 
места… Но да продължа. 
Особената ни гордост е, 
че успяхме да построим 
парка в началото на село-
то. След години, когато 
и дърветата пораснат, 

това ще бъде истински 
райски кът за отмора, за 
възрастните и за децата 
на селото. Искам да се 
позова малко на история-
та - д-р Васил Радославов, 
който през годините зае-
ма различни политически 
постове, включително и 
този на министър-пред-
седател, посещава през 
мандата си като преми-
ер селото, присяда край 
река Тополница и почук-
вайки с бастунче по реч-
ните камъни, възкликва: 
„Ако има рай на Земята - 
това е България, ако има 
рай в България - той се  
намира тук”.

Р а й  с л е д  м н о г о  

работа…

Така е. Например сега 
сме в процедура за избор 
за изпълнител на един 
проект, който включва ре-
конструкция на пътища-
та до двете ни вилни зони 
и енергийна ефективност 
на административната 
сграда на общината. Това 
е финансиране за око-
ло 3,5 млн. лв. и ще бъде 
осъществено тази годи-
на. От 1 март стартира 
проект за археологиче-
ския парк „Тополницо”- из-
ключително красиво мяс-
то, което се надяваме в 
перспектива да завършим. 
Разчитаме чрез постоян-
на изложба на откритите 
в региона археологически 
експонати да развием и 

Георги Сотиров

Да попаднеш в община Чавдар в тези зимни 
дни, си е направо красиво изживяване. Толкова е 
бяло наоколо, че чак не е за вярване. А не е за вяр-
ване, защото селото се намира в околностите 
на три големи хвостохранилища, които се пъл-
нят от работата на обогатителните фабрики 
в планината. Но Златишко-Пирдопската котло-
вина сякаш не се плаши от флотационните отпа-
дъци. Защото и в планината работят грамотни 
люде, които осигуряват сериозен процент от 
БВП на страната. 

Красиво е наоколо. Отдясно е Средна гора, 
отляво - Стара планина. И в селското стопан-
ство да работиш, и с горски работи да се за-
нимаваш, и туризъм да развиваш. Има възмож-
ности.

Самото село е наследник на най-старото на-
селение, открито в Средногорието, доказател-
ство за което са археологическите разкопки на 
селищната могила край р. Тополница. Те са дали 
достатъчно данни, че тук организиран живот 
е имало още преди 7000 години. Проучването 
на неолитната култура „Чавдар” започва през 
май 1968 г. и завършва през 1980 г. под ръковод-

Кметът Пенчо Геров: част от т. нар. културен 
туризъм. Разбира се, и да 
открием няколко работ-
ни места. Предпоставка 
за осъществяването на 
културно-исторически 
туризъм е наличието на 
останки от съществува-
нето на селище по поре-
чието на река Тополница 
от раннонеолитната епо-
ха. Мястото на селищна-
та могила е на 2,5 км юго-
източно от село Чавдар. 
Ще спомена само, че тя 
е висока 3,50 м и заема 
площ от около 4 декара. 
Могилата е била ограде-
на с насипен вал, който 
е защитавал селището 
от запад, север и изток. 
Южната страна на се-
лището е била предпаз-
вана от реката. Поради 
благоприятните условия 
животът в местността, 
макар и с известни пре-
късвания, е продължил от 
ранния неолит до ранното 
Средновековие. Част от 
съдовете от тази епоха 
са възстановени и се съх-
раняват във фондовете 
на Археологическия музей.

Какво още ви пред-

стои по европейските 

проекти?

Обявихме конкурс за 
избор на изпълнител на 
обществена поръчка за 
„Предотвратяване на на-
воднения от река Селска”. 
Това е строителство за 
около 1 млн. лв., което 
ще завършим през тази 
година. Получихме писмо 
от МРРБ по проекта за 
енергийна ефективност 
на училището, детската 
градина и общината, с ко-
ето ни съобщиха, че сме 
класирани, средствата 
са осигурени и от минис-
терството, само искат 
да потвърдим намере-

Сериозна трудова би-

ография, г-н Геров!.. А и 

опитът ви като кмет е 

солиден. Първото, кое-

то прави впечатление 

при влизане в селото, е 

чистотата по улиците, 

подредеността и красо-

тата на новия парк… 

Първо нека да привет-
ствам всички български 
строители и да им по-
желая спорна работа на 
нови и много строителни 
обекти. Пожелавам им 
това като техен колега… 
Вярно е това, което ви е 
направило впечатление, но 
аз искам да започна мал-
ко по-отдалече. Наследих 
кметския стол от добър 
предшественик, който 
беше поставил основите 
на различни инициативи за 
развитие на селото. Това 
е Панчо Радунчев, мой ко-
лега още от съвместната 
ни работа в Медодобив-
ния комбинат. По негово 
време са изградени адми-
нистративната сграда 
на общината, началното 
училище, пощата. На тази 
добра основа аз започнах 
да надграждам. Разбира 
се, първата година от 
първия ми мандат преми-
на в усвояване „премъдро-
стите” на кметската ра-
бота. После стартираха 
европейските програми за 
развитието на селските 
райони, програма САПАРД 
и можах да приложа всичко 
онова, което бях натрупал 
през моя дълъг професио-
нален път - и като човек, 
който разбира инвести-
торската работа, и като 
строител. 

Да започнем с проек-

тите с европейско фи-

нансиране.

Добре, има какво да ви 
кажа. През първия мандат 
стартирахме проекта за 
реконструкция на пътя от 
шосето София - Бургас до 
селото, но го реализирах-
ме чак през 2008 г. във 
втория мандат. Канди-
датствахме и спечелихме 
проекти за ремонт на два 
горски пътя по САПАРД и 
ги направихме, реконстру-
ирахме улица по програма, 
отпускаща средства до 
100 хил. лв. Където може-
ше да се кандидатства, 
ние кандидатствахме. 
Всичко това стана през 
първия мандат и го от-
читам като добро пости-
жение. И още тогава за-
почнахме подготовката 
на проекти по ПРСС. През 
2008 г. внесохме два про-
екта по мярка 322. Еди-

Пенчо Геров е роден през 1937 г. Завършил е 

Полувисшия железопътен институт в София със 

специалност „Строителство и поддържане на же-

лезния път”. Професионалната му дейност минава 

през Областното пристанищно управление-Бур-

гас, а от 1959 г. започва работа в Медодобивния 

комбинат в Пирдоп, където работи 41 години, 

първоначално като технически ръководител в 

поделение ВиК. Последователно е началник на от-

дел „Капитално строителство”, зам.-директор и 

впоследствие директор на Инвеститорска дирек-

ция. През това време е изграден Медодобивният 

комбинат, Геров работи с много чуждестранни 

специалисти - експерти от Финландия, Германия 

и бившия Съветски съюз. Това е време за натруп-

ване на изключително голям опит в областта на 

инвестициите. От 2000-2003 г. развива частна 

строителна фирма, изпълнява промишлено и граж-

данско строителство, включително строи учили-

ща и жилища, водопроводи, канализация, ремонтни 

дейности. От 2003 г. досега, вече трети мандат, 

е кмет на община Чавдар. 

Част от новия парк 

на общината

Сградата на общината
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ството на учените от Археоло-
гическия институт проф. Георги 
Георгиев и ст. н. с. Кънчо Кънчев. 
Открита е изключително ценна 
рисувана керамика. В работата 
върху селищната могила, която 
по същество в праисторически-
те времена е представлявала по-
селение от наколни жилища край 
реката, се включват археолози 
от Великобритания и с тяхно 
участие е извършено страти-
графско сондиране на терена, 

което от своя страна доказва 
съществуването на седем кул-
турни пласта.

Според някои историци през 
Средновековието в местността 
Кьой дере е съществувало бъл-
гарско селище под името Мар-
ково, за което пише в известно-
то Добрейшево евангелие от XII 
век. Първите писмени сведения за 
днешното село Чавдар датират 
от 1430 година в османски регис-
тър на тимари, зеамети и хасове 

от Никополския санджак. Празни-
кът на общината се провежда на 
първата събота след Великден в 
местността Света Петка. Осо-
бено почитан от гражданите на 
селото е Гергьовден, който се 
празнува всяка година в паракли-
са „Свети Георги”. С указ на пре-
зидента през 1991 г. село Чавдар 
става самостоятелна община.

Дотук с историята… За 
днешния ден на община Чавдар - 
в интервюто с кмета Геров.

1. „Рехабилитация, реконструкция, основен ре-
монт и изграждане на пътна конструкция на улици 
от уличната мрежа на с. Чавдар, обл. Софийска” - на 
стойност 1 906 584 лв., финансиран по Програма за 
развитие на селските райони 2007 - 2013

2. „Подобряване средата на живот в община 
Чавдар чрез реконструкция и изграждане на тро-
тоари, улично осветление и обществени зелени 
площи” - на стойност 1 224 636 лв., финансиран 
по Програма за развитие на селските райони  
2007 - 2013

3. “Почистване на речно корито и корекция на 
р. Селска, в регулацията на с. Чавдар, общ. Чавдар, 

с цел предотвратяване на наводнения и намалява-
не на риска от причиняване на щети на местното 
население” – 899 829 лв., финансиран по ОП „Регио-
нално развитие 2007 – 2013”

4. „Реконструкция и рехабилитация на пътища от 
общинската инфраструктура на община Чавдар и 
реконструкция за повишаване на енергийната ефек-
тивност на общинска сграда в с. Чавдар” - 2 870 947 
лв., финансиран по Програма за развитие на селски-
те райони 2007 - 2013

5. „Археологически парк „Тополница“ (местността 
Св. Петка)” - 442 022 лв., финансиран по Програма за 
развитие на селските райони 2007 - 2013

нията си за реализация. 
Предстои процедурата 
за избор на изпълнител 
и се надяваме, че всичко 
ще стане в определените 
срокове. 

В а ш а т а  о б щ и н а 

се намира между две  

планини.

Общината притежава 
50 хил. декара общинска 
гора, която стопанис-
ваме с наше, общинско 
лесничейство. Много се 
грижим за нея, оценяваме 
какво притежаваме и вся-
ка работа в гората става 
чрез строго спазване на 
лесоустройствения про-
ект. От нея получаваме 
приходи, годишно печал-
бата ни винаги е около 
150 хил. лв., с които до-
финансираме дейности 
на училището, на читали-
щето, решаваме различ-
ни социални проекти или 
такива, свързани с инфра-
структурата на селото. 
Стартирахме и проект 
за подобряване на иконо-
мическата ефективност 
от ползването й. Този 
проект е свързан със за-
купуване на техника, за 
да можем остатъчната 
дървесина - клони, тръна-
ци, паднали сухи дървета, 
да я превръщаме в опре-
делен вид полезна продук-
ция. Всичко това има цел 
- да подобрим ефектив-
ността от използването 
на даденото ни от гора-
та. И ние сме й длъжници. 
Имаме идея да изградим 
дървопреработвателно 
предприятие, за да можем 
да осигурим 20-ина ра-
ботни места за хората, 
които не са търсени на 
пазара на труда, защото 
са неквалифицирани и нео-
бразовани. Те не могат да 
работят в голе-
мите промишле-
ни предприятия, 
с  ко и т о  с м е 
заобиколени, и 
затова търсим 
з а  т я х  о б щ а 
физическа рабо-
та. А големите 
предприятия са 
едни  от  най -
проспериращи-
те в страната, 
със значителен 
принос в БВП на 
България.

И от гора-

та, от приро-

дата  да  пре -

м и н е м  к ъ м 

проекти, свър-

зани с околната 

среда. Има ли с 

какво да се похвалите?

Цялата водопроводна 
мрежа на селото е подме-
нена. Няма и метър етер-
нитови тръби, които не-
прекъснато дефектираха 
и загубите на питейна 
вода бяха големи. Канали-
зацията за отпадна вода 
е изградена над 95%. В мо-
мента, обаче всички кло-
нове накрая се заустват 
в една река и тя през го-
ляма част от годината е 
непривлекателна. Просто 
мирише лошо. Възложихме 
проектирането на събира-
телни колектори. С този 
проект, който съвсем ско-
ро ще приключи, ще изгра-
дим по двата бряга на ре-
ката инсталации, които 
ще изведат отпадните 
води извън селото до пло-
щадката, където в перс-
пектива ще построим 
пречиствателна станция 
за отпадни води. Но тъй 
като сме малка община 
и сме под 2000 е.ж., вли-
заме за финансиране на 
пречиствателни станции 

след 2013 г. Но аз искам да 
избързам и когато стар-
тираме проекта за ПСОВ, 
довеждащите съоръжения 
да са готови. И още нещо 
- с изграждането им ще 
създадем възможност по 
поречието на реката да 
построим прекрасни пе-
шеходни алеи за разходки. 
Това е моя мечта, защото 
искам след изтичането на 
третия ми мандат и аз да 
си правя разходките там.

О б щ и н а  Ч а в д а р 

явно е добро място за  

живеене?

Аз определено се гор-
дея с това, което става в 
нашето село, защото ние 
вече достигаме към 9000 

лв., спечелени от проекти 
от европейските фондове 
на глава от населението. 
Да знаете друга такава 
община? 

Разбира се, няма да 
бъде честно, ако не при-
зная, че получаваме сред-
ства от концесиите на 
обогатителните пред-
приятия в региона око-
ло нас. Вярно е, че сме и 
потърпевши от тях. Об-
щината се намира между 
три хвостохранилища на 
Челопеч и две на „Елаци-
те мед”. Два-три пъти 
в годината, при големи 
засушавания, е възможно 
вятърът да довее прах от 
хвоста в селото. Затова 
от концесиите получава-

ме средства, които ни 
дават възможности да за-
плащаме разработването 
на проектите, а и строи-
телството на отделните 
инфраструктурни обекти 
на селото. 

Аз се гордея с екипа, 
с който работя. Макар и 
малък, той е от истински 
професионалисти. Това в 
болшинството си са мла-
ди, ентусиазирани хора. 
Един от тях - Григор Да-
улов, директор на ТСУ, е 
изключителен специалист 
по разработване на проек-
ти. Той заедно с остана-
лите колеги е гръбнакът 
на спечеленото европей-
ско финансиране. Наскоро 
внесохме документи за 
разплащания и получихме 
благодарствено писмо за 
перфектна работа. Бла-
годарение на дългия ми 
професионален път и оп-
ита, който съм натрупал, 
хората ми вярват. Когато 
разговаряме и стигаме до 
решение, те са твърдо 
убедени, че това е пра-
вилно и предстои упори-
та работа… Миналата 
година беше особено зна-
менателна за общината 
и за мен лично. Бях обявен 
за „Личност на Ротари 
клуб” за района на Пир-
доп, получихме награда за 
зелена община за оползо-
творяване на европейски-
те фондове, удостоен бях 

с „Кмет на годината” на 
Софийска област… Всич-
ко това е плод на много и 
много работа - моя и на 
колегите от общината, 
и аз се гордея с екипа си. 

Виждате, центърът 
на селото е различен… 
Имаме приличен ресто-
рант, хубав хотел, все 
повече хора идват при 
нас за ден-два, че и по-
вече. Добре е и външни 
инвеститори независи-
мо от европейските фон-
дове да идват в селото. 
В условията на криза 
сега, когато говоря пред 
екип на в. „Строител”, 
за строителите, за мо-
ите колеги, си припом-
ням строителството на 
Медодобивния комбинат. 
Тогава на площадката 
работеха към 3600 стро-
ители. Но сега времето 
е друго и други са изме-
ренията. Разбирам кол-
ко е трудно за сектора 
и каква борба е за всяко 
европейско финансиране, 
защото друго практи-
чески няма. Но вярвам, 
че слънцето отново ще 
изгрее над строителни-
те обекти, за да се замо-
гнат хората, да закупят 
техника фирмите, да на-
расне производителнос-
тта на труда. Другото е 
здраве. За строителите, 
за техните семейства. 
За всички.

Кметът с мистрията – 

дружески шарж

Новата визия на селото Манастирът „Света Петка”

Снимки авторът

Асфалтирани са всички улици
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Вестник „Строител“ 

е носител на 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

Преди три-четири дни стана известно поред-
ното задгранично изследване, според което Бълга-
рия - след 20-годишен преход към развито граждан-
ско общество и пазарна икономика - все още е… 
на дъното. На 30 януари (понеделник) „Отворено 
общество” огласи резултатите от последното 
изследване, известно като „Индекс на настигане” 
(The Catch Up Index) .

По дефиниция, „Индексът на настигане” има за 
цел да отговори на въпроса до каква степен стра-
ните - членки на ЕС от Централна и Източна Евро-
па (ЕС-10), са настигнали „старите” страни членки? 
Индексът регистрира нивата на сближаване или 
отдалечаване по отношение на четири категории: 
„Икономика“, „Качество на живот“, „Демокрация“ и 
„Управление“. Индексът включва и страните канди-
датки, и потенциални кандидатки за пълноправно 
членство в ЕС и затова са „индексирани” общо 35 
държави на Стария континент. 

Основните въпроси, които засягат процеса на 
настигане, са:

- По-богати ли стават страните, по-развити 
икономически, по-стабилни във финансово отноше-
ние и с по-добър икономически потенциал?

- Живеят ли гражданите на тези страни по-
добре - по-здрави, с по-дълъг живот и по-високи до-
ходи, в по-равни общества с по-голяма социална кохе-
зия, по-малко бедност, по-добре образовани?

- По-демократични ли са страните, ценят ли 
повече демокрацията, по-свободни ли са медиите, 
има ли повече доверие между хората, по-високи ли 
са стандартите за човешки права?

- По-добре ли се управляват страните, по-малко 
корумпирани и с по-добри закони и регулации, дали са 
по-стабилни политически и с ниски нива на конфлик-
тен потенциал и нива на престъпност?

Основното предположение на проекта е, че 
гражданите от новите държави членки имаха дълъг 

списък от нормативни очаквания към членството в 
Европейския съюз. Те се надяваха, че техните стра-
ни ще бъдат трансформирани по модела на стари-
те демокрации, т.е. ще се „завърнат в лоното на 
нормална Европа”. 

„Индексът на настигане” позволява както срав-
нения, оценка на напредък, мониторинг на страни и 
групи от страни по отделни категории и индикато-
ри, така и допринася за изработването на анализи и 
препоръки за политики.

И малко… практика в сферата на „настига-
нето”. 

Качеството на живот у нас е по-лошо в сравне-
ние със страни, които не са членове на Европейския 
съюз. По този показател България е на 30-о място 
(от общо 35 индексирани държави), като пред нас 
са дори Сърбия и Черна гора. А в категориите „Ико-
номика”, „Демокрация” и „Управление” България е 
класирана на 28-о място - след Хърватия и Румъния.

Иван Рачев

За сметка на това в 
една неофициална класа-
ция, направена в края на 
2011 г. от екипа на радио 
„Дойче веле”, страната ни 
е европейски шампион по 
броя на… последните места, 
които заема - общо 21: 

„По данни на Евростат Бъл-
гария е на последно място в ЕС 
по минимална работна заплата и 
по кредитиране на малки и сред-
ни предприятия. 

Според доклад на Европейска-
та комисия за конкурентоспосо-
бността на отделните държави 
членки България е на последно 
място по производителност на 
труда. 

Освен това България е на по-
следно място по:

- донори на органи в Европа 
(според директора на Изпълни-
телната агенция по трансплан-
тациите); 

- износ на иновативни стоки; 
- ползване на противогрипни 

ваксини (според националния кон-
султант по епидемиология); 

- управление на отпадъците 
(според министъра на околната 
среда и водите); 

- качествено лечение на бо-
лните от диабет (според пред-
седателя на Националната асо-
циация на децата с диабет); 

- усвояване на средства от 
ЕС (според проучване на KPMG); 

- качество на здравните ус-
луги; 

-  продажба на  музика  в  
Европа; 

- свобода на словото (според 
международната организация 
„Репортери без граници”);

- енергийна ефективност 
и използване на зелена енергия 
(според изследване на фондация 
„Фридрих Еберт”); 

- конкурентоспособност на 
висшето образование;

-  интернет достъп в ЕС (пак 
според Евростат)…

Освен това България е на 
последно място в квалификаци-
онната група за Европейското 
първенство по футбол, а бълга-
рите (по данни на Евробароме-
тър) са на последно място по 
спортуване. 

Според „Мудис” България е 
с най-голяма мизерия - значи 
пак последно място. Ние сме 
на последно място по жизнен 
стандарт и на последно място 
по човешко развитие. А според 
годишния доклад „Индекс за въз-
приятието на корупцията”, из-
готвен от неправителствената 
организация „Прозрачност без 
граници”, който бе огласен на 1 
декември 2011 г., България е дос-
тигнала дъното на Европейския 
съюз и по ниво на корупцията…

Ако трябва да продължим в 
стилистиката на колегите от 
„Дойче веле”, със сигурност ще 

се озовем поне на няколко първи 
места, всяко от които е по-тъж-
но и по-кахърно от цитираните 
по-горе последни. Примерно - 

по брой на манипулирани 

обществени поръчки на глава 

от населението; 

по брой рекламации на об-
ществени поръчки, отчетени 
като качествено изпълнени; по 
брой на обществените поръчки, 
чието успешно изпълнение об-
рича фирмите на тотален фа-
лит (става дума за неистовата 
конкуренция на база „най-ниска 
цена”) и т. н. 

Тук някъде можем да добавим 
още шампионска титла по брой 
на обществените поръчки, чи-
ето възлагане е „наложено” по 
съдебен път; брой на възложи-
телите (особено на общинско 
ниво), които изобщо не знаят 
какво пише в Закона за общест-
вените поръчки; брой на хватки-
те, чрез които една процедура 
за възлагане на обществена по-
ръчка може да бъде манипулира-

на в полза 
на една или 
друга фир-
ма ;  б рой 
на възло-
ж и т е л и -
те, които 
нямат нищо общо помежду си 
като партийна принадлежност, 
възраст и образование, но които 
елиминират „неудобните” фирми 
чрез едни и същи дискриминаци-
онни условия …

Всъщност, ако се вгледа по-
внимателно в „аргументите”, 
чрез които през последните 
пет-шест години върви отсява-
нето на качествените изпълни-
тели на строителните общест-
вени поръчки, човек няма как да 
не установи очевидното: 

целокупният BG възложител 

или страда от раздвояване на 

личността, или периодично го 

спохожда тежка амнезия 

Друг отговор на въпроса 
„Защо една и съща строителна 
фирма ту отговаря на условията 

за ремонт на болница 
или училище, ту не е 
годна дори да копае 
канавки?” - няма.

Най-прясното до-
казателство за нео-
бикновените (и нео-
граничени при това) 
възможности на бъл-
гарския възложител 
е мелодрамата око-
ло една обществена 
поръчка, обявена от 
Министерството 
на образованието, 
науката и младежта 
(МОНМ). Никой не 
бива да се учудва, 
че употребяваме ду-
мата „мелодрама”, 
защото за чиновни-
ците от МОНМ цяла-
та история е „мело”, 
докато за 90-95% от 
фирмите, вписани в 
Централния професи-
онален регистър на 
строителя (ЦПРС), 
случката си е драма 

от най-чиста проба. 
Три дни преди да отбележим 

тържествено 5-годишнината 
от влизането на България в Ев-
ропейския съюз, с Решение № 
РОП-44 от 28 декември 2011 г. 
Министерството на образо-
ванието, науката и младежта 
открива процедура за възла-
гане на обществена поръчка 
с предмет „Извършване на 

строително-ремонтни и мон-

тажни дейности в училищни 

сгради, включени в схемата 

за предоставяне на безвъз-

мездна финансова помощ: 

BG161PO001/1.1-02/2008 „Под-

крепа за осигуряване на под-

ходяща и ефективна държавна 

образователна инфраструкту-

ра, допринасяща за развитие-

то на устойчиви градски ареа-

ли” по шест обособени позиции. 

На 29 декември въпросното 
решение заедно с обявлението 
са изпратени в Агенцията за 
обществени поръчки (АОП) и на 
4 януари 2012 г. са публикувани 
във ведомствената интернет 
страница. 

Точно 16 работни дни по-
късно - на 26 януари, в Камарата 
на строителите в България и в. 
„Строител” пристигна сигнал 
от Областното представител-
ство на КСБ в Пазарджик, чието 
съдържание ни хвърли 

не в музиката, както се казва 

по друг повод, ами… направо 

в дълбините на нормативния 

абсурд. 

Титулярният получател 
на въпросния сигнал (изх. № 
009/26.01.2012 г.)

е изпълнителният директор 
на АОП, а съдържанието му е 
еталон за… идентифициране на 
част от хватките, чрез които 
българският бюрократ манипу-
лира обществените поръчки. 

Цитираме най-важно-
то: 

„ С л е д  о б с т о ен 
анализ на постъпили-
те сигнали от фирми 
в областта, закупили 
тръжната докумен-
тация за изпълнение 
на поръчката, ние 
считаме,  че  нито 
една фирма от Об-
ласт Пазарджик не 
отговаря на услови-
ята, предявени към 
участниците. 

Конкретните на-
рушения, които уста-
новихме, са:

1. В раздел IV. КВА-
ЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИО-
НАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАС-
ТНИЦИТЕ т. 13.2.1. се изисква 
следното:

Участниците следва да пред-
ставят: 1. Декларация обр. 1 към 
НАП за броя на осигуряваните 
служители на трудов договор 
на участника за всеки от месе-
ците на предходните три години 
(2008 г., 2009 г. и 2010 г.) - общо 
36 броя, от които да е видно, че 
през всеки от месеците участ-
никът е осигурявал поне толкова 
служители, колкото се изисква 
според т. 1.1-1.6 от изискванията 
по настоящата точка

1.1 по първа обособена по-
зиция - с екип от минимум 30 
служители; 

1.2 по втора обособена 
позиция - с екип от минимум  

Добре, че при подобни изследвания никой не се 

занимава с конкретните проблеми (като поред-

ния сигнал на пазарджишките строители), заради 

които България е на дъното във всички видове 

европейски класации. В противен случай Брюксел 

отдавна трябваше да ни „пъхне” в отделна кате-

гория, която да нарече… „Особен случай” или „Не-

спасяемите”.
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20 служители; 
1.3 по трета обособена по-

зиция - с екип от минимум 20 
служители; 

1.4 по четвърта обособена 
позиция - с екип от минимум 40 
служители; 

1.5 по пета обособена по-
зиция - с екип от минимум 10 
служители; 

1.6 по шеста обособена по-
зиция - с екип от минимум 40 
служители.

Това изискване е дискримина-
ционно, необективно и необос-
новано ограничава участието 
на лица в процедурата. За възло-
жителя следва да е от значение 

колко работници ще уча-

стват в изпълнението на 

поръчката, 

а не колко работници е имал 
участникът всеки месец от пре-
дходните три години преди по-
даване на офертата. Броят на 
работниците е динамична вели-
чина и е в зависимост както от 
договорите на участника, така 
и от сезоните на годината (все 
пак става дума за строителство 
и е всеизвестно, че в зимните 
месеци то замира).

Според практиката на Коми-
сията за защита на конкуренци-
ята (Решение № 931/14.07.2011 г.) 
„КЗК счита, че това минимално 
изискване по отношение на пра-
воотношенията, които учас-
тниците следва да докажат с 
персонала си, е дискриминаци-
онно. Този извод се обуславя от 
обстоятелството, че дейност-
ите, предмет на поръчката, 
могат да се изпълнят с един и 
същи резултат от участници, 
които разполагат с персонал 
от лица, с които са сключени 
както трудови договори, така 
и граждански договори. Следва 
само относно тях в офертата 
да се съдържат изискуемите 
доказателства за квалифика-
ция и опит. С въвеждане на 
цитираното изискване към 
участниците необосновано се 
ограничава участието на лица, 
което е нарушение на чл. 25, ал. 
5 от ЗОП. Трудовото законо-
дателство е приоритетно в Р 
България, а гражданските дого-
вори се сключват по изключе-
ние, но те не са извън законово 
регулираните възможности и 
не са забранени като форма на 
договаряне между две равнопо-
ставени страни. Възложите-
лят е определил дейностите, 
които следва да се извършат, 
като същите са формулирани 
в предмета на поръчката. В 
рамките на неговата опера-
тивна самостоятелност е да 
прецени броя на специалистите 
в екипа на участника, които ще 
са му необходими за бързото и 
ефективно изпълнение на по-
ръчката. Необосновано обаче 
е изискването всички специали-
сти да бъдат наети по трудов 
договор, тъй като 

това ограничава участието 

на лица, които нямат назна-

чен такъв брой персонал по 

правоотношения, 

различни от трудовите. 
КЗК счита, че доколкото не са 

налице нормативни изисквания 
по отношение на персонала на 
участниците и предметът на 
поръчката да бъде изпълнен 
от специалисти, които задъл-
жително са в трудовоправни 
отношения с участниците, то 
обсъжданото е ограничаващо 
участието на лица по смисъла 
на чл. 25, ал. 5 от ЗОП…” 

Според практиката на КЗК 
(Решение № 1255/2009 г.) това 
изискване следва да се тълкува 
заедно с изискването за вписва-
не в Централния професионален 
регистър на строителя за изпъл-
нение на строежи от съответ-
ната категория. Съгласно чл. 
15, ал. 2 от Закона за Камарата 
на строителите (ЗКС) в Регис-
търа се вписват за строежи 
от първа категория строители, 
които отговарят на условията 
за средносписъчна численост 
на персонала, не по-малко 50 
души за предходната година, 
и нетни приходи от продажби 
за предходната финансова го-
дина, не по-малко от 3 000 000 
лева, а за втора категория се 
изисква строителите да имат 
средносписъчна численост на 
персонала - не по-малко от 30 
души за предходната година, 
и нетни приходи от продажби за 
предходната финансова година 
- не по-малко от 1 500 000 лева.

Съгласно чл. 51, ал. 10 от ЗОП 
възложителят може да изисква 
данни за собствени или наети 
технически лица, които участни-
кът ЩЕ ИЗПОЛЗВА за извършва-
не на строителството, а не за 
лицата, които ВЕЧЕ Е ИЗПОЛЗ-
ВАЛ в предходните три години.

2. В раздел IV. КВАЛИФИКА-
ЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХ-
НИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИ-
ЦИТЕ т.13.2.1.като минимално 
изискване е включено условието:

„Минималният състав на ръ-
ководните служители, които ще 
отговарят за изпълнението на 
конкретната обществена поръч-
ка, трябва да включва специали-
сти със следните квалификации 
и професионален опит: 2.1. Ми-
нимум един строителен специа-
лист (строителен, машинен или 
електроинженер или икономист с 
образование и опит в строител-
ната индустрия) на позиция ди-
ректор, управител или главен 
инженер в дружеството участ-
ник, който работи в него не по-
малко от предходните три го-
дини (2008 г., 2009 г. и 2010 г.).

Заложеното изискване „на 
позиция директор, управител или 
главен инженер в дружеството 
участник, който работи в него 
не по-малко от предходните три 
години (2008 г, 2009 г. и 2010 г.)” 
е т. нар. в миналото „закрепо-
стяване” или ограничаване на 
правото на избор. 

Ограничено е правото и на 
участниците на какви длъж-
ности да назначават служите-
лите си. Така че всеки, 

който разполага с необходи-

мите специалисти, но те не 

са назначени на изискваните 

от конкретния възложител 

длъжности

(директор, управител или 
главен инженер в дружеството 

участник!), не може да подаде 
оферта за участие. Или ако по-
даде - отпада още на първо че-
тене… 

IV. 13.2.2. Отговорникът за 
изпълнение на строежа трябва 
да бъде с образователна степен 
„ бака лавър ” , 
специалност 
ССС (ПГС), ТС, 
ВиК или ана-
логична,  ако 
образовател-
ната степен 
е придобита в 
държава, къде-
то няма споме-
натите специ-
алности; 

да притежава 

стаж по спе-

циалността 

не по-малко 

от 10 (десет) 

години, 

да има спе-
цифичен опит 
като ръково-
дител на по-
добни обекти 
(ново строи-
телство и/или 
реконструкция 
и/или основен 
р е м о н т  н а 
жилищни или 
о б щ е с т в е -
ни сгради) не 
по-малко от 8 
(осем) години. 

Това изискване е дискрими-
национно и необосновано огра-
ничава участието в процедура-
та. Към ръководния персонал са 
предвидени изключително тежки 
изисквания за стаж, които не 
съответстват на стойност-
та и предмета на поръчката. 
По този начин необосновано се 
ограничава участието на лица в 
процедурата.

Ето какво повелява Законът 
за устройство на територията 
(ЗУТ):

Чл. 163а. (Нов - ДВ, бр. 65 
от 2003 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 
108 от 2006 г.) Строителят е 
длъжен да назначи по трудов 
договор технически правоспо-
собни лица, които да извърш-
ват техническо ръководство 
на строежите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 
2006 г.) Технически правоспо-
собни са лицата, получили ди-
пломи от акредитирано висше 
училище с квалификация „стро-
ителен инженер”, „инженер” 
или „архитект”, както и лица-
та със средно образование с 
четиригодишен курс на обуче-
ние и придобита професионал-
на квалификация в областите 
„ Архитектура и строител-
ство” и „Техника”…

3. В раздел IV. КВАЛИФИКА-
ЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХ-
НИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИЦИ-
ТЕ, т.2.7.1 и 2. като изискване е 
включено:

„7. Списък на договорите 
за строителство изпълнявани 
през предходните пет години  
(2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 
2010 г.). Справката съдържа ин-
формация за име на собствени-
ка; име, адрес и тип на строежа; 

имена на консултанта, изпъл-
няващ строителен надзор и 
координати; име на проек-
танта на обекта и координа-
ти; стойността на догово-
рите, процентното участие 
на фирмата в обекта, дата 

на сключване на договора; дата 
на приключване на изпълнение-
то, както и декларация за липса 
на свързаност по отношение 
на всеки от възложителите от 
представените договори.

Тези изисквания 

не съответстват на стой-

ността и сложността на 

поръчката и представляват 

дискриминационни и необе-

ктивни условия, 

които дават предимство и 
необосновано ограничават учас-
тието на лица в обществената 
поръчка…

IV.13.1.6. Общо за предходни-
те пет години (2006 г., 2007 г., 
2008 г., 2009 г. и 2010 г.) учас-
тниците по всяка от обособе-
ните позиции трябва да са из-
пълнили поне три договора за 
строителство или ремонт на 
строежи от първа група - тре-
та категория, буква „в”, съглас-
но Наредба №1 от 30.07.2003 г. 
за номенклатурата на видовете 
строежи, за трима различни по-
между им и от него самия соб-
ственици (в ролята на възложи-
тели по смисъла на ЗУТ), поне 
един от които е на стойност, не 
по-малка от посочените по-до-
лу минимуми, и за изпълнението 
на тези договори да разполага 
с положителни референции от 
собствениците: 

6.1. първа обособена позиция 
- 750 000 лв. с ДДС. 

6.2. втора обособена позиция 
- 550 000 лв. с ДДС. 

6.3. трета обособена позиция 
- 550 000 лв. с ДДС. 

6.4. четвърта обособена по-
зиция - 900 000 лв. с ДДС. 

6.5. пета обособена позиция 
- 350 000 лв. с ДДС. 

6.6. шеста обособена пози-
ция - 900 000 лв. с ДДС”

В това изискване  има 
струпване на няколко дискри-
минационни и необективни 
условия: 

1. Изискват се договори за 
строителство или ремонт на 
строежи от първа група - тре-
та категория, буква „в", съглас-
но Наредба №1 от 30.07.2003 
г. за номенклатурата на ви-
довете строежи. Това не съ-
ответства на категорията 
на поръчката - извършване на 
строително-ремонтни и мон-
тажни дейности. Обектът, 
предмет на поръчката, не се 
изгражда като нов, а се ремон-
тира. По тази логика номенкла-
турата на обекта е съгл. чл. 
7, ал. 1 от наредбата: строеж 
само от трета категория - ре-
конструкция, преустройство, ос-
новен ремонт и смяна на пред-
назначението на строежите по 
чл. 6, ал. 1 до ал. 7 включително.

2. Необосновано е ограни-
чението за трима различни 
помежду им и от него самия 
(строителя - бел. ред.) собстве-
ници. Ами ако строителното 
дружество е изпълнявало поръч-
ки само в рамките на месторе-
гистрацият си, където (става 
дума за т. нар. провинция - бел. 
ред.) основен възложител е об-
щината? Получава се парадокс. 
Всеки участник, който притежа-
ва референции от един възложи-
тел (в случая някоя община) или 
е изпълнил само обекти, които е 
самофинансирал,

автоматично става  

„негоден” да участва в  

процедурата за възлагане  

на тази поръчка. 

Независимо от това колко 
строителни обекта е изпълнил, с 
какво качество и на каква стой-
ност…“

И какво се оказва в крайна 
сметка? В ЦПРС са вписани 95 
пазарджишки строителни фир-
ми, 47 от които членуват и в 
КСБ. И нито една от тях не е 
годна да задоволи последните 
за 2011 г. „поръчкови” амбиции 
на образователното ведом-
ство, оценени – поне засега 
– само на 5, 9 млн. лева. Мъка, 
мъкаааа…

Крайно време е правителството да 

приеме специално постановление, с 

което да задължи всички държавни 

чиновници и общинари, които имат 

нещо общо със ЗОП, да прочетат 

задължително четивото, озаглаве-

но „Наръчник за практиката на КЗК 

и ВАС по обжалване на процедури за 

възлагане на обществени поръчки 

и предоставяне на концесии”. Звучи 

абсурдно, но след като сме го дока-

рали дотам… 
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Водното огледало 
се оформи като 
един от  
най-скандалните 
мегапроекти 
в страната 
за последните 
години

Проектът за 
околовръстния 
път на Кърджали 
дава надежди 
на местните 
стротители

Председателят на ОП на КСБ в Кърджали – инж. Емил Младенов:

Освен ефективните действия на КСБ за редуциране 
на нарушенията е нужно и държавата да покаже по-силна воля

Красимир Кирев

Г-н Младенов, какво 

ново се случва в ОП - Кър-

джали? Как фирмите се 

борят с кризата? 

От регистъра ни от-
паднаха 12 дружества и 
останахме 86. След юни, 
когато предстои ново 
пререгистриране, не се 
знае какво ще се случи и 
с тях. Но най-важното за 
строителните фирми е, че 
при липса на работа пове-
че от две години кате-
горията им се намалява. 
Фирмата губи престиж-
ната си позиция и не може 
да участва в търгове за 
големи обекти. Това е го-
лямата трагедия. Защото 
има десетки наши друже-
ства, които са въоръжени 
с много модерна техника и 
са с възможности да вър-
шат сериозен обем рабо-
та, но отпадат.

Сега половината от 
нашите фирми се занима-
ват с високо строител-
ство – изграждат жилищ-
ни кооперации. Малко са 
тези, които изпълняват 
обществени поръчки.

Въпреки тежката кри-
за се радвам, че по иници-
атива на КСБ и със съдей-
ствието на камарите на 
инженерите и архитекти-
те се реализира проектът 
„Аз мога да строя“. Учим 
младежи и девойки от про-
фесионалните гимназии по 
строителство в страна-
та как да проектират. На 
първия етап вече видяхме 
в кърджалийската гим-
назия по строителство 
„Христо Смирненски“ идеи 
за възрожденски къщи. Из-
работиха ги два екипа с 
консултанти архитекти-
те Станислав Луков и Ра-
досвета Хаджиева. Целта 
е децата да не излизат 
неподготвени от училище, 
да имат реална представа 
как се строи и проектира 
и да са подготвени за бъ-
дещето, което се надявам 
за тях да е по-добро.

С какви надежди гле-

дате към 2012 г.?

Надяваме се да пот-
ръгне строителството, 
да  одобрят  проекти, 
да се финансират, та 
фирмите да заработят. 
А ко  правителството 
ни склони Брюксел като 
дисциплинирана страна 
да получим отстъпка за 
съфинансирането по ев-
ропейските проекти, кое-
то сега е 20%, то всички 
ще живнем. Намаляване-
то на този процент ще 
позволи държавната хаз-
на да съфинансира пове-
че проекти, което значи 
и повече работа. Знам, 
че общините в Родопите 
имат доста защитени 
идеи по Програмата за 
развитие на селските 
райони .  В  Крумовград 
строителните фирми 
се  стягат за  работа 
по инфраструктурата, 
свързана с добива на зла-
то. Мощни фирми като 
„Пътстройинженеринг“, 
„Ардастрой“ и „Саваро-
на“ в Кърджали и „Родо-
пастрой“ в Момчилград 
могат да  изпълняват 
всякакво строителство.

Проблемите в търго-

вете продължават ли и 

във вашия регион?

КСБ направи изклю-
чително много за реду-
цирането на измамите и 
проблемите. Строите-
лите оценяват това, но 
е нужно и държавата да 
покаже по-силна воля. Въз-
ложителите продължават 
да използват допълнител-
ните условия като врати-
чка за дискриминация. Има 
2-3 пресни случая, в които 
победителят просто се 
знае. 

Кой е най-значимият 

обект в района?

Това е новият път от 
спирка Джебел до Подко-

ва. Но може би най-голя-
мото строителство, в 
което ще се инвестира 
от външна фирма, ще е 
в Крумовград във връзка 
със златодобива. Там ще 
се вложат стотици мили-
они, но трябва здраво да 
се държи за спазването на 

екологичните 
норми. Очаква 
се в Кърджали 
да  започне и 
изграждането 
на пречиства-
телна станция. 
Паркът вече си 
има изпълни-
тел и първият 
етап е на при-

вършване. Сега е важно 
дали общината може да 
осигури средства да се 
продължи нататък.

Като че ли в Кърджа-

ли Програмата за разви-

тие на селските райони 

има голям потенциал, но 

ресурсът й не се използ-

ва ефективно?

С интересни проек-
ти имаме шанс. Евросъ-
юзът обръща внимание 
на местата с красива 
природа. В тази връзка 
Родопите имат бъдеще 
за развитие на туризъм 
като прекрасно място за 
възвръщане на силите на 
изтощения в индустриал-
ните държави човек. Спо-
ред мен Ардино е може би 
първенец в разработва-
нето на проекти в тази 
насока. Имат успешен 
екип и одобрени проекти. 
Община Кирково също се 
движи добре. И в община 
Джебел има задвижени 
проекти. Кърджали пред-
стави доста проекти, но 
одобрени няма.

Ако погледнем на 

Кърджалийска област 

като на строителна 

площадка, как изглежда 

тя?

Вярвам, че през 2012 г. 
повече ще се строи.  Поч-
ти навсякъде ще се рабо-
ти, а има и идеи, които 
може да бъдат одобрени 
и финансирани. Надявам 
се да подобрим инфра-

структурата в областта 
и най-важното тя да е 
причина тук да дойдат ин-
веститори, които да ор-
ганизират производства.

Сега всички сме се 
вторачили в строител-
ството на пътя за Ма-
каза. Но май забравихме 
промишлените зони. Това 
са терените, където най-
бързо може да се завърти 
бизнес и икономиката да 
дръпне напред.

Какво се  случва с 

околовръстния път на  

Кърджали?

Знам, че се прави всич-

ко възможно да стартира, 
но кога? Чух, че ще струва 
500 милиона. Това ще е ог-
ромно строителство и ра-
бота ще има за всички ни, 
дори чужда фирма да спе-
чели търга за изпълнител, 
пак ще наема подизпълни-
тели от тук. Ако скоро се 
отвори Маказа, доста ще 
се усложни движението в 
Кърджали, дано скоро да 
не тръгнат тировете от 
Европа за Бяло море. Ина-
че проходът е добра перс-
пектива за общината и 
областта.

Фирмите, работили 

на Водното огледало в 

Кърджали, ще получат ли 

най-после парите си? 

С т р о и т е л и т е  н а 
единственото по рода 
си хидротехническо съо-
ръжение у нас, което се 
прочу с името Водно ог-
ледало и което акумулира 
в централната зона на 
Кърджали 1,5 млн. куб. м 
вода, най-после ще полу-
чат последната част от 
парите за свършената ра-
бота. Това ще стане тази 
година, но никой не знае 
точно кога, въпреки че в 
бюджета са фиксирани въ-
просните 24 млн. лв. Заед-
но с лихвите за забавяне 
на плащането милионите 
станаха 30. Ако отлагане-
то във времето продължи, 
ще се трупат още лихви, 
които трябва също да се 
платят. За строителните 
дружества, участвали в 
изграждането на обекта, 
които две години изне-
могват без средства за 
работа, е все по-тежко. 
Разпуснаха част от ра-
ботниците и специали-
стите, които потърси-
ха препитание на други 
места, а някои заминаха 
в чужбина. Обвинението 

за пропуски в работата 
не издържа. След техни-
ческите и финансовите 
проверки се оказа, че не 
съществуват, а това, 
което е изработено си 
струва парите. Непла-
щането продължи твър-
де дълго и повлия зле на 
„Саварона“ и „Ардастрой“, 
които заедно със софий-
ската „Станилов“ са в кон-
сорциума – изпълнител на 
обекта. Кърджалийските 
дружества са с голям тех-
нически и човешки ресурс 
и затова понасят тежки 
загуби. Най-малкото е, че 
съвременна строителна 
техника, която струва 
стотици хиляди левове, 
ръждясва.

Това  значи  ли ,  че 

държавата, като не е 

платила за свършена-

та работа, е блокирала 

местните фирми?

И не само това, за 
съжаление „изчезнаха“ и 
обекти, на които може-
ше да се работи. През 
това време бе спряно 
финансирането на ин-
фраструктурни проекти, 
чието изпълнение беше 
започнало, като водо-
снабдяване, канализации, 
пречиствателни станции, 
благоустрояване на улици. 
Фактически в нашата об-
ласт, освен парк „Арпезос-
север“ и пътя от спирка 
Джебел за Подкова, който 
е част от международния 
за прохода Маказа, няма 
други обществено значи-
ми обекти, по които да 
се работи. За съжаление 
нашата община, която е 
една от задлъжнелите в 
страната, не е в състо-
яние да финансира сама 
проекти. Казано простич-
ко: Криви сметки, болна 
икономика.
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 от стр. 1

Лектор бе председа-
телят на Комисията по 
Регистъра доц. д-р инж. 
Георги Линков. Той подроб-
но разясни новите правила 
за деклариране на опита и 
структурира изложението 
си спрямо формуляра за 
регистрация, обяснявайки 
особеностите на всяка 
една от четирите табли-
ци, в които попадат стро-
ителите. Първата ситуа-
ция за строителя е,

когато работи  

като главен изпълнител 

Важно е да се знае, че 
може да бъде деклариран 
като опит само обект,  за-
вършен с Акт 15, удосто-
веряващ, че той е приет и 
строителят си е свършил 
работата. Доц. Линков 
призова компаниите да са 
коректни към подизпъл-
нителите и да ги впис-
ват в документите при  
предаване.

Строителят не трябва 
да подценява и описание-
то на свършената рабо-
та. Често то се състои 
от две-три изречения, а 
Комисията по Регистъра 
предвижда две машино-
писни страници. „Знаем, че 
строителите не обичат 
тази досадна работа. Но 
нека имат предвид, че ако 
са изградили голям хотел, в 
него има и част ВиК, тра-
фопост, подходи към обек-
та, вертикална планировка 
– т.е. много различни видо-
ве строително-монтажни 
работи. Всички те трябва 
да влязат в описанието и 
то да бъде направено май-
сторски”, съветва доц. 
Линков. В тази таблица 

влизат и строителите, 
които са част от обеди-
нение. За строителите, 
които са работили като 

подизпълнители,  

но не са посочени  

от главния изпълнител, 

има отделни правила. 
При тях декларирането на 
опит става, като донесат 
разрешението за строеж, 
Акт 15 и договор с глав-
ния изпълнител. Фирмата 
трябва да опише дейност-
ите, които е извършила на 
обекта, и опитът й ще 
бъде признат. „Честно е 
да дадем възможност на 
фирмите, които главният 
изпълнител не е обявил, да 
декларират работа, коя-
то са свършили”, комен-
тира председателят на 

Комисията по Регистъра. 
Третата ситуация, в коя-
то може да попаднат фир-
мите, е декларирането на 
опит от 

обекти, за които не е  

издадено разрешение,  

но са завършени и приети

 с вътрешноведом-
ствен акт, който по форма 
и съдържание наподобява  
Акт 15. Доц. Георги Лин-

ков обясни, че това много 
често са ремонти, ре-
конструкции и саниране 
на различни обекти от 
сградното и инфраструк-
турното строителство. 
След приключването им с 
вътрешноведомствена ко-
мисия се приема обектът 
и се издава аналогичен на 
Акт 15 документ, подписан 
от възложителя и строи-
теля. В четвърта таблица  
попадат 

строители, извършили  

отделни видове СМР

 При декларирането 
на опита си те трябва 
да представят договор и 
приемо-предавателен про-
токол от възложителя, че 
са си изпълнили задълже-
нията. Във формуляра за 
деклариране – таблица № 
5, съществува специално 
място и за производствен 
опит на чужди фирми или 
български, работили извън 
страната. „С формулира-
нето на тези случаи сме 
изчерпали всички възмож-

ни ситуации при работа. 
Водили сме се от прин-
ципни решения. Времето 
ще покаже дали сме се 
справили добре. Създали 
сме възможност всеки 
строител сам да нарисува 
своя образ, който обаче да 
отговаря на реалността”, 
коментира доц. Линков.

Не е задължително строи-

телите да декларират 

веднага целия си опит 

Предвидена е възмож-
ност това да става без 
ограничение във време-
то. Когато успеят да 
съберат необходимите 
им документи, тогава 
могат да декларират да-
ден обект. „Никой няма да 
насилва строителите да 
декларират целия си опит 
веднага. Никой не е казал 
също, че вече обявеният 
им опит е пълен. Важно-
то е той да бъде дейст-
вителен. И друго важно 
нещо – представянето 
на референции. Дали сме 
тази възможност, използ-
вайте я максимално”, зая-
ви пред колегите си доц. 
Линков.

С л е д  р а з я с н е н и я -
та строителите имаха 
възможност да задават 
всякакви въпроси и да 
споделят своите мнения 
и идеи. Бяха засегнати 
много частни случаи . 
Такива са моментите, в 
които частно лице уп-
равлява дадено юриди-
ческо лице, след което 
регистрира ново. Тогава 
той започва на чисто и 
няма възможност да обя-
ви опита на предишното 
дружество.

В края на форума ду-
мата отново взе предсе-
дателят на ОП - София 
инж. Николай Станков. Той 
призова всички строите-
ли, вписани в ЦПРС, които 
все още не са членове на 
Камарата, да се присъ-
единят към нея. „Едно 
такова членство ще по-
каже, че принадлежите 
към тази общност. Само 
така може да сме по-сил-
ни, да защитаваме инте-
ресите си и да търсим ре-
шение на проблемите си”,  
заяви той.

Пет таблици обхващат всички възможни ситуации на работа

Председателят на Коми-
сията по Регистъра доц. 
д-р инж. Георги Линков се 
пошегува, че за 40 години 
преподавателска практи-
ка не е виждал толкова 
пълна зала. Според него 
това говори за големия 
интерес на строителните 
компании

Снимки Денис Бучел

Свилена Гражданска 

Младите специалисти 
от Софийската гимназия 
по строителство, архитек-
тура и геодезия „Христо Бо-
тев“ акцентират на зелени-
те къщи в своите проекти, 
защото те са съвременни, 
удобни и енергоефективни.  
Парковото пространство 
около семейните постройки 
осигурява спокойствие след 
напрегнатия работен ден.

Учениците, участващи в 
конкурса на Камарата на строителите в 
България „Аз мога да строя“, представиха 
архитектурните си идеи пред специали-
зирано жури. В него участва главният ар-
хитект на София Петър Диков. Той посъ-
ветва бъдещите си колеги да продължат 
да учат професии, свързани със строи-
телството. „Работейки в този сектор, 
вие изпълнявате мечтите на хората. Не 
забравяйте молива, когато творите. За 
да направите хубав проект, трябва първо 

да го начертаете на ръка. Сега е време-
то да мечтаете“, допълни той. 

В комисията участваха още главният 
архитект на район „Лозенец” Тодор Госпо-
динов, арх. Николай Христов от Дирекция 
„Национален строителен контрол“ и Ва-
сил Вутов, представител на областното 
представителство на КСБ в София. Ръко-
водителите на конкурса в строителната 
гимназия са инж. Христина Любенова и 
арх. Даниела Славенова.

Виолета Михайлова

На запитване за това 
какъв е броят на изключе-
ните абонати от електро-
преносната мрежа на EVN 
България по време на небла-
гоприятната метеорологич-
на ситуация у нас и какви са 
причините за незабавното 
преустановяване на захран-
ването, от компанията ни 
отговориха, че следват от-
давна установена прозрачна 
политика. Вестник „Строи-
тел“ направи справката 
по сигнал на  областните 
представителства на КСБ 
в Сливен и Ямбол.

Експерт от дружество-
то поясни, че във всяка фак-
тура за консумирана елек-
троенергия EVN България 
информира предварително 
за предстоящите срокове 
на плащане и на изключване 
от мрежата. След изтича-
не на официалния период 

за погасяване на сумата 
дружеството изчаква още 
10 календарни дни, преди 
да преустанови електроза-
хранването на даден битов 
клиент. Освен това всеки 
месец дружеството успя-
ва да зареди фактурите по 
касите няколко дни по-рано 
от официално обявения във 
фактурата срок за плащане. 
По този начин на клиентите 
се предоставят общо около 
30 дни на разположение за 
плащане на консумираната 
електроенергия.

Допълнително всеки кли-
ент може да направи справ-

ка за своята фактура на 
тел. 0700 10207 или на www.
evn.bg. В случаите, когато 
клиент среща персонални 
пречки при разплащане на 
задълженията си към EVN 
България, компанията пре-
доставя допълнителни ре-
шения за преодоляване на 
затруднението. „Политика-
та, която следваме, е от-
ворена и всеки наш клиент 
може да се свърже с нас по 
телефона или да дойде при 
нас на място, за да обсъдим 
възможности и за евенту-
ално разсрочено плащане”, 
коментираха от EVN.
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Продължение от бр. 4

Глава четвърта
ОБЩИ ПРАВИЛА  

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕ-
ДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  

НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА

Раздел I
Изисквания към кандида-
тите и участниците (Загл. 

изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в 
сила от 01.07.2006 г.)

Чл. 46. (Доп. - ДВ, бр. 37 
от 2006 г., в сила от 01.07. 
2006 г.) В процедура за въз-
лагане на обществена поръчка 
може да участва всеки канди-
дат или участник, който отго-
варя на предварително обяве-
ните условия.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 37 
от 2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) (1) Възложителят отстраня-
ва от участие в процедура за 
възлагане на обществена по-
ръчка кандидат или участник, 
който е: 

1. осъден с влязла в сила 
присъда, освен ако е реабили-
тиран, за: 

а) престъпление против 
финансовата, данъчната или 
осигурителната система, 
включително изпиране на 
пари, по чл. 253 - 260 от На-
казателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 
от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана 
престъпна група по чл. 321 и 
321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против 
собствеността по чл. 194 - 217 
от Наказателния кодекс;

д) престъпление против 
стопанството по чл. 219 - 252 
от Наказателния кодекс;

2. обявен в несъстоятел-
ност;

3. в производство по 
ликвидация или се намира в 
подобна процедура съгласно 
националните закони и подза-
конови актове.

(2) Възложителят може да 
отстрани от участие в проце-
дура за възлагане на общест-
вена поръчка кандидат или 
участник, който:

1. е в открито производ-
ство по несъстоятелност, 
или е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите 
си по смисъла на чл. 740 от 
Търговския закон, а в случай 
че кандидатът или участни-
кът е чуждестранно лице - се 
намира в подобна процедура 
съгласно националните за-
кони и подзаконови актове, 
включително когато неговата 
дейност е под разпореждане 
на съда, или кандидатът или 
участникът е преустановил 
дейността си;

2. е лишен от правото да 
упражнява определена про-
фесия или дейност съгласно 
законодателството на дър-
жавата, в която е извършено 
нарушението;

3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) 
има задължения по смисъла на 
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-
осигурителния процесуален 
кодекс към държавата и към 
община, установени с влязъл 
в сила акт на компетентен 
орган, освен ако е допуснато 
разсрочване или отсрочва-
не на задълженията, или има 
задължения за данъци или 
вноски за социалното осигу-

ряване съгласно законодател-
ството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е 
установен;

4. (нова - ДВ, бр. 43 от 
2011 г., в сила от 15.06.2011 
г.) има наложено администра-
тивно наказание за наемане на 
работа на незаконно пребива-
ващи чужденци през послед-
ните до 5 години.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) Когато възложителят пред-
вижда отстраняване на канди-
дат или участник при наличие 
на някое от обстоятелствата 
по ал. 2, той е длъжен да по-
сочи тези обстоятелства в 
обявлението за обществена 
поръчка, а при процедури на 
договаряне без обявление - в 
поканата за участие.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 
2008 г., в сила от 01.01.2009 
г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.) Изис-
кванията на ал. 1, т. 1 и ал. 2, 
т. 2, когато е посочено от въз-
ложителя в обявлението, се 
прилагат, както следва:

1. при събирателно друже-
ство - за лицата по чл. 84, ал. 
1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон;

2. при командитно друже-
ство - за лицата по чл. 105 от 
Търговския закон, без огра-
ничено отговорните съдруж-
ници;

3. при дружество с огра-
ничена отговорност - за лица-
та по чл. 141, ал. 2 от Търгов-
ския закон, а при еднолично 
дружество с ограничена отго-
ворност - за лицата по чл. 147, 
ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно друже-
ство - за овластените лица по 
чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластя-
ване - за лицата по чл. 235, ал. 
1 от Търговския закон;

5. при командитно друже-
ство с акции - за лицата по чл. 
244, ал. 4 от Търговския закон;

6. (нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) 
при едноличен търговец - за 
физическото лице - търговец;

7. (доп. - ДВ, бр. 52 от 
2010 г., предишна т. 6 - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) във всички ос-
танали случаи, включително 
за чуждестранните лица - за 
лицата, които представляват 
кандидата или участника;

8. (нова - ДВ, бр. 52 от 
2010 г., предишна т. 7, изм. - 
ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) в случаите по т. 
1 - 7 - и за прокуристите, ко-
гато има такива; когато чуж-
дестранно лице има повече от 
един прокурист, декларацията 
се подава само от прокуриста, 
в чиято представителна власт 
е включена територията на Ре-
публика България, съответно 
територията на държавата, в 
която се провежда процеду-
рата при възложител по чл. 
7, т. 2.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 
2008 г., в сила от 01.01.2009 
г.) Не могат да участват в 
процедура за възлагане на об-
ществена поръчка кандидати 
или участници:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 
2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 
2010 г., в сила от 10.12.2010 
г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.) при 
които лицата по ал. 4 са свър-
зани лица с възложителя или 

със служители на ръководна 
длъжност в неговата органи-
зация;

2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 
2010 г., в сила от 10.12.2010 
г.) които са сключили дого-
вор с лице по чл. 21 или 22 от 
Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на 
интереси.

(6) (Нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) За обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 
и ал. 5, т. 2, когато кандидатът 
или участникът е юридическо 
лице, е достатъчно подаване 
на декларация от едно от лица-
та, които могат самостоятелно 
да го представляват.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) В случаите по 
чл. 90, ал. 1, т. 12 и чл. 103, 
ал. 2, т. 11 не се прилагат из-
искванията по ал. 1, т. 2 и 3 и 
ал. 2, т. 1.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) Когато кандида-
тът или участникът предвижда 
участието на подизпълнители 
при изпълнение на поръчката, 
изискванията по ал. 1 и 5 и по-
сочените в обявлението изис-
квания по ал. 2 се прилагат и 
за подизпълнителите.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) При подаване 
на заявлението за участие 
или офертата кандидатът или 
участникът удостоверява лип-
сата на обстоятелствата по ал. 
1 и 5 и посочените в обявле-
нието изисквания по ал. 2 с 
декларация.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 
2008 г., в сила от 01.01.2009 г., 
предишна ал. 9 - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) При подписване на дого-
вора за обществена поръч-
ка участникът, определен 
за изпълнител, е длъжен да 
представи документи от съот-
ветните компетентни органи 
за удостоверяване липсата 
на обстоятелствата по ал. 1 
и посочените в обявлението 
обстоятелства по ал. 2.

(11) (Нова - ДВ, бр. 94 от 
2008 г., в сила от 01.01.2009 
г., предишна ал. 10, изм. - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) Възложители-
те, за които се прилага чл. 23, 
ал. 4 от Закона за търговския 
регистър, не могат да изискват 
представяне на документите 
по ал. 10, когато те се отнасят 
за обстоятелствата, вписани в 
търговския регистър.

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) Не може да 
участва в процедура за възла-
гане на обществена поръчка 
чуждестранно физическо или 
юридическо лице, за което в 
държавата, в която е устано-
вено, е налице някое от обсто-
ятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) 
При подписване на договора 
за обществена поръчка участ-
никът, определен за изпълни-
тел, е длъжен да представи 
документи за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по 
чл. 47, ал. 1 и на посочените 
в обявлението обстоятелства 
по чл. 47, ал. 2, издадени от 
компетентен орган, или из-
влечение от съдебен регистър, 
или еквивалентен документ на 

съдебен или административен 
орган от държавата, в която е 
установен.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) Когато в съответната чуж-
да държава не се издават до-
кументите по ал. 2 или когато 
те не включват всички случаи 
по чл. 47, ал. 1 и 2, участникът 
представя клетвена деклара-
ция, ако такава декларация 
има правно значение според 
закона на държавата, в която 
е установен. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) 
Когато клетвената декларация 
няма правно значение според 
съответния национален закон, 
участникът представя офици-
ално заявление, направено 
пред съдебен или админи-
стративен орган, нотариус или 
компетентен професионален 
или търговски орган в държа-
вата, в която той е установен.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 37 
от 2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) (1) Възложителят може да 
изиска от всеки кандидат или 
участник да докаже регистра-
цията си в някой от професи-
оналните или търговски ре-
гистри на държавата, в която 
е установен, или да представи 
декларация или удостовере-
ние за наличието на такава 
регистрация от компетентните 
органи съгласно националния 
му закон.

(2) При процедурите за 
възлагане на обществени по-
ръчки за услуги, доколкото 
кандидатите или участниците 
трябва да притежават специ-
ално разрешение или да чле-
нуват в определена организа-
ция, за да могат да изпълняват 
в своята страна съответната 
услуга, възложителят може да 
изиска от тях да докажат на-
личието на такова разрешение 
или членство.

(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 
2010 г.) За допускане до учас-
тие в процедура на кандидати-
те или участниците, установе-
ни в друга държава - членка на 
Европейския съюз, възложи-
телят няма право да изисква 
набавянето на сертификат или 
документ за регистрация от 
административен орган, ако те 
представят еквивалентен до-
кумент, издаден от държавата, 
в която са установени.

Чл. 50. (1) (Доп. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) За доказване на 
икономическото и финансово-
то състояние на кандидатите 
или участниците възложите-
лят може да изиска от тях да 
представят един или няколко 
от следните документи:

1. удостоверения от банки 
или копие от застраховка за 
професионална отговорност;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 
от 2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) годишния финансов отчет 
или някоя от съставните му 
части, когато публикуването 
им се изисква от законодател-
ството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е 
установен;

3. (доп. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 
г., в сила от 26.02.2012 г.) ин-
формация за общия оборот и 
за оборота на стоките, услуги-
те или строителството, които 
са предмет на поръчката, за 
последните три години в за-

висимост от датата, на която 
кандидатът или участникът е 
учреден или е започнал дей-
ността си.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) 
Когато по обективни причини 
кандидатът или участникът не 
може да представи исканите 
от възложителя документи, 
той може да докаже иконо-
мическото и финансовото си 
състояние с всеки друг до-
кумент, който възложителят 
приеме за подходящ.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.)

Чл. 51. (1) (Предишен 
текст на чл. 51, доп. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 
от 2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) За доказване на техниче-
ските възможности и/или ква-
лификацията на кандидатите 
или участниците възложите-
лят може да изиска от тях да 
представят един или няколко 
от следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) списък на основните дого-
вори за доставки и услуги, из-
пълнени през последните три 
години, включително стойно-
стите, датите и получателите, 
придружен от препоръки за 
добро изпълнение;

2. (нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) списък на договорите за 
строителство, изпълнени през 
последните 5 години, придру-
жен от препоръки за добро 
изпълнение за най-важните 
строителни обекти; тези пре-
поръки посочват стойността, 
датата и мястото на строител-
ството, както и дали то е из-
пълнено професионално и в 
съответствие с нормативните 
изисквания;

3. (предишна т. 2, изм. - 
ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила 
от 01.07.2006 г.) описание на 
техническото оборудване за 
осигуряване на качеството и 
оборудването за изпитване и 
изследване;

4. (предишна т. 3 - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) списък на тех-
нически лица, включително на 
тези, отговарящи за контрола 
на качеството;

5. (предишна т. 4 - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) образци, описа-
ние и/или фотографски сним-
ки на стоките, които ще се 
доставят, чиято автентичност 
трябва да бъде доказана, ако 
възложителят изисква това;

6. (предишна т. 5, изм. - 
ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила 
от 01.07.2006 г.) сертификати, 
издадени от акредитирани ин-
ституции или агенции за уп-
равление на качеството, удос-
товеряващи съответствието 
на стоките със съответните 
спецификации или стандарти;

7. (предишна т. 6, изм. - 
ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила 
от 01.07.2006 г.) документи, 
удостоверяващи образова-
нието и професионалната 
квалификация на кандидата 
или участника и/или на ръ-
ководните му служители, или 
на лицата, които отговарят 
за извършването на услугата 
или строителството, както и 
доставката, когато включва 
услуги и/или подготовката и 

въвеждането на обекта в екс-
плоатация;

8. (предишна т. 7, изм. и 
доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в 
сила от 01.07.2006 г.) деклара-
ция за средния годишен брой 
на работниците и служители-
те и за броя на ръководните 
служители на кандидата или 
участника за последните три 
години;

9. (нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) декларация за техническото 
оборудване, с което разпола-
га кандидатът или участникът 
за изпълнение на обществена 
поръчка за услуги или строи-
телство;

10. (предишна т. 8, доп. - 
ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) данни за собст-
вени или наети технически 
лица, които кандидатът или 
участникът ще използва за из-
вършване на строителството;

11. (нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) за обществените поръчки 
за строителство и услуги - оп-
исание на мерките за опазване 
на околната среда, които кан-
дидатът или участникът ще 
приложи при изпълнение на 
поръчката, ако възложителят 
е предвидил такива в обявле-
нието.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) При процедурите за възла-
гане на обществени поръчки 
за доставки, които изискват 
проучване на терена или мон-
тажни работи, предоставяне 
на услуги и/или изпълнение на 
строителство, възложителите 
могат да поставят изисквания 
към кандидатите или учас-
тниците за техните умения, 
ефективност, опит и надежд-
ност да предоставят услугата 
или да извършат монтажа или 
строителните работи.

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 37 
от 2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) (1) Кандидат или участник 
може да използва ресурсите 
на други физически или юри-
дически лица при изпълнение 
на поръчката, при условие че 
докаже, че ще има на свое раз-
положение тези ресурси.

(2) Условията по ал. 1 се 
прилагат и когато кандидат 
или участник в процедурата 
е обединение от физически и/
или юридически лица.

Чл. 52. (Доп. - ДВ, бр. 37 
от 2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.) Кога-
то предметът на обществена 
поръчка е сложен или със 
специално предназначение, 
възложителят може да про-
верява техническите въз-
можности на кандидата или 
участника и при необходимост 
оборудването за изпитване и 
изследване и възможностите 
за осигуряване на качество-
то. Възложителят може да 
поиска това и от компетентен 
орган на държавата, в която 
е установен кандидатът или 
участникът, ако този орган е 
съгласен да извърши проверка 
от името на възложителя.

Чл. 53. (1) (Доп. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г., изм. - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) Когато възло-
жителят изисква представяне 
на сертификати, които удос-
товеряват съответствието на 
кандидата или участника със 
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Продължение от бр. 4 

§ 10

Срокове

(1) Трябва да се предвиди достатъчен 
срок за обработка и изпращане на оферта-
та, също и при спешност, не по-малка от 
10 календарни дни. При това особено внима-
ние трябва да се обърне на допълнителния 
разход на време за оглед на строителните 
обекти или за установяване на документа-
цията за подготовка на офертата.

(2) Срокът на офертата тече от мо-
мента на датата на отварянето й. 

(3) До изтичане на срока на офертата 
офертите могат да бъдат изтеглени.

(4) Трябва да се предвиди достатъчен 
срок за постъпване на заявленията за учас-
тие при ограничени тръжни процедури с об-
ществен конкурс.

(5) Срокът за възлагане започва да тече 
от датата на отваряне.

(6) Срокът за възлагане трябва да бъде, 
колкото е възможно, по-кратък и да не бъде 
по-дълъг от срока, необходим на възложите-
ля за бърза проверка и оценка на офертите 
(§ 16). По-дълъг срок за възлагане от 30 ка-
лендарни дни трябва да се установява само 
в случай че е налице нужната аргументация. 
Краят на срока за възлагане се обозначава 
със задаване на календарни дни.

(7) Предвижда се, че оферентът е об-
вързан със своята оферта до изтичане на 
срока за възлагане.

(8) Абзаци 5 до 7 са съответно в сила за 
свободно търговско възлагане.

§ 10a

Срокове

(1) 1. При открита процедура срокът за 
входиране на оферти (офертен срок) възли-
за на минимум 52 календарни дни, считани 
от датата на изпращане на известието.

2. Срокът за входиране на офертите 
може да бъде съкращаван, ако бъде изпра-
тена предварителна информация съгласно 
§ 12a, абзац 1 според предписания образец 
(Приложение I от Наредба (ЕС), т.1564/2005) 
минимум 53 календарни дни, но максимум 12 
месеца от датата на изпращане на извес-
тието за поръчка в открита процедура 
съгласно § 12a, абзац 2 в служебния бюле-
тин на ЕС. Тази предварителна информация 
трябва да съдържа минимум изискваните 
данни в образеца за известие (Приложение 
II на Наредба (ЕС), т. 1564/ 2005) за открита 
процедура, доколкото тази информация не е 
била предоставена към датата на изпраща-
не на предварителната информация. Съкра-
теният срок трябва да бъде достатъчен 
за заинтересованите, за да могат те да 
изпратят оферти по съответния ред. Той 
трябва да възлиза на минимум 36 календарни 
дни от датата на изпращане на известие-
то за поръчката и не може да бъде под 22 
календарни дни.

3.  Ако договорните документи, допъл-
нителните документи или изискваната 
информация не могат да бъдат изпратени 
или предоставени поради големия си обем в 
рамките на споменатите в § 12a, абзаци 4 
и 5 срокове, предвидените в т. 1 и 2 срокове 
трябва да се удължат адекватно.

4. При известия, изработени и предос-
тавени по електронен път през интернет 
портала на службата за ведомствени пуб-
ликации на Европейския съюз3 (електронно 
известие), споменатите в т. 1 и 2 срокове 
за оферти могат да бъдат съкратени със 7 
календарни дни.

5. Срокът за офертата може да бъде 
съкратен с допълнителни 5 календарни дни, 
ако от датата на публикуване на извес-
тието договорните документи и всички 
допълнителни документи са предоставени 
абсолютно достъпно, свободно и пряко; в из-
вестието трябва да се предостави интер-
нет адресът, на който може да се открият 
въпросните документи.

6. В откритата процедура в никакъв 
случай не трябва да се стига до кумулиране 

на съкращения на срока за оферта, които 
биха го направили по-къс от 15 календарни 
дни, считано от датата на изпращане на 
известието.

(2) 1. При закрита процедура срокът за 
входиране на заявления за участие (срокът 
за кандидатстване) трябва да възлиза на 
минимум 37 календарни дни, считано от 
датата на изпращане на известието. От 
съображения за спешност срокът за кан-
дидатстване може да бъде съкратен на 15 
календарни дни.

2. Срокът за кандидатстване при елек-
тронни известия може да бъде съкратен със 
7 календарни дни съгласно абзац 1, т. 4.

3. При закрита процедура срокът за 
оферта възлиза на минимум 40 календарни 
дни, считано от датата след изпращане 
на покана за подаване на оферта. Срокът 
за входиране на офертите може да бъде 
съкращаван на 26 календарни дни, ако бъде 
изпратена предварителна информация съ-
гласно § 12a, абзац 1 според предписания 
образец (Приложение I от Наредба (ЕС), 
т. 1564/2005) минимум 52 календарни дни, 
но максимум 12 месеца от датата на из-
пращане на известието за поръчка в от-
крита процедура съгласно § 12a, абзац 2 
в служебния бюлетин на ЕС. Тази предва-
рителна информация трябва да съдържа 
минимум изискваните данни в образеца на 
известието (Приложение II на Наредба (ЕС), 
т. 1564/2005) за закрита процедура или в 
образеца на известието (Приложение II на 
Наредба (ЕС), т. 1564/2005) за процедурата 
по договаряне, доколкото тази информация 
е била налице към датата на изпращане на 
предварителната информация.

4. От съображения за спешност тези 
срокове могат да бъдат съкращавани, как-
то следва:

a) на минимум 15 календарни дни за вхо-
диране на заявленията за участие, респ. 
минимум 10 календарни дни при електронно 
известие съгласно абзац 1, т. 4

b) при закрита процедура на мимимум 10 
каледарни дни за входиране на оферти.

5. Срокът за оферта може да бъде съ-
кратен с допълнителни 5 календарни дни, 
ако от датата на публикуване на извес-
тието договорните документи и всички 
допълнителни документи са предоставени 
абсолютно достъпно, свободно и пряко. В 
известието  трябва да се предостави адре-
сът, на който може да се открият въпрос-
ните документи.

(3) При конкурсен диалог трябва да се 
процедира съгласно абзац 2, т. 1, алинея 1 
и т. 2, а при процедура договаряне с извес-
тие за възлагане трябва да се процедира 
съгласно абзац 2

(4) Ако офертите могат да се разгледат 
само на място или не могат да се изпратят 
като документи, заради което съответно 
не могат да се спазят сроковете по абзаци 
1 и 2, то те трябва да се удължат.

§ 11

Основни положения при предоставянето 

на информация

(1) 1. В известието или в тръжните до-
кументи възложителите задават информа-
ция дали информацията ще бъде предадена 
по пощата, факс, електронен път или чрез 
комбинация от тези комуникационни сред-
ства.

2. Избраната за електронен пренос на 
данни мрежа трябва да бъде общо разпола-
гаема и достъпна и не трябва да ограни-
чава достъпа на кандидатите и оференти-
те до тръжната процедура. Използваните 
за целта програми и техните технически 
показатели трябва да са общо достъпни, 
да са съвместими и недискриминиращи 
спрямо общо разпространените продукти 
на информационните и комуникационните 
технологии.

3. Възложителят има ангажимента да 
осигури достъп на заинтересованите пред-
приятия до информация за спецификациите 
на апаратурата, която е необходима за 

електронен пренос на заявленията за учас-
тие и офертите, включително шифри и ко-
дове. Освен това трябва да се гарантира, 
че споменатите в Приложение I изисквания 
са изпълнени.

(2) Възложителят може да създаде ин-
тернет профил, в който да бъдат публику-
вани общи данни като място за контакти, 
телефонен и факс номер, пощенски адрес и 
имейл адрес, както и данни за тръжни про-
цедури, планирани и възложени поръчки или 
прекратени процедури.

§ 11a

Изисквания към заявленията за участие

(1) Възложителите трябва да гаранти-
рат по подходящ начин интегрируемостта 
на данни и конфиденциалността на предаде-
ните заявления за участие в процедурата по 
възлагане. Изпратените по пощата или ди-
ректно предадените заявления за участие 
в процедура възлагане трябва да се получа-
ват в затворен плик, да се обозначат като 
такива и до изтичане предвидения срок за 
предаване да бъдат съхранявани заключени. 
При електронно предадените заявления за 
участие това трябва да се гарантира чрез 
съответните технически решения според 
изискванията на възложителя и чрез коди-
ране. Кодирането трябва да се запази непо-
кътнато до изтичане на предвидения срок 
за постъпване на документите.

(2) Заявления за участие в процедура по 
възлагане могат да се изготвят и по факса 
или по телефона. Ако заявленията за учас-
тие са изготвени по телефона или факса, 
те трябва да бъдат потвърдени от кандида-
тите до изтичане на срока за предаване на 
заявленията за участие чрез изпращане по 
пощата, директно или по електронен път.

§ 12

Уведомяване, изпращане на тръжните 

документи

(1) 1. Обществените тръжни процедури 
трябва да се оповестяват напр. в ежеднев-
ниците, служебните бюлетини и издания или 
на интернет портали, те могат да бъдат 
публикувани и на www.bund.de.

2. Тези известия трябва да съдържат 
следните данни:

a) име, адрес, телефонен и факс номер, 
както и имейл адрес на възложителя (място 
на възлагане),

b) избрана тръжна процедура,
c) по възможност възлагане на поръчка-

та по електронен път и процедура за коди-
ране и разкодиране,

d) вид на поръчката,
e) място на изпълнение на работата,
f) вид и обем на работата,
g) данни за целта на строителната ин-

сталация или на поръчката, ако се изискват 
и проектантски услуги,

h) ако строителната инсталация или 
поръчката са разделени на повече лотове, 
вид и обем на отделните лотове, трябва да 
има възможност да се изпращат оферти за 
един, повече или всички лотове,

i) дата, до която СМР трябва да бъдат 
завършени или продължителност на поръч-
ката за СМР; доколкото е възможно дата, 
от която трябва да започне изпълнението 
на СМР,

j) по възможност данни според § 8, аб-
зац 2, т. 3 за допустимост на допълнителни 
оферти,

k) име и адрес, телефонен и факс номер, 
имейл адрес на мястото, където могат да 
се изискат и разгледат тръжните докумен-
ти и допълнителната документация,

l) по възможност размера и условията 
на плащане на сумата за закупуване на до-
кументацията,

m) при заявление за участие: срок за по-
даване на заявленията за участие, адрес, на 
който трябва да се изпратят заявленията, 
дата, до която могат да се изпращат пока-
ни за подаване на оферти,

n) срок за подаване на офертите,
o) адрес, на който се изпращат оферти-

те, по възможност и адрес, на който офер-
тите да се изпращат по електронен път,

p) език, на който трябва да са разписани 
офертите,

q) дата, час и място за отваряне на 
офертите, както и информация кои лица 
могат да присъстват на отварянето, 

r) по възможност изисквани гаранции,
s) съществени условия на финансиране 

и плащане и/или указания за важни предпи-
сания, в които се съдържат те,

t) по възможност правната форма, която 
обединението на оферента трябва да при-
тежава според процедурата за възлагане 
на поръчката,

u) изисквани удостоверения за оценка 
съответствието на кандидата или офе-
рента, 

v) срок за решение,
w) име и адрес на мястото, към което 

кандидатът или оферентът може да насочи 
за проверка възражения срещу тръжните 
условия на възлагане.

(2) 1. При ограничени тръжни процедури 
според обществен конкурс предприятията 
биват приканвани чрез известия, напр. в 
ежедневниците, служебните печатни изда-
ния и бюлетини или на интернет  портал, да 
заявят своето участие в конкурса.

2. Тези известия трябва да съдържат 
данни съгласно § 12, абзац 1, т. 2.

(3) заявления за участие трябва да се 
вземат предвид и тогава, когато са изпра-
тени по факса или по друг начин, доколкото 
са изпълнени условията за участие.

(4) 1. Тръжните документи трябва да бъ-
дат предадени незабавно на кандидатите 
по подходящ начин.

2. Тръжните документи при ограничена 
тръжна процедура и свободно търговско 
възлагане трябва да бъдат изпратени на 
избраните кандидати в един и същи ден.

(5) Ако важните за ценообразуване до-
кументи не могат да бъдат предоставе-
ни за размножаване, те трябва да бъдат 
изложени достъпно в необходимия брой за 
сведение.

(6) Имената на кандидатите, които са 
получили тръжната документация или са ги 
разгледали, се запазват в тайна.

(7) Ако кандидатите изискват допълни-
телна служебна информация за тръжните 
документи, то тя трябва да бъде предос-
тавена на всички кандидати по същия начин 
незабавно.

§ 12a

Предварителна информация,  

уведомяване, изпращане на тръжните 

документи

(1) 1. Съществените характеристики 
a) за очаквана строителна инсталация с 

минимум оценена обща стойност на поръчка-
та съгласно § 2, т. 4-3 НВ без ДДС, 

b) за очаквана строителна поръчка, при 
която преобладава съществено стойност-
та на материалите и детайлите, които 
трябва да се доставят, с оценена стой-
ност на поръчката от минимум 750 000 €, 
трябва да се оповести под формата на 
предварителна информация.

2. Предварителната информация трябва 
да се предписва наложително само тогава, 
когато възложителите допускат възмож-
ността срокът за входиране на офертите 
да бъде съкратен съгласно § 10a, абзац 1, т. 2.

3. Предварителната информация тряб-
ва да се изготви съгласно съдържащия се 
образец в Приложение I на Наредбата (ЕС), 
т. 1564/2005.

4. Тя трябва да се предостави възможно 
най-скоро след разрешението за проекти-
ране на службата за ведомствени публи-
кации на ЕС4 или да се публикува в профи-
ла съгласно § 11, абзац 2; в този случай 
на службата за ведомствени публикации 
трябва предварително да се предостави 
по електронен път публикацията със съ-
държащия се образец в Приложение VIII на 
Наредбата (ЕС), т. 1564/2005. Освен това 
предварителната информация може да се 
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стандарти за системи за уп-
равление на качеството, въз-
ложителят посочва системите 
за управление на качеството 
чрез съответната серия евро-
пейски стандарти.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 
г., в сила от 26.02.2012 г.) 
В случаите по чл. 51, ал. 1, 
т. 11 възложителят изисква 
представянето на сертифи-
кати, които удостоверяват 
съответствието на кандидата 
или участника с определе-
ни стандарти за опазване на 
околната среда, и посочва 
екологичната и одиторската 
схема на Европейския съюз 
(EMAS) или стандартите за 
опазване на околната среда 
чрез съответните европейски 
или международни стандарти.

(3) (Предишна ал. 2, доп. 
- ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила 
от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) Сертификати-
те по ал. 1 и 2 трябва да са 
издадени от независими лица, 
които са акредитирани по съ-
ответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна 
агенция "Българска служба 
за акредитация" или от друг 
национален орган за акре-
дитация, който е страна по 
Многостранното споразуме-
ние за взаимно признаване на 
Европейската организация за 
акредитация, за съответната 
област или да отговарят на 
изискванията за признаване 
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Зако-
на за националната акредита-
ция на органи за оценяване на 
съответствието.

(4) (Предишна ал. 3, изм. 
- ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила 
от 01.07.2006 г.) Възложи-
телят приема еквивалентни 
сертификати, издадени от 
органи, установени в други 
държави членки, както и дру-
ги доказателства за еквива-
лентни мерки за осигуряване 
на качеството или за опазване 
на околната среда.

Чл.  53а .  (Нов -  ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) (1) Кандидат 
или участник може да пред-
стави удостоверение за ре-
гистрация в официален спи-
сък на одобрени стопански 
субекти на държава - членка 
на Европейския съюз.

(2) В случаите по ал. 1 
възложителят не може да от-
страни кандидат или участ-
ник от процедура по възлага-
не за обществена поръчка или 
да откаже да сключи договор 
с него на основание, че не е 
представил някой от доку-
ментите по чл. 48, ал. 2, чл. 
50, ал. 1 и 2, чл. 51 и чл. 53, 
ал. 1, при условие че обстоя-
телството се доказва от пред-
ставеното удостоверение.

Чл.  53б.  (Нов -  ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) Възложителят 
не може да отстрани кандидат 
или участник от процедура по 
възлагане за обществена по-
ръчка или да откаже да склю-
чи договор с него на основа-
ние, че не е представил някой 
от документите по чл. 50, ал. 
1, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, когато 
е представил удостоверение 
за вписване в Централния 
професионален регистър на 
строителя, като условията 
за вписване в регистъра са 
идентични или по-високи от 
изискванията, поставени от 
възложителя.

Раздел II
Оферта

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 37 
от 2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) (1) При изготвяне на офер-
тата всеки участник трябва да 
се придържа точно към обяве-
ните от възложителя условия.

(2) До изтичането на срока 
за подаване на офертите всеки 
участник в процедурата може 
да промени, допълни или да 
оттегли офертата си.

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) Всеки участ-
ник в процедура за възлагане 
на обществена поръчка има 
право да представи само една 
оферта.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) 
Когато критерият за оценка на 
офертите е икономически най-
изгодната оферта и възложи-
телят е допуснал представяне 
на варианти, участникът може 
да предложи няколко варианта 
в офертата си.

(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) Когато цените на стоките 
или услугите, предмет на об-
ществена поръчка, са обект 
на регулиране, участниците 
могат да предлагат оферти 
с цени, които са по-ниски от 
регулираните.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г., 
предишна ал. 3 - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) За разглеждане се прием-
ат само вариантите, които 
отговарят на минималните 
изисквания, посочени от въз-
ложителя.

(5) (Предишна ал. 3, изм. 
- ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила 
от 01.07.2006 г., предишна ал. 
4, доп. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.) Лице, 
което участва в обединение 
или е дало съгласие и фигу-
рира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не 
може да представя самостоя-
телна оферта.

(6) (Нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) В процедура за възлагане 
на обществена поръчка едно 
физическо или юридическо 
лице може да участва само в 
едно обединение.

Чл. 56. (1) Всяка оферта 
трябва да съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в 
сила от 01.01.2009 г.) копие от 
документа за регистрация или 
единен идентификационен код 
съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, кога-
то участникът е юридическо 
лице или едноличен търговец; 
копие от документа за само-
личност, когато участникът е 
физическо лице;

2. (нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) при участници обедине-
ния - документ, подписан от 
лицата в обединението, в кой-
то задължително се посочва 
представляващият;

3. (предишна т. 2 - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) документ за га-
ранция за участие;

4. (предишна т. 3 - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) доказателства 
за икономическото и финан-
совото състояние по чл. 50, 
посочени от възложителя в 
обявлението за обществена 
поръчка;

5. (предишна т. 4 - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) доказателства 
за техническите възможности 
и/или квалификация по чл. 51, 
посочени от възложителя в 
обявлението за обществена 
поръчка;

6. (доп. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) декларация за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 
1, 2 и 5;

7. (нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) техническо предложение за 
изпълнение на поръчката;

8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., 
предишна т. 7 - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) подизпълнителите, ако 
участникът предвижда таки-
ва, както и вида на работите, 
които ще извършват, и дела на 
тяхното участие;

9. (предишна т. 8 - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) срок за изпъл-
нение на поръчката;

10. (предишна т. 9 - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) предлагана 
цена;

11. (предишна т. 10, изм. 
- ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила 
от 26.02.2012 г.) декларация, 
че е спазено изискването за 
минимална цена на труда - в 
случаите, когато обществена-
та поръчка е за строителство;

12. (нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) 
декларация за приемане на ус-
ловията в проекта на договор;

13. (предишна т. 11 - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) друга инфор-
мация, посочена в обявлени-
ето или в документацията за 
участие;

14. (изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г., 
предишна т. 12 - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) списък на документите, 
съдържащи се в офертата, по-
дписан от участника.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., 
изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в 
сила от 26.02.2012 г.) Когато 
участникът предвижда учас-
тие на подизпълнители, доку-
ментите по ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 
11 се представят за всеки от 
тях, а изискванията към тях 
се прилагат съобразно вида и 
дела на тяхното участие.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.) Когато 
участник в процедурата е обе-
динение, което не е юридиче-
ско лице:

1. документите по ал. 1, 
т. 1 и 6 се представят за всяко 
физическо или юридическо 
лице, включено в обединени-
ето;

2. документите по ал. 1, 
т. 4 и 5 се представят само 
за участниците, чрез които 
обединението доказва съот-
ветствието си с критериите за 
подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

3. декларация по ал. 1, т. 
11 се представя само за учас-
тниците в обединението, ко-
ито ще изпълняват дейности, 
свързани със строителство.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., 
изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в 

сила от 26.02.2012 г.) Кога-
то участникът в процедура е 
чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни 
обединения, офертата се по-
дава на български език, доку-
ментът по ал. 1, т. 1 се пред-
ставя в официален превод, а 
документите по ал. 1, т. 4, 5, 6 
и 11, които са на чужд език, се 
представят и в превод.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 
2010 г.) Когато поръчката е 
с място на изпълнение извън 
страната, възложителят може 
да допусне заявлението за 
участие и офертата да се пред-
ставят на официален език на 
съответната страна.

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) Офертата се 
представя в запечатан непро-
зрачен плик от участника или 
от упълномощен от него пред-
ставител лично или по пощата 
с препоръчано писмо с обра-
тна разписка. Върху плика 
участникът посочва адрес за 
кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електро-
нен адрес, а когато офертата е 
за самостоятелно обособени 
позиции - и за кои позиции се 
отнася.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 
2010 г.) Пликът по ал. 1 съ-
държа три отделни запечата-
ни непрозрачни и надписани 
плика, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) плик № 1 с надпис „Доку-
менти за подбор”, в който се 
поставят документите, изис-
квани от възложителя съглас-
но чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 
14, отнасящи се до критериите 
за подбор на участниците или 
кандидатите;

2. (доп. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) плик № 2 с надпис „Пред-
ложение за изпълнение на по-
ръчката”, в който се поставят 
документите по чл. 56, ал. 1, 
т. 7 и 9, свързани с изпълне-
нието на поръчката, съобраз-
но избрания от възложителя 
критерий и посочените в до-
кументацията изисквания;

3. плик № 3 с надпис 
„Предлагана цена”, който съ-
държа ценовото предложение 
на участника.

(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) Когато участник подава 
оферта за повече от една обо-
собена позиция, пликове № 2 
и 3 се представят за всяка от 
позициите. Ако възложителят 
е изискал представяне на раз-
лични документи за доказване 
на съответствие с критериите 
за подбор по различните обо-
собени позиции, участниците 
представят и отделни пликове 
№ 1.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) При приемане 
на офертата върху плика се 
отбелязват поредният номер, 
датата и часът на получаване-
то и посочените данни се за-
писват във входящ регистър, 
за което на приносителя се 
издава документ.

(5) (Изм. и доп. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г., предишна ал. 4, 
изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в 
сила от 26.02.2012 г.) Възло-
жителят не приема за участие 
в процедурата и връща неза-
бавно на участниците офер-
ти, които са представени след 
изтичане на крайния срок за 
получаване или в незапеча-

тан, или скъсан плик. Тези 
обстоятелства се отбелязват 
в регистъра по ал. 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г., 
предишна ал. 5 - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) Офертата може да се пред-
стави и по електронен път при 
условията и по реда на Закона 
за електронния документ и 
електронния подпис. В този 
случай участникът е длъжен 
да представи на възложителя 
всички документи, които не са 
в електронен вид, по реда на 
ал. 1 преди изтичането на сро-
ка за получаване на офертите.

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г., 
предишна ал. 6 - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) 
Условията и редът за получа-
ване и съхраняване на офер-
тите, изпратени по електронен 
път, се уреждат с правилника 
за прилагане на закона.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) Срокът на ва-
лидност на офертите е вре-
мето, през което участниците 
са обвързани с условията на 
представените от тях оферти.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) Възложителят определя 
срока по ал. 1 в календарни 
дни. Срокът започва да тече 
от датата, определена за краен 
срок за получаване на оферти.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) 
Възложителят може да изиска 
от класираните участници да 
удължат срока на валидност 
на офертите си до момента 
на сключване на договора за 
обществената поръчка.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 
2008 г., в сила от 01.01.2009 
г.) С изключение на откритата 
процедура възложителят оп-
ределя срока на валидност на 
офертите в поканата за пред-
ставяне на оферта.

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 37 
от 2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) (1) Подготовката и про-
веждането на процедурите се 
извършват от възложителя. 
Той отговаря за приемането 
и съхраняването на заявле-
нията за участие, офертите и 
проектите. 

(2) Обменът на информа-
ция може да се извърши по по-
щата, по факс, по електронен 
път при условията и по реда 
на Закона за електронния до-
кумент и електронния подпис 
или чрез комбинация от тези 
средства по избор на възло-
жителя. Избраните средства 
за комуникация трябва да са 
общодостъпни.

(3) Обменът и съхранява-
нето на информация в хода на 
провеждане на процедурата за 
възлагане на обществена по-
ръчка се извършват по начин, 
който гарантира целостта, 
достоверността и поверител-
ността на заявленията за учас-
тие и офертите.

(4) Всички действия на 
възложителя към кандидатите 
или участниците са в писмен 
вид.

(5) Решенията на възло-
жителя, за които той е длъжен 
да уведоми кандидатите или 
участниците, се връчват лич-
но срещу подпис или се из-
пращат с препоръчано писмо 
с обратна разписка, по факс 
или по електронен път при 
условията и по реда на Зако-
на за електронния документ и 
електронния подпис.

(6) Възложителят е длъ-
жен да съхранява цялата до-
кументация по провеждането 
на всяка процедура за възла-
гане на обществена поръчка 
най-малко 4 години след при-
ключване изпълнението на 
договор.

Раздел III
Гаранции

Чл. 59. (1) (Доп. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) Кандидатът или 
участникът представя гаран-
ция за участие в процедурата 
за възлагане на обществената 
поръчка, а определеният из-
пълнител представя гаранция 
за изпълнение при подписва-
нето на договора.

(2) Възложителят опре-
деля условията и размера на 
гаранцията за участие в аб-
солютна сума, но не повече 
от 1 на сто от стойността на 
поръчката.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 
2010 г.) Възложителят опре-
деля условията и размера на 
гаранцията за изпълнение 
на договора като процент от 
стойността на обществената 
поръчка, но не повече от 3 на 
сто от стойността на поръч-
ката.

(4) Възложителят изисква 
и други гаранции за изпълне-
ние в случаите, определени 
със закон.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.) Въз-
ложителят може да не изис-
ква гаранция за участие или 
за изпълнение, когато:

1. провежда процедура 
на договаряне без обявление, 
или

2. стойността на поръчка-
та е по чл. 14, ал. 2.

Чл. 60. (1) Гаранциите се 
представят в една от следните 
форми:

1. парична сума;
2. банкова гаранция.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 

2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) Кандидатът, участникът 
или определеният изпълнител 
избира сам формата на гаран-
цията за участие, съответно 
за изпълнение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) Когато кандидатът, участ-
никът или избраният изпъл-
нител е обединение, което не 
е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да 
е наредител по банковата га-
ранция, съответно вносител 
на сумата по гаранцията.

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 
37 от 2006 г.,  в сила от 
01.07.2006 г., изм. - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2011 г.) (1) Възложи-
телят има право да задържи 
гаранцията за участие до 
решаване на спора, когато 
кандидатът или участникът 
в процедура за възлагане 
на обществена поръчка об-
жалва решението, с което 
се обявяват резултатите от 
предварителния подбор, или 
решението за определяне на 
изпълнител.

(2) Възложителят има 
право да усвои гаранцията за 
участие независимо от ней-
ната форма, когато кандидат 
или участник:

1. оттегли заявлението си 
след изтичането на срока за 
получаване на заявления или 
оттегли офертата си след из-
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публикува в ежедневниците, в служебните 
бюлетини или на интернет порталите.

(2) 1. Ако се възлагат строителни поръч-
ки по смисъла на § 1a по пътя на открита 
процедура, закрита процедура, конкурсен ди-
алог или процедура договаряне с известие, 
предприятията трябва да бъдат поканени с 
известия да заявят своето участие в кон-
курса.

2. Известията трябва да съдържат из-
искваната в Приложение II на Наредбата 
(ЕС), т. 1564/2005 информация и трябва 
да се публикуват в служебния бюлетин на 
ЕС. Те трябва да се предадат незабавно на 
службата за ведомствени публикации на ЕС 
в случаите на ускорена процедура по факса 
или5 по телефона. 

3. Датата на изпращане до службата за 
ведомствени публикации на ЕС трябва да 
бъде удостоверена.

4. Известието се публикува безплатно 
най-късно 12 дни след изпращане на добавка-
та към бюлетина на ЕС на оригиналния език. 
Публикува се обобщение на най-важната ин-
формация на останалите езици на общност-
та; буквалният текст е задължително на 
оригиналния език.

5. Известията може да се публикуват 
и в рамките на страната напр. в ежеднев-
ниците, в служебните бюлетини или интер-
нет портали. Те могат да съдържат само 
информацията, предоставена на службата 
за ведомствени публикации на ЕС, и не тряб-
ва да бъдат публикувани преди датата на 
изпращане до тази служба.

6. Известия, които са създадени и пре-
дадени през интернет портала на служба-
та за ведомствени публикации на ЕС6 по 
електронен път (електронно известие), се 
публикуват по изключение на т. 4 най-късно 
5 календарни дни след тяхното изпращане.

(3) 1. При открита, закрита процедура, 
процедура договаряне и конкурсен диалог из-
вестието трябва да се разработи съгласно 
съдържащия се в Приложение II на Наредба 
(ЕС), т. 1564/2005 образец.

2. При това към всички точки трябва да 
се осигурят данни; текстове от образеца 
не трябва да се повтарят.

(4) Ако при отворена процедура тръж-
ните документи не са свободно достъпни 
директно и изцяло по електронен път, те 
трябва да се изпратят на кандидатите в 
рамките на 6 календарни дни след входиране 
на заявлението, доколкото това заявление 
е постъпило навреме преди крайния срок за 
входиране на офертите.

(5) Навреме изискана информация за 
тръжните документи трябва да се предос-
тавя най-късно 6 календарни дни преди из-
тичане на срока за офертата. При закрита 
процедура или ускорена процедура договаря-
не съгласно § 10a, абзац 2, т. 4a този срок 
обхваща 4 календарни дни.

§ 13

Форма и съдържание на офертите

(1) 1. Възложителят установява в каква 
форма трябва да бъдат изпратени офер-
тите. Писмено изпратени оферти винаги 
трябва да се допускат. Те трябва да бъдат 
подписани. Електронно предоставените 
оферти по избор на възложителя трябва да 
бъдат предвидени с електронен подпис спо-
ред закона за подписите и изискванията на 
възложителя или с квалифициран електронен 
подпис според закона за подписите.

2. Възложителят трябва да гарантира 
цялостността на данните и поверител-
ността на офертите по подходящ начин. 
Изпратените по пощата или директно пре-
дадените оферти трябва да се получават 
в затворен плик, да се обозначат като та-
кива и до изтичане на  предвидения срок за 
предаване да бъдат съхранявани заключени. 
При електронно предадените оферти това 
трябва да се гарантира чрез съответните 
технически решения според изискванията 
на възложителя и чрез кодиране. Кодирането 
трябва да се гарантира до отварянето на 
първата оферта.

3. Офертите трябва да съдържат изис-
кваните цени.

4. Офертите трябва да съдържат изис-
кваните декларации и удостоверения.

5. Изменения по тръжните документи 
не се допускат. Изменения от страна на 
оферента по неговите записи трябва да са 
безспорни.

6. Оферентите могат да ползват за 

предаването на офертата собствен препис 
или съкращения по описанието на СМР, ако 
те признават дословно подадения текст от 
страна на възложителя в офертата като 
задължителен; съкращенията трябва да се 
задават с всички цифри на поредните номе-
ра (позиции), в същата последователност и 
със същите номера, както в подготвеното 
от възложителя описание на работите.

7. Образците и пробите на оферентите 
трябва да бъдат обозначени като принадле-
жащи към офертата.

(2) Работа, която се различава от 
предвидените технически спецификации 
съгласно § 7, абзац 3, може да бъде офери-
рана, когато е равностойна с нивото на 
безопасност. Отклонението трябва да бъде 
обозначено еднозначно. Равностойността с 
офертата трябва да се удостовери.

(3) Броят на допълнителните оферти 
трябва да се изведе в обозначено от възло-
жителя място в тръжната документация. 
Всички допълнителни оферти трябва да 
бъдат направени на допълнително прило-
жение и трябва да бъдат обозначени ясно 
като такива.

(4) Доколкото се гарантират без усло-
вия отстъпки в цената, те трябва да бъ-
дат въведени в определно за целта място 
в тръжната документация от страна на 
възложителя.

(5) Обединенията на оференти трябва 
да назоват членовете, както и да обозна-
чат един от тези членове в качеството му 
на упълномощен представител за сключва-
нето и изпълнението на договора. Ако това 
обозначение на упълномощения представи-
тел липсва в офертата, то трябва да се 
добави при оповестяването на решението.

(6) Възложителят трябва да предостави 
изискванията към съдържанието на офер-
тите съгласно абзаци 1 до 5 в тръжната 
документация.

§ 13a

Форма на офертите

§ 13, абзац 1, т. 1, ал. 2 не е валиден.

§ I4

Отваряне на офертите,  

срок на отваряне

(1) При тръжните процедури трябва да 
се запази срок за отварянето и прочитане-
то на офертите, по време на който могат 
да присъстват само оферентите и техни-
те упълномощени представители. До този 
срок постъпилите оферти трябва да се 
предвидят с неотворен плик с входящ номер 
и да се съхраняват заключени. Електронни-
те оферти трябва да се обозначат и да се 
съхраняват кодирани.

(2) До отваряне на оферти се допус-
кат само оферти, които са предоставени 
на ръководителя на процедурата до отва-
ряне на първата оферта.

(3) 1. Ръководителят на процедурата 
установява дали заключването на писмени-
те оферти не е нарушено и дали електрон-
ните оферти са кодирани.

2. Офертите се отварят и се обозна-
чават във всички същесвтени части в 
срока за отваряне. Прочитат се името и 
адресът на оферентите и крайните суми 
на офертите или техните отделни разде-
ли, в допълнение други данни с отношение 
към цената (напр. отстъпки в цената без 
условия). Оповестява се дали и от кого и 
колко са постъпилите допълнителни офер-
ти. Друго от съдържанието на офертата 
не трябва да бъде споделяно.

3. Образци и проби на оферентите тряб-
ва да бъдат налични на място по време на 
срока за отваряне.

(4) 1. За срока на отваряне трябва да 
се изготви в писмена или електронна форма 
протокол. Той трябва да бъде прочетен; в 
него трябва да се отбележи, че е прочетен 
и е признат за верен или какви възражения 
са повдигнати.

2. Той се подписва от ръководителя на 
процедурата или се предвижда с подпис съ-
гласно § 13, абзац 1, т. 1; присъстващите 
оференти и упълномощени лица имат право 
да се подпишат или да положат подпис съ-
гласно § 13, абзац 1, т. 1.

(5) Оферти, които не са предоставени 
при отварянето на първата оферта (абзац 
2), трябва да се изведат в протокол или в 
допълнителен документ отделно. Времето 
на входиране на офертите и всички причини, 

поради които офертите не са предоставе-
ни, трябва да бъдат отбелязани. Трябва да 
се съхранят пликът и всички доказател-
ствени материали.

(6) 1. Оферта, която доказано е входира-
на от възложителя преди изтичане на сро-
ка за оферти, но при отваряне на първата 
оферта не е предоставена от оферента по-
ради съответни причини на ръководителя на 
процедурата, трябва да се третира като 
навреме предоставена оферта.

2. На оферентите това фактическо със-
тояние трябва да бъде оповестено в писмен 
вид. В известието е констатацията, че ко-
дът е неувреден и че данните според абзац 
3, т.2 са изведени.

3. Тази оферта трябва да се въведе с 
всички данни в протокола или в допълните-
лен документ. В другите случаи е в сила аб-
зац 5, т. 2 и 3.

(7) На оферентите и техните пълно-
мощници трябва да се разреши да прегле-
дат протокола и допълнителните доку-
менти към него (абзаци 5 и 6, както и § 16, 
абзац 5); на оферентите незабавно трябва 
да се предостави информация след подаване 
на заявлението за името на оферентите, 
както и прочетените и допълнително пре-
сметнати крайни суми на офертите, както 
и броят на допълнителните оферти, след 
калкулационна проверка. Протоколът не 
може да бъде публикуван.

(8) Офертите и техните приложения 
трябва да се съхраняват грижливо и кон-
фиденциално; това е валидно и за свободно 
търговско възлагане.

§ 15

Разясняване на съдържанието  

на офертата

(1) 1. При тръжни процедури възложи-
телят може да изисква разяснения от да-
ден оферент от момента на отваряне на 
офертите до решението за възлагане, за 
да се информира за неговата пригодност и 
съответствие, най-вече за неговия техни-
чески и икономически капацитет, за самата 
оферта, за всички допълнителни оферти, за 
планирания вид на изпълнение, всички базо-
ви местоположения или свързани източници 
на материали или строители детайли и за 
адекватността на цените, при нужда и чрез 
получаване на достъп до предоставените 
ценови изчисления (калкулации).

2. Резултатите от такива разяснения 
трябва да бъдат конфиденциални. Те трябва 
да бъдат протоколирани.

(2) Ако даден оферент откаже изисква-
ните разяснения и данни или ги остави без 
отговор в определения за целта срок, него-
вата оферта може да остане неразгледана.

(3) Преговори, особено за промяна на 
оферти или цени, са недопустими, освен 
ако не се налага да се договарят при допъл-
нителни оферти или оферти на базата на 
работна програма, неизбежни технически 
изменения, водещи до намаляване на обема и 
произтичащи от това изменения на цените.

§ 16

Проверка и оценка на офертите

(1) 1. Трябва да се отстраняват:
a) оферти, които не са предоставени 

на ръководителя на процедурата в рамките 
на срока за отваряне, при отварянето на 
първата оферта, с изключение на оферти 
съгласно § 14, абзац 6,

b) оферти, които не съответстват на 
определенията на § 13, абзац 1, т. 1, 2 и 5,

c) оферти, които не съответстват 
на определенията на § 13, абзац 1, т. 3; с 
изключение на такива оферти, при които 
в отделна несъществена позиция липсва 
информация за цената и поради това недо-
глеждане не се повлиява конкурсният прин-
цип и последователността на оценка, дори 
и оценка на тази позиция с най-високата 
конкурсна цена,

d) оферти от оференти, които са склю-
чили споразумение във връзка с тръжната 
процедура, което представлява недопусти-
мо нарушаване на конкурентния принцип,

e) допълнителни оферти, ако възложи-
телят е декларирал в известието или в 
тръжната документация, че такива не се 
допускат,

f) допълнителни оферти, които не съот-
ветстват на § 13, абзац 3, т. 2,

g) оферти от оференти, които са пре-
доставили в рамките на тръжната процеду-

ра умишлено несъответстващи декларации 
във връзка с техния капацитет, квалифика-
ция и благонадеждност.

2. Освен това могат да се изключват 
оферти на оференти, ако

a) е разкрита процедура по обявяване на 
фалит или несъстоятелност или друга зако-
ново регламентирана процедура, или е пода-
дено заявление за откриване на такава, или 
заявлението е отхвърлено поради липса на 
тежест, или е потвърден план за обявяване 
в несъстоятелност с правна сила,

b) предприятието се намира в ликвида-
ция,

c) има удостоверено тежко провинение, 
което поставя благонадеждността като 
кандидат под въпрос,

d) задължението за заплащане на данъци 
и отчисления, както и вноски към законово-
то социално осигуряване не се изпълнява в 
съответствие с установения ред,

e) предприятието не е регистрирано в 
професионално сдружение.

3. Ако липсват изисквани декларации 
или удостоверения и офертата не е из-
ключена съгласно т. 1 или 2, възложите-
лят изисква липсващите декларации или 
удостоверения допълнително. Те трябва да 
бъдат предоставени най-късно в рамките 
на 6 календарни дни след поискването им 
на възложителя. Срокът започва да тече 
в деня на изпращане на изискването от 
страна на възложителя. Ако декларациите 
или удостовренията не бъдат предоставе-
ни в рамките на срока, офертата трябва 
да бъде изключена.

Съответствие

(2) 1. При обществени тръжни процеду-
ри първо се проверява съответствието на 
оферента. При това трябва да се избират 
кандидати, чиято пригодност дава нужната 
сигурност за изпълнение на договорните за-
дължения; това означава, че те притежават 
необходимата квалификация, способности и 
благонадеждност и разполагат с достатъч-
но технически и икономически средства.

2. При ограничена тръжна процедура или 
свободно търговско възлагане трябва да се 
вземат предвид само тези обстоятелства, 
които будят съмнение относно съответ-
ствието на оферента след изискване за 
предаване на оферта ( § 6, абзац 3, т. 6).

Проверка

(3) Стандартно офертите трябва да 
се проверяват калкулационно, технически 
и икономически.

(4) 1. Ако общата сума на даден пореден 
номер (позиция) не съответства на произ-
ведението от стойността на количество-
то и единичната цена, определяща е еди-
ничната цена.

2. При възлагане за обща сума това е 
в сила без оглед на дадени единични цени.

3. Т. 1 и 2 са валидни и при свободно тър-
говско възлагане.

(5) Установените въз основа на про-
верката крайни офертни суми трябва да 
се отбележат в протокола от датата на 
отваряне.

Оценка

(6) 1. Не трябва да се възлага изпълнение 
въз основа на оферта с неадекватно висока 
или ниска цена.

2. Ако се появи офертна цена, която 
е неадекватно ниска, и адекватността 
не може да се оцени въз основа на прило-
жените документи за ценообразуване, в 
писмен вид се изисква от оферента раз-
яснение за изчисляването на цените за 
цялата работа или за частични видове 
работи, по възможност при определяне 
на разумен за целта срок за отговор. При 
оценката на адекватността трябва да 
се вземат предвид рентабилността на 
строителния метод, избраните техниче-
ски решения или други изгодни условия на 
изпълнение.

3. В ограничения избор попадат само 
такива оферти, които дават основания 
да се очаква безпроблемно изпълнение и 
гаранции за претенции за некачествено 
изпълнение, при използване на рационален 
строителен процес и икономична рента-
билност. Сред тези оферти решението за 
възлагане трябва да се предостави на тази 
оферта, която се проявява като икономи-
чески най-изгодна при вземане предвид на 
всички аспекти, като напр. качество, цена, 
техническа стойност, естетика, целесъ-
образност, екологични характеристики,  

Правилник за възлагане и договаряне на строителни услуги (ПВДСУ) в Германия



22 СТРОИТЕЛ КСБ петък, 3 февруари 2012

тичането на срока за получа-
ване на офертите;

2. е определен за изпълни-
тел, но не изпълни задължени-
ето си да сключи договор за 
обществената поръчка.

Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 
от 2008 г., в сила от 01.01.2009 
г.) Възложителят освобождава 
гаранциите за участие на:

1. отстранените кандида-
ти или участници в срок 5 ра-
ботни дни след изтичането на 
срока за обжалване на реше-
нието на възложителя за пред-
варителен подбор, съответно 
за определяне на изпълнител;

2. класираните на първо и 
второ място участници - след 
сключване на договора за об-
ществена поръчка, а на оста-
налите класирани участници 
- в срок 5 работни дни след из-
тичане на срока за обжалване 
на решението за определяне 
на изпълнител.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., 
в сила от 01.01.2009 г.) При 
прекратяване на процедурата 
за възлагане на обществена 
поръчка гаранциите на всички 
кандидати или участници се 
освобождават в срок 5 работ-
ни дни след изтичане на срока 
за обжалване на решението за 
прекратяване.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) Възложителят освобожда-
ва гаранциите по ал. 1, без да 
дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са 
престояли при него.

Чл. 63. (1) (Предишен 
текст на чл. 63 - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) Условията и сроковете за 
задържане или освобожда-
ване на гаранцията за изпъл-
нение се уреждат в договора 
за възлагане на обществена 
поръчка.

(2) (Нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) 
Когато договорът за общест-
вена поръчка се изпълнява на 
етапи, възложителят може да 
включи в проекта на договор 
клауза за частично освобож-
даване на гаранцията по ал. 
1, съответно на изпълнената 
част от предмета на обществе-
ната поръчка.

Глава пета
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Раздел I
Подготовка на откритата 

процедура

Чл. 64. (1) (Доп. - ДВ, 
бр. 31 от 2005 г., в сила от 
01.05.2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 
от 2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. и доп. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) При провеждане на откри-
та процедура възложителят 
изпраща обявлението за об-
ществена поръчка до агенци-
ята за вписване в Регистъра 
на обществените поръчки най-
малко 52 дни преди крайния 
срок за получаване на офер-
тите, а в случаите по чл. 14, 
ал. 2 - най-малко 40 дни преди 
крайния срок.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 
г., в сила от 26.02.2012 г.) 
Сроковете по ал. 1 могат да 
се намалят до 36 дни, когато 

предварителното обявление 
е изпратено за публикуване 
между 52 дни и 12 месеца 
преди датата на изпращането 
на обявлението по ал. 1 и съ-
държа информацията, налич-
на към датата на изпращането 
му.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 
г., в сила от 26.02.2012 г.) 
Сроковете по ал. 1 и 2 могат 
да се намалят със 7 дни, ако 
обявлението е изпратено по 
електронен път, и с още 5 дни, 
ако от датата на публикуване 
на обявлението в електронен 
вид възложителят предостави 
пълен достъп по електронен 
път до документацията за 
участие в процедурата и ако в 
обявлението е посочен интер-
нет адрес, на който тя може да 
бъде намерена.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.)

Чл .  65 .  (Изм .  -  ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г., отм. - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.)

Чл .  66 .  (Отм.  -  ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.)

Чл .  67 .  (Отм.  -  ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.)

Раздел II
Разглеждане, оценка и 
класиране на офертите

Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) Комисията, 
назначена от възложителя за 
разглеждане, оценка и кла-
сиране на офертите, започва 
работа след получаване на 
списъка с участниците и пред-
ставените оферти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) При промяна на датата и 
часа на отваряне на офертите 
участниците се уведомяват 
писмено.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 
2010 г.) Отварянето на офер-
тите е публично и на него 
могат да присъстват участни-
ците в процедурата или техни 
упълномощени представите-
ли, както и представители на 
средствата за масово осведо-
мяване и на юридически лица 
с нестопанска цел.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., 
в сила от 01.01.2009 г., изм. 
- ДВ, бр. 52 от 2010 г.) Ко-
мисията отваря офертите по 
реда на тяхното постъпване 
и проверява за наличието на 
три отделни запечатани плика, 
след което най-малко трима от 
нейните членове подписват 
плик № 3. Комисията пред-
лага по един представител от 
присъстващите участници да 
подпише плик № 3 на остана-
лите участници.

(5) (Предишна ал. 4, изм. 
и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., 
в сила от 01.07.2006 г., изм. - 
ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 
01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 
от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) В присъствието на лица-
та по ал. 3 комисията отваря 
плик № 2 и най-малко трима 
от членовете й подписват 
всички документи, съдържа-
щи се в него. Комисията пред-
лага по един представител от 

присъстващите участници да 
подпише документите в плик 
№ 2 на останалите участници. 
Комисията след това отваря 
плик № 1, оповестява доку-
ментите, които той съдържа, и 
проверява съответствието със 
списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 
от 2008 г., в сила от 01.01.2009 
г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) 
След извършването на дейст-
вията по ал. 4 и 5 приключва 
публичната част от заседани-
ето на комисията.

(7) (Отм., предишна ал. 
6, изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., 
изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в 
сила от 26.02.2012 г.) Коми-
сията разглежда документите 
в плик № 1 за съответствие с 
критериите за подбор, поста-
вени от възложителя, и съста-
вя протокол.

(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 
2008 г., в сила от 01.01.2009 
г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., 
изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в 
сила от 26.02.2012 г.) Когато 
установи липса на документи 
и/или несъответствия с кри-
териите за подбор или с други 
изисквания на възложителя, 
комисията изпраща протокола 
по ал. 7 до всички участници.

(9) (Нова - ДВ, бр. 52 от 
2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) Участниците представят на 
комисията съответните доку-
менти в срок 5 работни дни от 
получаването на протокола по 
ал. 7. Участникът няма право 
да представя други документи 
освен липсващите и тези за 
отстраняване на несъответ-
ствията, посочени в протокола 
на комисията.

(10) (Нова - ДВ, бр. 52 от 
2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) След изтичането на срока 
по ал. 9 комисията пристъпва 
към разглеждане на допълни-
телно представените докумен-
ти относно съответствието на 
участниците с критериите за 
подбор, поставени от възло-
жителя. Комисията не раз-
глежда документите в плик 
№ 2 на участниците, които не 
отговарят на критериите за 
подбор.

(11) (Нова - ДВ, бр. 52 от 
2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) 
Комисията при необходимост 
може по всяко време:

1. да проверява заявените 
от участниците данни, вклю-
чително чрез изискване на 
информация от други органи 
и лица;

2. да изисква от участни-
ците:

а) разяснения за заявени 
от тях данни;

б) допълнителни доказа-
телства за данни от докумен-
тите, съдържащи се в пликове 
№ 2 и 3, като тази възмож-
ност не може да се използва 
за промяна на техническото 
и ценовото предложение на 
участниците.

Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 93 
от 2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) (1) Комисията уведомява 
възложителя, когато в хода 
на нейната работа възникнат 
основателни съмнения за 
споразумения, решения или 
съгласувани практики между 
участници по смисъла на чл. 
15 от Закона за защита на кон-
куренцията.

(2) В случаите по ал. 1 
възложителят уведомява Ко-
мисията за защита на конку-
ренцията. Уведомяването не 
спира провеждането и при-
ключването на процедурата.

Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) Комисията 
предлага за отстраняване от 
процедурата участник:

1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) 
който не е представил някой 
от необходимите документи 
по чл. 56;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) за когото са налице обсто-
ятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 
и посочените в обявлението 
обстоятелства по чл. 47, ал. 2;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 
от 2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) който е представил оферта, 
която не отговаря на предва-
рително обявените условия на 
възложителя;

4. (доп. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) който е представил оферта, 
която не отговаря на изисква-
нията на чл. 57, ал. 2;

5. (нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) 
за когото по реда на чл. 68, ал. 
11 е установено, че е предста-
вил невярна информация за 
доказване на съответствието 
му с обявените от възложите-
ля критерии за подбор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) 
Комисията не може да предло-
жи за отстраняване участник, 
когато в държавата членка, 
в която е установен, той има 
право да предоставя съответ-
ната услуга независимо от 
статута или правноорганиза-
ционната му форма.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) Участниците са 
длъжни в процеса на провеж-
дане на процедурата да уведо-
мяват възложителя за всички 
настъпили промени в обстоя-
телствата по чл. 47, ал. 1 и 5, 
и посочените в обявлението 
обстоятелства по чл. 47, ал. 2 
в 7-дневен срок от настъпва-
нето им.

Чл.  69а .  (Нов -  ДВ, 
бр. 94 от 2008 г., в сила от 
01.01.2009 г.) (1) Пликът с це-
ната, предлагана от участник, 
чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, 
не се отваря.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) Когато критерият е иконо-
мически най-изгодна оферта, 
комисията отваря плика с 
предлаганата цена, след като е 
изпълнила следните действия:

1. разгледала е предложе-
нията в плик № 2 за установя-
ване на съответствието им с 
изискванията на възложителя;

2. извършила е проверка 
за наличие на основанията по 
чл. 70, ал. 1 за предложенията 
в плик № 2;

3. оценила е офертите по 
всички други показатели, раз-
лични от цената.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) Комисията обявява по под-
ходящ начин датата, часа и 
мястото на отваряне на цено-
вите оферти, при което право 
да присъстват имат участни-
ците в процедурата или техни 
упълномощени представи-
тели, както и представители 
на юридически лица с несто-
панска цел и на средствата за 

масово осведомяване. При 
отваряне на ценовите оферти 
комисията оповестява предла-
ганите цени.

(4) Когато критерият за 
оценка е икономически най-
изгодна оферта, преди отва-
рянето на ценовите оферти 
комисията съобщава на при-
състващите лица по ал. 3 ре-
зултатите от оценяването на 
офертите по другите показа-
тели.

Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 
от 2008 г., в сила от 01.01.2009 
г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., 
изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в 
сила от 26.02.2012 г.) Когато 
офертата на участник съдър-
жа предложение с числово 
изражение, което подлежи на 
оценяване и е с повече от 20 
на сто по-благоприятно от 
средната стойност на предло-
женията на останалите учас-
тници по същия показател за 
оценка, комисията трябва да 
изиска от него подробна пис-
мена обосновка за начина на 
неговото образуване. Комиси-
ята определя разумен срок за 
представяне на обосновката, 
който не може да бъде по-кра-
тък от три работни дни от по-
лучаване на искането за това.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., 
в сила от 01.01.2009 г.) Коми-
сията може да приеме писме-
ната обосновка по ал. 1 и да 
не предложи за отстраняване 
офертата, когато са посоче-
ни обективни обстоятелства, 
свързани със:

1. оригинално решение за 
изпълнение на обществената 
поръчка;

2. предложеното техниче-
ско решение;

3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) наличието на изключител-
но благоприятни условия за 
участника;

4. икономичност при из-
пълнение на обществената 
поръчка;

5. (нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) получаване на държавна 
помощ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) 
Когато участникът не предста-
ви в срок писмената обоснов-
ка или комисията прецени, че 
посочените обстоятелства не 
са обективни, комисията пред-
лага участника за отстранява-
не от процедурата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) 
Когато комисията установи, 
че офертата на участник е с 
необичайно ниска цена пора-
ди получена държавна помощ, 
чието законово основание е 
невъзможно да бъде доказано 
в определения срок, тя може 
да предложи офертата да се 
отхвърли и участникът да се 
отстрани.

Чл. 71. (1) Комисията раз-
глежда допуснатите оферти 
и ги оценява в съответствие 
с предварително обявените 
условия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) 
Когато възложителят е допус-
нал представяне на варианти в 
офертата, комисията не може 
да отхвърли вариант само на 
основание, че изборът на този 
вариант би довел до сключва-
не на договор за услуги вмес-
то на договор за доставки или 

обратно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 

2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) Комисията класира учас-
тниците по степента на съ-
ответствие на офертите с 
предварително обявените от 
възложителя условия.

(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 
2010 г.) В случай че комплекс-
ните оценки на две или пове-
че оферти са равни, когато е 
избран критерият по чл. 37, 
ал. 1, т. 2, за икономически 
най-изгодна се приема тази 
оферта, в която се предлага 
най-ниска цена. При условие 
че и цените са еднакви, се 
сравняват оценките по показа-
теля с най-висока относителна 
тежест и се избира офертата с 
по-благоприятна стойност по 
този показател.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 
2010 г.) Комисията провежда 
публично жребий за опреде-
ляне на изпълнител между 
класираните на първо място 
оферти, ако поръчката се въз-
лага:

1. по критерий „най-ниска 
цена” и тази цена се предлага 
в две или повече оферти, или

2. по критерий „икономи-
чески най-изгодна оферта”, 
но тази оферта не може да се 
определи по реда на ал. 4.

Чл. 72. (1) Комисията със-
тавя протокол за разглеждане-
то, оценяването и класирането 
на офертите, който съдържа:

1. състав на комисията и 
списък на консултантите;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., 
в сила от 01.01.2009 г.) списък 
на участниците, предложени 
за отстраняване от процеду-
рата, и мотивите за отстраня-
ването им;

3. становищата на консул-
тантите;

4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) 
резултатите от разглеждането 
и оценяването на допуснатите 
оферти, включително кратко 
описание на предложенията 
на участниците и оценките по 
всеки показател, когато кри-
терият за оценка е икономи-
чески най-изгодната оферта;

5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) класирането на участници-
те, чиито оферти са допуснати 
до разглеждане и оценяване;

6. дата на съставяне на 
протокола;

7. (нова - ДВ, бр. 52 от 
2010 г.) в случай че има таки-
ва - особени мнения със съот-
ветните мотиви на членовете 
на комисията.

(2) Протоколът на коми-
сията се подписва от всички 
членове и се предава на въз-
ложителя заедно с цялата до-
кументация.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) 
Комисията приключва своята 
работа с приемане на прото-
кола от възложителя.

Раздел III
Определяне на изпълни-

тел на обществената поръчка
Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, 

бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г., доп. - ДВ, бр. 24 
от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) Възложителят в срок 5 ра-
ботни дни след приключване 
работата на комисията издава 
мотивирано решение, с което 
обявява класирането на учас-
тниците и участника, опреде-
лен за изпълнител.

ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
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експлоатационни и последващи разходи, 
рентабилност, сервиз за клиента и техни-
ческа помощ или срок за изпълнение. Най-
ниската офертна цена сама по себе си не 
е решаваща.

(7) Оферта съгласно § 13, абзац 2 тряб-
ва да се оценява като основна оферта.

(8) Допълнителните оферти трябва да 
се оценяват, дори и ако възложителят не 
ги е допуснал в известието и тръжната 
документация.

(9) Отстъпки в цените без условие не 
трябва да се оценяват, ако не са изведе-
ни в обозначеното от възложителя място 
съгласно § 13, абзац 4. Предложени ценови 
отстъпки, без да са изискани, с условия за 
срока на плащане (сконто) не се вземат 
предвид при оценката на офертите.

Свободно търговско възлагане

(10) Определенията на абзаци 2 и 6 са 
валидни и при свободно търговско възлага-
не. Абзац 1, т. 1 и абзаци 7 до 9 и § 6, абзац 
1, т. 2 трябва да се прилагат съответно и 
при свободно търговско възлагане.

§ 16a

Оценка на офертите

(1) При оценката на офертите могат 
да се вземат предвид само критерии и 
тяхната тежест, които са упоменати в 
известието или в тръжните документи.

(2) Оферти, които поради държавна по-
мощ са необичайно ниски, могат сами по 
себе си поради тази причина да бъдат от-
казвани само тогава, когато оферентът 
по изискване в рамките на определен от 
възложителя достатъчен срок не може 
да удостовери, че въпросната помощ му е 
осигурена правомерно. Възложители, които 
отказват поради тези обостоятелства 
дадена оферта, трябва да уведомят коми-
сията на ЕС за това.

(3) Възложителят взема предвид само 
допълнителните оферти, които съответ-
стват на определените от него минимални 
изисквания.

§ 17

Анулиране на тръжната процедура

(1) Процедурата може да бъде анулира-
на, ако:

1. няма постъпила нито една оферта, 
която съответства на условията на тръж-
ната процедура, 

2. трябва да се променят основно 
тръжните документи,

3. възникват други причини с особена 
тежест.

(2) Кандидатите и оферентите трябва 
да бъдат информирани незабавно в писмен 
вид за анулирането на тръжната процеду-
ра при представяне на причините за това, 
както и по възможност за изгледите да се 
организира нова тръжна процедура.

§ 17a

Анулиране на тръжната процедура

Възложителят може да задържи опреде-
лена информация съгласно § 17, абзац 2, ако 
предаването и би осуетило спазването на 
закона или по друг начин не е в обществен 
интерес или би повлияло на правния тър-
говски интерес или на честната конкурен-
ция.

§ 18 

Присъждане на поръчката

(1) Решението за възлагане трябва да 
се издаде максимално бързо, но поне тол-
кова своевременно, че при оферента де-
кларацията за възлагане да постъпи преди 
изтичане на срока за решение за възлагане 
(§ 10, абзаци 5 до 8).

(2) Ако възникнат допълнения, ограни-
чения или изменения или решението ще 
бъде издадено със закъснение, от оферен-
та се изисква при обявяване на решението, 
незабавно да декларира приемането му.

§ 18a

Оповестяване на решението  

за възлагане на поръчката

(1) 1. Възлагането на дадена общест-
вена поръчка по смисъла на § 3a, абзац 1 
трябва да се оповести.

2. Оповестяването трябва да се изгот-
ви съгласно съдържащия се образец в При-
ложение I на Наредбата (ЕС), т. 1564/2005.

3. Данни, чието публикуване
a) може да възпрепятства спазването 

на закона,
b) противоречи на обществения инте-

рес,
c) засяга правния търговски интерес на 

обществени или частни предприятия
или
d) може да повлияе на честната конку-

ренция между предприятията,
не трябва да се предоставят в оповес-

тяването.
(2) Известието трябва да се предаде 

на Службата за ведомствени публикации 
на ЕС в най-кратък срок - най-късно 48 ка-
лендарни дни след решението за възлагане 
на поръчката.

§ 19

Неразгледани кандидатури и оферти

(1) Оференти, чиито оферти са били 
изключени (§ 16, абзац 1), и такива, чиито 
оферти не са били допуснати до ограниче-
ния избор, трябва да бъдат информирани 
незабавно. Останалите оференти трябва 
да бъдат информирани, след като бъде обя-
вено решението за възлагане.

(2) При изискване на невзетите пред-
вид кандидати или оференти в рамките на 
срок от 15 календарни дни след постъпили 
в писмен вид техни заявления трябва да се 
предостави информация за причините, до-
вели до неразглеждане на техните кандида-
тури или оферти, в писмен вид, както и за 
признаците и предимствата на спечелилия 
оферент и неговото име.

(3) Неразгледани оферти и разработки 
на оферентите не може да се използват за 
нова тръжна процедура или за други цели.

(4) Скици, разработки, образци и про-
би към неразгледани оферти трябва да се 
върнат, ако това се изисква в офертата 
или в рамките на 30 календарни дни след 
отказване на офертата.

(5) Възложителите информират по-
следователно предприятията на интернет 
порталите или в техните профили за пред-
вижданите ограничени тръжни процедури 
съгласно § 3, абзац 3, т. 1 до прогнозна 
стойност в размер на 25.000 € без ДДС.

Тази информация трябва да съдържа 
следните данни:

1. име, адрес, телефонен и факс номер и 
имейл адрес на възложителя,

2. предмет на поръчката,
3. място на изпълнение на работата,
4. вид и предвиждан обем на работата,
5. предвиждан период на изпълнението 

на работата.

§ 19a

Неразгледани кандидатури

(1) При изискване невзетите предвид 
кандидати или оференти трябва да бъдат 
информирани незабавно, най-късно в рам-
ките на срок от 15 календарни дни след 
входирането на техните писмени заяления 
за решението за сключване на договор, 
както и за причините за неразглеждане на 
техните кандидатури или оферти. На офе-
рентите, които са предоставили оферта 
по съответния ред, също трябва да се пре-
достави писмено информация за характе-
ристиките и предимствата на спечелилия 
оферент, както и за неговото име. § 17a е 
съответно валиден.

(2) При процедура договаряне с извес-
тие за възлагане и при конкурсен диалог 
трябва да се прилага съответно § 19, аб-
зац 2.

§ 20 

Документация

(1) Тръжната процедура трябва да се 
документира с отделните етапи на проце-
дурата, отделните мероприятия, същест-
вените констатации, както и обосновката 
на отделните решения в писмен вид. Тази 
документация трябва да съдържа минимум 
следното:

1. име и адрес на възложителя,
2. вид и обем на работата,
3. стойност на поръчката,
4. имена на разгледаните кандидати 

или оференти и причини за техния избор,
5. имена на неразгледаните кандидати 

или оференти и причини за отказа,
6. причини за отказ на необичайно ниски 

оферти,
7. име на изпълнителя и причини за взе-

мане на решение за възлагане по неговата 
оферта,

8. дял на предвижданото преотдаване 
на подизпълнители, доколкото е известно,

9. при ограничена тръжна процедура, 
свободно търговско възлагане причини за 
избора на съответната процедура,

10. по възможност причините, поради 
които възложителят се отказва от възла-
гането на дадена поръчка.

Възложителят взема подходящите 
мерки, за да документира хода на провеж-
даната тръжна процедура с електронни 
средства.

(2) Ако в приложението е налице отказ 
от допълнително изискваните документи 
и удостоверения, това трябва да се аргу-
ментира в документация.

(3) След оповестяване на решението 
възложителят трябва да даде информация 
по подходящ начин, напр. на интернет пор-
тал или в потребителски профил, ако при

1. ограничените тръжни процедури без 
конкурс се надвишава стойността на по-
ръчката в размер на 25.000 € без ДДС 

2. а при свободни търговски възлагания 
се надвишава стойността на поръчката в 
размер на 15.000 € без ДДС.

Тази информация се съхранява 6 месеца 
и трябва да съдържа следните данни:

a) име, адрес, телефонен и факс номер и 
имейл адрес на възложителя,

b) избрана тръжна процедура,
c) предмет на поръчката,
d) място на изпълнение на работата,
e) име на ангажираното предприятие.

§ 21

Инстанции за допълнителна проверка

В известието и в тръжната докумен-
тация трябва да се посочат инстанциите 
за допълнителна проверка с адрес, към ко-
ито кандидатите или оферентите могат 
да се обръщат за допълнителна проверка 
на заявени нарушения на условията по въз-
лагането.

§ 22

Строителни концесии

(1) Строителната концесия е договор 
за изпълнението на строителна поръчка, 
при който ответната услуга за строител-
ните работи вместо заплащане е право-
то за определен срок върху ползването на 
строителната инсталация, по възможност 
заедно с плащането на дадена цена.

(2) За възлагане на строителна конце-
сия трябва да се прилагат §§ 1 до 21 по 
смисъла им.

§ 22a

Строителни концесии

(1) 1. За възлагането на строителни 
концесии с минимум оценена обща стой-
ност на поръчката съгласно § 2, т. 4-3 НВ 
без ДДС не трябва да се прилагат a-па-
раграфите, с изключение на правилата съ-
гласно т. 2 до 4.

2. Намерението на даден обществен 
възложител за възлагане на строител-
на концесия трябва да бъде оповестено. 
Известието трябва да се извърши съ-
гласно Приложение X на Наредба (ЕС), т. 
1564/2005. То трябва да се публикува в бю-
летина за ведомствени публикации на ЕС 
незабавно.

3. § 12а, абзац 2 е съответно валиден.
4. Срокът за входиране на кандидату-

рите за концесии възлиза на минимум 52 
календарни дни, считано от датата на из-
пращане на известието.

(2) 1. Намерението на строителен кон-
цесионер да възложи строителни поръчки 
на трети лица трябва да бъде оповесте-
но. Известието трябва да се извърши съ-
гласно Приложение X на Наредба (ЕС), т. 
1564/2005. То трябва да се публикува неза-
бавно в бюлетина на ЕС.

2. § 12а, абзац 2 е съответно валиден.
3. Срокът за входиране на заявленията 

за участие възлиза на минимум 37 кален-
дарни дни, считано от датата на изпраща-
не на известието. Срокът за входиране на 
офертите възлиза на минимум 40 календар-
ни дни, считано от датата на изпращане 
на поканата за подаване на оферта.

(3) Строителни концесионери, които 
са обществени възложители, трябва да 
прилагат базовите параграфи с а-пара-
графите при възлагането на трети лица 
на строителни поръчки с оценена обща 
стойност на поръчката в минимум размер 

съгласно този според §2, т. 43 НВ.

§ 23a

Задължения за уведомяване и докладва-

не

(1) При поискване на комисията на ЕС 
документацията трябва да бъде предос-
тавяна.

(2) За годишната ЕС-статистика 
трябва да се предоставя известие на ком-
петентния орган, което трябва да съдър-
жа минимум следните данни:

1. във федералното министерство
a) за всеки отделен обществен възло-

жител оценената обща стойност на по-
ръчките под върховите параметри;

b) за всеки отделен обществен възло-
жител броя и стойността на поръчките 
над върховите параметри, доколкото те 
могат да бъдат възлагани според процеду-
рата, категориите на строителни работи 
в съответствие с валидната ЕС-номенкла-
тура и националност на предприятието, 
което е получило решението за възлагане, 
при процедура договаряне – разделени спо-
ред § 3a, абзаци 5 и 6, с данни за броя и 
стойността на поръчките, които се въз-
лагат в отделните страни членки и трети 
страни;

2. при другите обществени възложи-
тели по смисъла на § 98 на Закона срещу 
ограничения на конкуренцията данни за 
всяка категория от възложители относно 
броя и стойността на поръчките над вър-
ховите параметри, разделени, доколкото 
е възможно според процедура, категории 
строителни работи в съответствие с ва-
лидната ЕС-номенклатура и националност 
на предприятието, което е получило реше-
нието за възлагане, при процедура догова-
ряне - разделени според § 3a абзаци 5 и 6, с 
данни за броя и стойността на поръчките, 
които се възлагат в отделните страни 
членки и трети страни;

3. при наличните под точка 1 изброени 
обществени възложители данни за всеки 
възложител за броя и общата стойност на 
поръчките, които са възложени въз основа 
на правила за изключение към споразумение 
за фактическо състояние, при другите об-
ществени възложители по смисъла на § 98 
на Закона срещу нарушения на конкуренци-
ята данни за всяка категория възложители 
относно общата стойност на поръчките, 
които са възложени въз основа на прави-
лата за изключение към споразумение за 
фактическо състояние.

Приложение I

Изисквания към апаратура, която се 

използва за електронен прием на заявле-

ния за участие и на оферти

Апаратурата трябва да гарантира, че
a) за офертите може да се използва 

електронен подпис,
b) може точно да се определят датата 

и часът на входиране на заявленията за 
участие или на офертите,

c) не е възможен достъп до данните 
преди изтичане на установения за целта 
срок, 

d) при опит за нарушение на забраната 
за достъп опитът може да бъде констати-
ран със сигурност,

e) с изключение на определените за 
целта лица ще могат да установяват или 
променят датата на отваряне на данните, 

f) достъпът до пренасяните данни е 
възможен само тогава, когато определени-
те за целта лица действат едновременно 
и едва след установения срок и

g) че пренасяните данни ще останат 
достъпни изключително и само за сведение 
на определените лица.

Приложение ТС 

Технически спецификации

Дефиниране на термините

1. „Технически спецификации” са всички, 
най-вече съдържащите се в документация-
та технически изисквания към строителна 
работа, материал, изделие или доставка, с 
чиято помощ строителната работа, мате-
риалът, изделието или доставката могат 
да бъдат обозначени по такъв начин, че 
да изпълнят установената от страна на 
възложителя цел на приложение. Към тези 
технически изисквания принадлежат сте-
пени на качество, степени на екологична 
безопасност, конецпацията за всички ви-
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24 СТРОИТЕЛ КСБ петък, 3 февруари 2012

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) В решението по ал. 1 възло-
жителят посочва и отстране-
ните от участие в процедурата 
участници и оферти и мотиви-
те за отстраняването им.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г. и от 01.01.2007 
г. относно изр. второ) Възло-
жителят изпраща решение-
то по ал. 1 на участниците в 
тридневен срок от издаването 
му. Възложителят уведомява 
Европейската комисия в слу-
чаите по чл. 70, ал. 4.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.) При 
писмено искане от участник, 
направено в срока за обжалва-
не на решението, възложите-
лят е длъжен в тридневен срок 
от получаването да му осигу-
ри копие или достъп до прото-
кола в зависимост от искането 
на участника. Възложителят 
може да откаже достъп до 
информация, съдържаща се в 
протокола, когато предоставя-
нето й противоречи на норма-
тивен акт или предотвратява, 
ограничава или нарушава кон-
куренцията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.)

Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 37 
от 2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) (1) Възложителят сключва 
договор за обществена поръч-
ка с участника, класиран от 
комисията на първо място и 
определен за изпълнител.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 
2010 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) Възложителят може с ре-
шение да определи за изпъл-
нител и да сключи договор с 
втория класиран участник в 
случаите, когато участникът, 
класиран на първо място:

1. откаже да сключи до-
говор;

2. не изпълни някое от из-
искванията на чл. 42, ал. 1;

3. (нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) 
не отговаря на изискванията 
на чл. 47, ал. 1 и 5 или на по-
сочените в обявлението изис-
квания на чл. 47, ал. 2.

Глава шеста
ОГРАНИЧЕНА 
ПРОЦЕДУРА

Чл. 75. (1) (Предишен 
текст на чл. 74, изм. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) В обявлени-
ето за обществена поръчка, 
възлагана чрез ограничена 
процедура, възложителят 
може да ограничи броя на 
кандидатите, които възнаме-
рява да покани да представят 
оферти, като този брой не 
може да бъде по-малко от 5. 
Възложителят може да посо-
чи и максималния брой кан-
дидати. Броят на поканените 
кандидати трябва да е доста-
тъчен, за да се гарантира сво-
бодна и лоялна конкуренция.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) Възложителят посочва в 
обявлението за обществена 
поръчка обективни и недис-
криминационни критерии 
или правила, които ще при-
ложи при подбора на канди-
датите по ал. 1.

Чл. 76. (1) (Доп. - ДВ, 
бр. 31 от 2005 г., в сила от 

01.05.2005 г., изм. - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) Възложителят 
изпраща обявлението за об-
ществена поръчка до агенци-
ята за вписване в Регистъра 
на обществените поръчки 
най-малко 37 дни преди край-
ния срок за получаване на 
заявленията за участие в 
предварителния подбор на 
кандидати.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) Срокът по ал. 1 може да се 
намали със 7 дни, ако обявле-
нието е изпратено и по елек-
тронен път.

(3) (Предишна ал. 2, 
изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., 
в сила от 01.07.2006 г.) При 
възникване на обстоятелства 
от изключителна спешност, 
в резултат на които е невъз-
можно спазването на срока 
по ал. 1, възложителите по 
чл. 7, т. 1 - 4 могат да опре-
делят срок за получаване 
на заявленията за участие в 
предварителния подбор не 
по-кратък от 15 дни от датата 
на изпращане на обявлението 
или не по-кратък от 10 дни, 
когато обявлението е изпра-
тено по електронен път.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, 
бр. 31 от 2005 г., в сила от 
01.05.2005 г., отм., предиш-
на ал. 3, изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) В случаите по ал. 3 възло-
жителят е длъжен да посочи 
в обявлението за обществена 
поръчка конкретните обсто-
ятелства от изключителна 
спешност.

Чл. 77. (1) Възложите-
лят провежда предварителен 
подбор с цел да определи 
кандидатите, които имат 
необходимите финансови и 
технически възможности да 
изпълнят обществената по-
ръчка.

(2) Всеки кандидат може 
да подаде заявление за учас-
тие в предварителния под-
бор.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) Заявлението за участие в 
предварителния подбор съ-
държа:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 
2008 г., в сила от 01.01.2009 
г.) копие от документа за ре-
гистрация или единен иден-
тификационен код съгласно 
чл. 23 от Закона за търгов-
ския регистър, когато участ-
никът е юридическо лице 
или едноличен търговец; 
копие от документа за само-
личност, когато участникът е 
физическо лице;

2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 
г., в сила от 01.01.2009 г.) де-
кларация за отсъствие на об-
стоятелствата по чл. 47, ал. 1 
и 5, както и за обстоятелства-
та по чл. 47, ал. 2, когато това 
е посочено в обявлението;

3. (отм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., нова - ДВ, бр. 93 от 2011 
г., в сила от 26.02.2012 г.) при 
участници обединения - до-
кумент, подписан от лицата в 
обединението, в който задъл-
жително се посочва предста-
вляващият;

4. доказателства за ико-
номическото и финансо-
вото състояние по чл. 50, 
посочени от възложителя в 
обявлението за обществена 
поръчка;

5. доказателства за тех-

ническите възможности и/
или квалификация по чл. 51, 
посочени от възложителя в 
обявлението за обществена 
поръчка;

6. (доп. - ДВ, бр. 52 от 
2010 г.) подизпълнителите, 
които ще участват при изпъл-
нението на поръчката и вида, 
и дела на тяхното участие, 
когато се предвижда участи-
ето на подизпълнители;

7. документ за гаранция 
за участие;

8. (нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) декларация, че е спазено 
изискването за минимална 
цена на труда - в случаите, 
когато обществената поръч-
ка е за строителство;

9. (нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) декларация за приемане 
на условията в проекта на 
договор;

10. (нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) друга информация, по-
сочена в обявлението или в 
документацията за участие;

11. (нова - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) списък на документите, 
съдържащи се в заявлението, 
подписан от кандидата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., 
изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.) Ко-
гато кандидатът предвижда 
участие на подизпълнители, 
документите по ал. 3, т. 1, 2, 
4, 5 и 8 се представят за все-
ки от тях, а изискванията се 
прилагат съобразно вида и 
дела на тяхното участие.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.) Кога-
то кандидат в процедурата е 
обединение, което не е юри-
дическо лице:

1. документите по ал. 3, т. 
1 и 2 се представят за всяко 
физическо или юридическо 
лице, включено в обедине-
нието;

2. документите по ал. 3, 
т. 4 и 5 се представят само 
за участниците, чрез които 
обединението доказва съот-
ветствието си с критериите 
за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

3. декларация по ал. 3, т. 
8 се представя само за учас-
тниците в обединението, ко-
ито ще изпълняват дейности, 
свързани със строителство.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., отм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.)

Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г., изм. - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) Заявлението 
се представя по реда на чл. 
57, ал. 1, 4 - 6, по факс или се 
заявява по телефона.

(2 )  (Нова  -  ДВ,  бр. 
37 от 2006 г.,  в сила от 
01.07.2006 г.) Когато заявле-
нието за участие се съобща-
ва по телефона, кандидатът 
трябва да го потвърди писме-
но преди изтичането на срока 
за получаване на заявления.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) Когато заявлението за 
участие е изпратено по факс, 
възложителят може да задъл-

жи кандидата да го потвърди 
с писмо, изпратено с обратна 
разписка или по електронен 
път. Това изискване, както 
и срокът за получаване на 
писменото потвърждение, 
трябва да бъдат посочени в 
обявлението за обществена 
поръчка. 

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) Условията и редът за по-
лучаване и съхраняване на 
заявленията, изпратени по 
електронен път или по факс, 
се уреждат в правилника за 
прилагане на закона.

(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) При предвари-
телния подбор възложителят 
няма право да изисква и кан-
дидатът няма право да пред-
ставя оферта.

Чл. 79. (1) (Изм. - ДВ, 
бр. 37 от 2006 г., в сила от 
01.07.2006 г.) За провежда-
не на процедурата възложи-
телят назначава комисия по 
реда на чл. 34 - 36.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 
г., в сила от 01.01.2009 г., 
доп. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) 
Комисията разглежда постъ-
пилите заявления по реда на 
чл. 68, ал. 7 – 11 и извършва 
подбор на кандидатите въз 
основа на представените съ-
гласно обявлението докумен-
ти, удостоверяващи тяхното 
икономическо и финансово 
състояние, техническата им 
възможност и/или квали-
фикация за изпълнение на 
обществената поръчка. Кан-
дидатите или техни упъл-
номощени представители, 
както и представители на 
средствата за масова инфор-
мация и на юридически лица 
с нестопанска цел, имат пра-
во да присъстват при отваря-
не на заявленията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) В случай че възложителят 
не е включил в обявление-
то ограничение на броя на 
кандидатите, които ще бъдат 
поканени да подадат оферти, 
той е длъжен да покани всич-
ки кандидати, които отгова-
рят на критериите за подбор 
и на минималните изисква-
ния за технически възмож-
ности.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) В случай че възложите-
лят е включил в обявлени-
ето ограничение на броя на 
кандидатите, които ще бъдат 
поканени да подадат оферти, 
той е длъжен да покани та-
къв брой кандидати, който 
най-малко да бъде равен на 
предварително определения 
минимум.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) Когато в случаите по ал. 4 
броят на кандидатите, които 
отговарят на изискванията, 
посочени в обявлението за 
ограничена процедура, над-
вишава обявения максимален 
брой на лицата, които ще бъ-
дат поканени да представят 
оферти, комисията извършва 
подбор въз основа на посоче-
ните в обявлението обектив-
ни и недискриминационни 
критерии.

(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г.) 
Когато броят на кандидатите, 
отговарящи на критериите за 

подбор и на минималните из-
исквания, е под посочения в 
обявлението минимум, въз-
ложителят може да продъл-
жи процедурата, като пока-
ни всички кандидати, които 
притежават необходимите 
възможности. В този случай 
възложителят не може да по-
кани да подадат оферти други 
лица, които не са подали за-
явление за участие, или кан-
дидати, които не притежават 
необходимите възможности.

(7) (Предишна ал. 3, изм. 
- ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила 
от 01.07.2006 г.) Комисията 
съставя протокол за резул-
татите от подбора по ал. 2, 
който съдържа:

1. състав на комисията и 
списък на консултантите;

2. списък на кандидатите, 
които не отговарят на обяве-
ните от възложителя изис-
квания, както и мотивите за 
това;

3. списък на кандидатите, 
които отговарят на изисква-
нията на ал. 2 и ще бъдат по-
канени да представят оферти, 
а когато броят им надвишава 
посочения в обявлението 
брой на кандидатите, които 
ще бъдат поканени да пред-
ставят оферти - избраните 
кандидати въз основа на 
посочените в обявлението 
обективни и недискримина-
ционни критерии;

4. дата на съставяне на 
протокола.

(8) (Предишна ал. 4, изм. 
- ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила 
от 01.07.2006 г.) В срок 5 ра-
ботни дни от датата на прото-
кола възложителят обявява с 
решение кандидатите, пред-
ложени от комисията, които 
ще бъдат поканени да пред-
ставят оферти. В решението 
се включват и кандидатите, 
които не отговарят на обя-
вените от възложителя из-
исквания и мотивите за това.

(9) (Предишна ал. 6, изм. 
- ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила 
от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, 
бр. 93 от 2011 г., в сила от 
26.02.2012 г.) В тридневен 
срок от вземане на решени-
ето по ал. 8 възложителят го 
изпраща едновременно до 
всички кандидати, а на из-
браните кандидати изпраща 
и писмена покана за предста-
вяне на оферти.

Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 
37 от 2006 г.,  в сила от 
01.07.2006 г.) Поканата за 
представяне на оферти за 
участие в ограничената про-
цедура трябва да съдържа:

1. срок и място за пред-
ставяне на офертите;

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2011 г., 
в сила от 26.02.2012 г.) дата 
на публикуване на обявлени-
ето за обществена поръчка;

3. (нова - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) копие от спецификациите 
и всички допълнителни доку-
менти, ако те не се съдържат 
в документацията за учас-
тие, или електронен адрес за 
достъп до спецификациите и 
допълнителните документи, 
когато те са предоставени по 
електронен път;

4 .  ( н о в а  -  Д В,  б р . 
37 от 2006 г.,  в сила от 
01.07.2006 г., изм. - ДВ, 
бр. 94 от 2008 г., в сила от 
01.01.2009 г.) методиката за 
определяне на оценката по 
всеки показател и методиката 
за определяне на комплекс-

ната оценка на офертата, 
когато критерият за оценка 
е икономически най-изгодна 
оферта.

Чл. 81. (Изм. - ДВ, бр. 
37 от 2006 г.,  в сила от 
01.07.2006 г.) (1) В поканата 
по чл. 80 възложителят опре-
деля срок за получаване на 
офертите, който не може да 
бъде по-кратък от 40 дни от 
датата на изпращането.

(2) Срокът по ал. 1 може 
да се намали до 22 дни, ко-
гато предварителното обяв-
ление е изпратено за пуб-
ликуване между 52 дни и 
12 месеца преди датата на 
изпращането на обявление-
то по чл. 76, ал. 1 и съдържа 
информацията, налична към 
датата на изпращането му.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) Срокът по ал. 1 може да се 
намали с 5 дни, ако от датата 
на публикуване на обявлени-
ето възложителят предостави 
пълен достъп по електронен 
път до документацията за 
участие в процедурата, като 
в обявлението посочи интер-
нет адрес, на който тя може 
да бъде намерена.

(4) В случаите по чл. 76, 
ал. 3 възложителят може да 
определи срок за получаване 
на офертите не по-кратък от 
10 дни от датата на изпраща-
нето на поканата по чл. 80.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) В случаите по чл. 76, ал. 
3 до 7 дни преди изтичане-
то на срока за получаване 
на офертите всеки кандидат 
може да поиска писмено от 
възложителя разяснение по 
документацията за участие. 
Възложителят е длъжен да 
отговори в тридневен срок от 
постъпване на искането и да 
уведоми другите кандидати 
по реда на чл. 29, ал. 3.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.)

(7) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 
2011 г., в сила от 26.02.2012 
г.) Възложителят е длъжен да 
удължи срока за получаване 
на офертите:

1. когато се установи, че 
първоначално определеният 
срок е недостатъчен за изгот-
вяне на офертите, включи-
телно поради необходимост 
от разглеждане на място на 
допълнителни документи към 
документацията или оглед на 
мястото на изпълнение;

2. в случаите по чл. 29, 
ал. 2;

3. когато това се налага в 
резултат от производство по 
обжалване.

Чл. 82. (1) Всяка оферта 
трябва да отговаря на изис-
кванията на чл. 56.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 
2006 г., в сила от 01.07.2006 
г.) Участникът може да не 
представя повторно доку-
ментите, които е представил 
в заявлението за участие в 
предварителния подбор.

Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 
37 от 2006 г.,  в сила от 
01.07.2006 г.) (1) Разглежда-
нето, оценката и класирането 
на офертите се извършват по 
реда на чл. 68 - 72.

(2) Определянето на из-
пълнител на обществената 
поръчка и сключването на 
договора се извършват по 
реда на чл. 73 и 74.

Продължение - 
в следващия брой
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дове приложение („Design for all”) (включи-
телно достъп на хора с физически уврежда-
ния), както и оценка на съответствието, 
пригодност за ползване, безопасност или 
размери, включително процедура за оценя-
ване на съответствието, терминология, 
символи, тестови и контролни методи, 
опаковка, обозначение и надписване, както 
и производствени процеси и методи. Ос-
вен това към тях принадлежат и всички 
предписания за проектиране и изчисляване 
на строителни конструкции, условията за 
проверка, инспекция и приемане на стро-
ителни конструкции, конструктивните 
методи и процедури и всички други техни-
чески изисквания, които са в състояние да 
бъдат определени от възложителя за го-
тови строителни конструкции или необхо-
димите за тях материали и или детайли с 
общи или специални предписания.

2. „Стандарт” е техническа специфи-
кация, която е приета от признат стан-
дартизационен комитет за повторяемо или 
постоянно приложение, чието спазване не 
е обезателно предписано, и която попада в 
някоя от следните категории:

– международен стандарт: стандарт, 
който е приет от международен стандар-
тизационен комитет и е достъпен за об-
ществеността;

– европейска норма: норма, която е при-
ета от европейски стандартизационен ко-
мите и е достъпна за обществеността;

– държавен стандарт: стандарт, който 
е приет от национален стандартизационен 
комитет и е достъпен за обществеността.

3. „Европейско техническо разрешение” 
е положителна техническа оценка за прило-
жимостта на даден продукт по отношение 
изпълнението на съществено изискване 
към строителната инсталация; то се из-
дава въз основа на специфични признаци на 
продукта и на установени условия за при-
ложение и употреба. Европейското техни-
ческо разрешение се издава от допускащ 
комитет в някоя от страните членки.

4. „Общи технически спецификации" са 
технически спецификации, които са раз-
работени според признат от страните 
членки метод и са публикувани в служебния 
бюлетин на ЕС.

5. „Техническа релевантна величина” е 
всяка релевантна рамка, която не е офици-
ален стандарт и е разработена от евро-
пейските стандартизационни комитети 
според метод, адаптиран според потреб-
ностите на пазара.

Част B
Общи договорни условия за изпълне-

ние на строителни работи 

§ 1

Вид и обем на работата

(1) Работата, подлежаща на изпълне-
ние, се дефинира по вид и обем чрез дого-
вора. Като съставна част на договора са 
валидни и Общите технически договорни 
условия за строителни работи (ПВДСР/C).

(2) При противоречия в договора са в 
сила едно след друго:

1. описанието на видовете и количе-
ствата работи,

2. специалните договорни условия,
3. всички допълнителни договорни ус-

ловия,
4. всички допълнителни технически до-

говорни условия,
5. общите технически договорни усло-

вия за строителни работи,
6. общите договорни условия за изпъл-

нение на строителни работи.
(3) Възложителят си запазва правото 

да разпорежда изменения на строителните 
чертежи.

(4) Недоговорени работи, които се из-
искват за изпълнение на договорна работа, 
трябва да се изпълняват от страна на из-
пълнителя по изискване на възложителя, ос-
вен ако квалификацията на изпълнителя не 
е подходяща за тези видове работи. Други 
видове работи могат да бъдат възлагани 
на изпълнителя само с негово съгласие.

§ 2

Възнаграждение

8 Тези общи търговски условия се пре-

поръчват от Немския комитет за възла-
гане и договаряне на строителни услуги 
(НКВДСУ) изключително за прилагане 
спрямо предприятия, юридически лица на 
общественото право и обществено-правни 
юридически структури (§ 310 BGB).

(1) Посредством договорените цени се 
разплащат всички работи, които принад-
лежат към описанието на видовете и коли-
чествата работи, специалните договорни 
условия, допълнителните договорни усло-
вия, допълнителните технически договор-
ни условия, общите технически договорни 
условия за строителни работи и професи-
оналните норми за договорената работа.

(2) Заплащането се изчислява според 
договорните единични цени и фактически 
извършените количества работи, ако не е 
договорен друг вид на изчисляване (напр. 
обща стойност, часови ставки, себестой-
ност).

(3) 1. Ако извършеното количество от 
определена работа с единична цена или 
частичен вид работа се отклонява с не 
повече от 10 % от предвидения в договора 
обем, е в сила договорната единична цена.

2. За надвишаването над 10 % на коли-
чеството при изискване се договоря нова 
цена при съобразяване на евентуалните 
повишени или понижени разходи.

3. При произтичащо над 10 % понижение 
на количеството при изискване единична-
та цена за фактически извършеното коли-
чество работа или частичен вид работа 
трябва да се повиши, доколкото изпълни-
телят не получава изравняване чрез уве-
личаване на количества по други поредни 
номера (позиции) или по друг начин. Пови-
шението на единичната цена трябва да 
съответства по същество на повишената 
сума, която се получава от разпределени-
ето на общите и специфичните за обекта 
разходи и общите търговски разходи за 
намаленото количество. ДДС се заплаща 
в съответствие с новата цена.

4. Ако от работата с дадена единична 
цена или от частичната работа зависят 
други работи, за които е договорена край-
на сума, то с изменението на единичната 
цена може да се изиска и адекватно изме-
нение на крайната сума.

(4) Ако договорени в договора работи 
на изпълнителя са поети самостоятелно 
от възложителя (напр. доставка на мате-
риали, консумативи или средства за произ-
водство), е съответно валиден § 8, абзац 
1, т. 2, ако не е договорено нещо друго.

(5) Ако в следствие изменения на стро-
ителни чертежи или други разпореждания 
на възложителя са настъпили изменения 
в базата за ценообразуване на включена 
в договора работа, трябва да се договори 
нова цена при съблюдаване на повишени-
те или занижени разходи. Споразумението 
трябва да се сключи преди изпълнението.

(6) 1. Ако се изисква непредвидена в 
договора работа, изпълнителят има право 
на претенция за допълнително заплаща-
не. Той трябва да уведоми възложителя за 
своята претенция във всички случаи преди 
стартиране изпълнението на въпросната 
работа.

2. Заплащането се определя според ба-
зата за ценообразуване на договорната ра-
бота и отделните разходи за изискваната 
работа. То трябва да се договори по въз-
можност преди започване на изпълнението.

(7) 1. Ако за заплащане на работата е 
договорена обща сума, заплащането оста-
ва непроменено. Ако все пак изпълнената 
работа се отклонява съществено от до-
говорно предвидената работа дотолкова, 
че запазването на общата сума не е въз-
можно (§ 313 BGB), то при изискване може 
да се осигури изравняване на повишените 
или занижени разходи. За измерване на из-
равняването се изхожда от базата за  це-
нообразуване.

2. Правилата на абзац 4, 5 и 6 са валид-
ни и при договаряне на обща сума.

3. Ако не е договорено нещо друго, т. 
1 и 2 са валидни и за общи суми, които са 
договорени за части от работата; абзац 
3, т. 4 остава незасегнат.

(8) 1. Работи, които изпълнителят из-
вършва без поръчка или при самоволно от-
клонение от поръчката, не се заплащат. 
Изпълнителят трябва да ги отстрани в 
рамките на разумен срок; в противен слу-
чай това става за негова сметка. Освен 
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това той носи отговорност и за други 
щети, които могат да произтекат от 
това за възложителя.

2. Заплащане за изпълнителя все пак 
се дължи, ако възложителят допълнител-
но признае тези видове работи. Заплаща-
не също така се дължи и ако работите са 
били необходими за изпълнението на дого-
вора, били са в съответствие с желанието 
на възложителя и са му показани незабавно. 
Доколкото на изпълнителя се дължи запла-
щане, е валидна базата за изчисляване на 
променените или допълнителните работи 
в съответствие с абзаци 5 или 6.

3. Предписанията на BGB за търговско 
изпълнение без поръчка (§§ 677 BGB) оста-
ват незасегнати.

(9) 1. Ако възложителят изисква черте-
жи, изчисления или други документи, които 
не е осигурил съгласно договора, особено 
съгласно техническите договорни условия 
или професионалните норми, той следва да 
ги заплати.

2. Ако той не е дал за проверка неизвър-
шени от изпълнителя технически изчисле-
ния, то той дължи разходите за това.

(10) Работи с часова ставка се запла-
щат само тогава, когато те са изрично 
договорени като такива преди започване 
на работата (§ 15).

§ 3

Документи за изпълнение

(1) Необходимите за изпълнението до-
кументи трябва да се предадат своевре-
менно и безплатно на изпълнителя.

(2) Задаването на основните оси на 
строителната инсталация, както и гра-
ниците на терена, които се предоставят 
на разположение на изпълнителя, както 
и създаването на необходимите реперни 
коти в непосредствена близост до стро-
ителната инсталация, са задължение на 
възложителя.

(3) Зададените от възложителя на раз-
положение заснемания на терена и тра-

сировки, както и всички предадени други 
документи за изпълнение са определящи за 
изпълнителя. Във всички случаи той трябва 
да ги провери за всякакви несъответствия, 
доколкото това е във връзка с правилното 
изпълнение на договора, и да уведоми въз-
ложителя за всички открити или предпола-
гаеми дефекти.

(4) Преди започване на работа, ако е 
необходимо, трябва да се констатира със-
тоянието на улиците и повърхността на 
терена, водоснабдяване и водоснабдителни 
тръбни линии в близост до строителната 
инсталация в протокол и той да се подпи-
ше от възложителя и изпълнителя.

(5) Чертежи, изчисления, допълнител-
ни проверки и други документи, които из-
пълнителят трябва да създаде съгласно 
договора, според техническите договорни 
условия или професионалните норми, както 
и по специално изискване на възложителя 
(§ 2, абзац 9), трябва да се предоставят 
своевременно на възложителя.

(6) 1. Споменатите в абзац 5 

, 
документи не могат да се публикуват, 
размножават или да се използват за други, 
непредвидени в споразумението цели без 
разрешение на техния собственик.

2. На DV програми възложителят има 
правото за ползване с договорените харак-
теристики на работата във форма, която 
не подлежи на промяна и на установена апа-
ратура. Възложителят може да създаде две 
копия за целите на информационната без-
опасност. Те трябва да съдържат всички 
идентификационни характеристики. Задър-
жането на копията при поискване трябва 
да се удостовери.

3. Изпълнителят си запазва правото, 
без да се засяга правото за ползване на 
възложителя, за ползване на документите 
и на DVпрограмите.

Продължение - в следващия брой
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то, т.е. икономиката като 
цяло. Финансовите пото-
ци се определят главно от 
финансовите механизми за 
поощряване на производ-
ството и доставката на 
енергия от ВИ:

 преференциални 
тарифи, които покриват 
повишените разходи не 
само на производството 
на енергия, но и повише-
ните разходи на енергий-
ните системи и мрежи за 
изграждане на Национален 
план за действие за енер-
гията от възобновяемите 
източници;

  различни видове съ-
оръжения, резервни и регу-
лиращи мощности, систе-
ми за управление и много 
други - но те се допълват 
от спомагателни източ-
ници, които имат специ-
фични цели и направления и 
различни мащаб и възмож-
ности. 

Основните финансови 
механизми, които се прила-
гат в страната за насър-
чаване производството и 
потреблението на енергия 

от възобновяеми източни-
ци, са: 

 Оползотворяването 
на потенциала на местни-
те ВИ е заложено като при-
оритет и в Националната 
стратегическа референт-
на рамка за периода 2007-
2013 г. Отделни операции 
са включени в оперативни 
програми „Конкурентоспо-
собност на българската 
икономика” и „Регионал-
но развитие”, както и по 
„Програма за развитие 
на селските райони 2007- 
2013 г.” Двете оперативни 
програми се финансират 
със средства от Европей-
ския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР). 

 Около 66,5 млн. евро 
са отделени за ВИ проекти 
за програмния период 2007-
2013 (2,1% от общия ЕФРР 
бюджет за страната). 
ЕФРР основно финансира 
публични (нестопански) 
организации. Субсидията 
за публичните организа-
ции е до 100%, докато при 
частните – от 50 до 70%, в 
зависимост от размера на 
предприятието. Свързани-
те с мрежата инсталации 
на възобновяеми енергий-
ни източници не получават 
финансова подкрепа от 
ЕФРР, понеже те се сти-
мулират чрез преференци-
ални цени. 

 Фондът за „Енергий-
на ефективност”, който 
финансира инвестиции в 
енергийна ефективност и 
ВИ. Той предлага безплат-
на техническа помощ и по-
ниски от пазарните лихви 
по кредити. Финансират 
се проекти с размер от 30 
хил. лв. до 3 млн. лв. и въз-
връщаемост до 5 години. 

 Кредитната линия за 
енергийна ефективност и 
възобновяеми енергийни 
източници (КЛЕЕВИ) пред-
лага на частните пред-
приятия безплатна техни-
ческа помощ и субсидия в 
размер до 15% от размера 
на главницата по заема. 
КЛЕЕВИ финансира голямо 
разнообразие от проекти 
в областта на енергийна-
та ефективност и ВИ при 
частните предприятия.

 Предприятие за уп-
равление на дейностите 
по опазване на околната 
среда (ПУДООС) - държав-
но предприятие, създадено 
със Закона за опазване на 
околната среда. Предприя-
тието предоставя финан-

сова помощ на множество 
проекти, допринасящи за 
по-чиста околна среда. В 
областта на ВИ предпри-
ятието подпомага изграж-
дането на малки ВЕЦ, като 
предоставя безлихвен заем 
със срок до 5 години в раз-
мер до 70% от общата 
стойност на проекта, но 
не повече от 1,5 млн. лв., 
като има изискване инвес-
тиционната стойност на 
застроен киловат да е до 
2500 лв./kW. 

 Национален план за 
действие за енергията от 
възобновяеми източници 
на Министерството на 
икономиката, енергетика-
та и туризма, програмата 
„Енергийна ефективност” 
(ПЕЕ) на Европейската ин-
вестиционна банка и Меж-
дународния фонд „Козлодуй” 
насърчават развитието на 
енергийната ефективност 
и ВИ в България. ПЕЕ пре-
доставя заем, комбиниран 
с 20% субсидия (дарение), 
както и техническа помощ 
за подготовката и изпъл-
нението на проекти. Из-
исква се проектите да са 
в размер от 40 хил. до 25 
млн. евро. 

 Кредитната линия за 
енергийна ефективност в 
бита на ЕБВР и Между-
народния фонд „Козлодуй” 
предоставя помощ на до-

макинства и асоциации на 
собственици на сгради за 
намаляване на разходите 
за отопление, чрез прила-
гане на мерки по енергийна 
ефективност и ВИ. По от-
ношение на енергийната 
ефективност в България 
действа Закон за енер-
гийната ефективност, 
чиято цел е да стимулира 
енергийната ефективност 
като основен фактор за 
подобряване на конкурен-
тоспособността на ико-
номиката, надеждността 
на енергийните доставки 
и опазването на околната 
среда. 

Съгласно Директива 
2006/32/ЕС за енергийна 
ефективност при крайно-
то потребление и енер-
гийните услуги страната 
ни e приела индикативна 
национална цел за енергий-
но спестяване до 2016 г. в 
размер на не по-малко от 
9% от крайното енергийно 
потребление за 9 години 
(2008-2016, средно по 1% 
годишно), което означава, 
че трябва да се осигури 

спестяване на горива и 
енергия в размер 627 хил. 
т.н.е. Директивата изис-
ква страните членки да 
разработят три нацио-
нални плана за действие по 
енергийна ефективност, 
всеки с обхват от три го-
дини. 

Увеличаването на дела 
на ВИ в брутното крайно 
потребление на енергия и 
повишаването на енергий-
ната ефективност са сред 
заложените приоритети, 
които ще бъдат поддър-
жани от правителство-
то през следващите 10  
години. 

1) Заявяване на прека-
лено много инвестиционни 
намерения за вятърни и со-
ларни паркове, непосилни за 
енергийната система; 

2) Случаи на изгражда-
не на ВИ проекти в чувст-
вителни екологични зони 
с неспазени процедури по 
издаване на екологични 
оценки; 

3) Получаване на ис-
кания за промяна на пред-
назначението на земедел-
ски земи за неземеделски 
нужди във връзка с реа-
лизиране на проекти за 
изграждане на вятърни и 
фотоволтаични централи 
от инвеститори с неосигу-
рени финансови средства 
за проектите води до про-

мяна в статута и предназ-
начението на плодородни 
земи и невъзможност за 
по-нататъшното им из-
ползване за селскостопан-
ски дейности. 

Голяма част от потен-
циалните инвеститори, ко-
ито подават заявления за 
проучване, нямат сериозни 
инвестиционни намерения 
или не са достатъчно фи-
нансово и технически под-
готвени за реализирането 
на тези проекти. Едва 10-
15% от заявените проекти 
са активни и действител-
но се работи по тяхната 
реализация. 

С разработването на 
НПДЕВИ се отговаря на из-
искванията на Директива 
2009/28/ЕО всяка държава 
членка да разработи план 
за действие, който да га-
рантира постигане на На-
ционален план за действие 
за енергията от възобно-
вяеми източници от Ми-
нистерството на иконо-
миката, енергетиката и 
туризма на националните 
цели за използването на 
ВИ, както по отношение 
на брутното енергийно 
потребление, така и по от-
ношение потреблението в 
транспорта. 

НПДЕВИ дава обща-
та рамка, която ще бъде 
осъществена чрез отра-
зяването й в законите и 
нормативните актове на 
страната ни, и дефинира 
действията, които тряб-
ва да предприемат дър-
жавните, общинските и 
регионалните институции 
до 2020 г. за насърчаване 
използването на ВИ. Бъл-
гарският енергиен подход 
има за цел да направи про-
изводството на енергия 
по-чисто и ефективно чрез 
разгръщане на ВИ и по-
ефективно използването 
на изкопаемите енергийни 
източници, да минимизира 
влиянието на производ-
ството и използването на 
енергията върху околната 
среда, да подобри управле-
нието на естествените 
ресурси и да намали вред-
ното влияние на изкопаеми-
те ресурси.

Очакваните резултати 
от тая политика са двояки: 
минимизиране на замърся-
ването и предоставяне на 
нови възможности за дей-
ност. И двете чрез по-го-
ляма ефективност и чрез 
поощряване на нови техно-
логии за бързо развиващия 
се глобален пазар, от на-
маляването на енергийно-
то потребление до сигур-
но, разнообразно и евтино 
енергоснабдяване.

През юни 2011 г. в Со-

фия е изработен Втори 

национален план за дейст-

вие по енергийна ефек-

тивност 2011-2013 г.

 Цел - за спестяване 
на първична енергия. Досе-
га е постигнат резултат 
на спестяване на първич-
на електрическа енергия 
от 23%.

 Национална индика-
тивна цел - за крайно по-
требление. Постигнати 
спестявания, отчетени по 

метода „отгоре надолу”. 
Извършени спестявания 
от местните органи, от 
търговските фирми на 
енергия, изпълнение на це-
леви програми и изпълнение 
на схеми за кандидатства-
не за безвъзмездна помощ.

 Очаквани спестява-
ния през 2013 г. от 5892 
GWh.

Цели за спестяване  

на енергията:

 Подобрено използва-
не на местните енергоре-
сурси;

 Повишаване на енер-
гийната ефективност;

 И з пол з в ане  н а 
възобновяеми енергийни 
източници;

 Комбиниране на то-
плинна и електрическа 
енергия;

 Въвеждане на високи 
технологии.

Мерки при производство-

то на енергия:

 Стимулиращи префе-
ренциални цени и задължи-
телно изкупуване на елек-
трическа енергия;

 Стимулиращи префе-
ренциални цени и задължи-
телно изкупуване на елек-
трическа енергия от ВЕИ;

 Създаване на елек-
троенергийна борса;

 Създаване на инфор-
мационни кампании за ин-
формиране от ползата от 
енергийни инвестиции;

 Създаване на високо-
квалифицирано обучение на 
специалисти;

 Осигуряване на бла-
гоприятни кредити и без-
възмездно финансиране за 
децентрализирано произ-
водство на енергия, в това 
число микрокогенерация и 
микротригенерация.

Мерки при преноса и раз-

пределение на енергията:

 Изменение на Закона 
за енергетиката и създа-
ване на ефективен енерги-
ен пазар;

 Укрепване на про-
фесионалния капацитет и 
независимостта на регу-
латорния орган ДКЕВР;

 Облекчаване методи-
те при преноса на енергия 
в полза на потребителите;

 Създаване на условия 
за стимулиране на съвре-
менни технологични реше-
ния и инвестиции;

 Задължително из-
пълнение на мерките по 
обследванията на ЗЕЕ;

 Разработване и из-
пълнение на програма за 
битова газификация;

 Енергийни спестява-
ния по крайното потребле-
ние на енергия.

Индикативна цел през 
2016 г. за България е 7291 
GWh енергийни спестява-
ния, които са 9% от край-
ното енергийно потребле-
ние (КЕП).

На 29 септември 2011 г. 
Министерският съвет прие 
отделен Национален план 
за инвестиции за периода 
2013 - 2020 г., както и За-
явление за предоставяне на 

Снимка Денис Бучел

Камен Горанов
експерт в КСБ

Законът за възобновя-
еми и алтернативни енер-
гийни източници и био-
горива (ЗВАЕИБ) посочва, 
че: „лицата, които пускат 
на пазара течни горива от 
нефтен произход за нуж-
дите на транспорта, са 
длъжни при освобождаване 
за потребление по смисъла 
на Закона за акцизите и да-
нъчните складове да пред-
лагат горивата за дизело-
ви и бензинови двигатели 
смесени с биогорива”. 

Със Закона за акцизите 

и данъчните складове се 

урежда прилагането на 

следните финансови сти-

мули за потреблението на 

биогорива: 

 нулева акцизна став-
ка за чистия биодизел с код 
по КН 3824 90 99; 

 намалена акцизна 
ставка за безоловния бен-
зин със съдържание между 
4 и 5%, включително на би-
оетанол с код по КН 2207 
20 00; 

 намалена акцизна 
ставка за газьол със съдър-
жание между 4 и 5%, вклю-
чително на биодизел с код 
по КН 3824 90 99. 

Производството на 
електроенергия от ВИ е в 
обхвата на насърчаваните 
сектори по Закона за на-
сърчаване на инвестиции-
те. Насърчителните мерки 
по този Закон са насочени 
към създаване на по-бла-
гоприятна бизнес среда и 
инвестиционен климат и 
са в съответствие с Ре-
гламент (ЕО) 800/2008 от-
носно деклариране на някои 
категории помощи за съв-
местими с общия пазар. 

В Националната дълго-
срочна програма за насър-
чаване на използването на 
ВИ 2005-2015 (НДПВИ) е 
заложено значително уве-
личаване на дела на ВИ. 
НДПВИ има за цел делът 
на електроенергията от 
ВИ през 2015 г. да надвиши 
9% от брутното произ-
водство на електрическа 
енергия. 

Към настоящия период 
на развитие и разпростра-
нение на технологиите 
енергията, получавана от 
ВИ, е по-скъпа, понякога 
значително, от тази на 
изкопаемите източници. 
Изпълнението на програ-
мите и мерките за насър-
чаване на използването 
на ВИ не би могло да бъде 
проведено без източници и 
механизми на финансира-
не. Основният източник 
на финансиране на прехода 
и изпълнението на ниско-
въглеродната енергийна 
политика е потребление-

Настоящото 
изложение 
разглежда 

финансови аспекти 
на енергийната 
ефективност в 

рамките на общия 
анализ на нейното 

нормативно 
регулиране
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безплатни квоти за емисии 
през преходния период 2013 
- 2020 г. и определи органа, 
който да представи заяв-
лението на Европейската 
комисия, съобщиха от пра-
вителствения пресцентър. 
С Директива 2009/29/ЕО 
се определят основните 
параметри на търгови-
ята с емисии за периода 
от 2013 до 2020 г., като за 
производството на елек-
трическа енергия всички 
квоти трябва да бъдат за-
купувани от инсталациите 
чрез търг. Директивата 
предвижда и възможност за 
разпределяне на безплатни 
квоти на преходен принцип 
на инсталации за произ-
водство на електрическа 
енергия при определени 
условия. Най-добре е да се 
поиска дерогация за всички 
български централи - то-
ест те да продължават да 
получават безплатно необ-
ходимите им квоти емисии 
парникови газове, но да ги 
гарантират с инвестиции 
в пречиствателни съоръже-
ния. Това е становището на 
председателя на Държавна-
та комисия за енергийно и 
водно регулиране Ангел Се-
мерджиев. Ефектът върху 
крайната цена на тока от 
това, че от следващата 
година производствените 
централи ще трябва да 
купуват квоти въглероден 
двуокис, няма да е повече 
от 10% в цената на едро и 
до 7% за цената за крайния 
потребител, посочи Семер-
джиев.

България също може да 
се възползва от тази въз-
можност, с което сектор 
„Електропроизводство” 
ще премине постепенно 
от безплатни към квоти, 
осигурявани чрез участие 
в търгове. В замяна на 
това всяка инсталация, 
включена в Националния 
план за инвестиции за пе-
риода 2013 - 2020 година, 
ще трябва да изпълнява 
проекти на стойност, 
равна на предоставените 
безплатни квоти.

Правителствена по-

литика и действията на 

Националната агенция за 

устойчиво енергийно раз-

витие 

По Закона за енергий-
ната ефективност в чл. 3, 
ал. 1 държавата упражнява 
функциите си за повишава-
не на енергийната ефек-
тивност чрез Народното 
събрание и Министерския 
съвет.

(2) Народното събра-
ние приема Национална 
стратегия по енергийна 
ефективност на Републи-
ка България, която опре-
деля националната инди-
кативна цел за енергийни 
спестявания, етапите, 
средствата и мерките 
за нейното постигане. 
Националната стратегия 
се актуализира на всеки 5 
години.

(3) Министерският съ-
вет определя държавната 
политика за повишаване на 
енергийната ефективност 
при крайното потребление 
на енергия и предоставя-

нето на енергийни услуги, 
която е съставна част от 
политиката по устойчиво 
развитие на страната.

(4) При осъществяване 
на функциите си по ал. 3 
Министерският съвет:

1. внася за приемане 
от Народното събрание 
националната стратегия 
по ал. 2 по предложение на 
министъра на икономика-
та и енергетиката;

2. приема национални 
планове за действие по 
енергийна ефективност;

3. приема ежегодни от-
чети за изпълнението на 
плановете по т. 2;

4. приема наредбите, 
предвидени в този закон;

5. приема и други акто-
ве, свързани с повишаване 
на енергийната ефектив-
ност, по предложение на 
министъра на икономика-
та и енергетиката.

Съгласно чл. 4, ал. 1 
държавната политика за 
повишаване на енергий-
ната ефективност при 
крайното потребление на 
енергия и предоставяне на 
енергийни услуги се про-
вежда от министъра на 
икономиката и енергети-
ката. 

Министърът на икономи-

ката и енергетиката:

 1. разработва и предла-
га на Министерския съвет 
националната стратегия 
по чл. 3, ал. 2; 

2. разработва и внася 
за приемане от Минис-
терския съвет национал-
ни планове за действие по 
енергийна ефективност;

3. представя ежегодно 
за приемане от Минис-
терския съвет отчет за 
изпълнението на национал-
ните планове по т. 2; 

4. разработва и внася 
за приемане от Минис-
терския съвет проекти на 
наредби в случаите, пред-
видени в този закон;

5. разработва проекти 
на програми за повишава-
не на енергийната ефек-
тивност при крайното 
потребление на енергия и 
предоставянето на енер-
гийни услуги и ги внася за 
приемане от Министер-
ския съвет;

6. издава самостоятел-
но или съвместно със съ-
ответните министри

подзаконовите норма-
тивни актове, отнасящи 
се до енергийната ефек-
тивност, в рамките на 
своите компетенции по 
този закон;

7. осъществява вза-
имодействие с другите 
държавни органи и с юриди-
чески лица с нестопанска 
цел по отношение на про-
веждането на държавната 
политика по повишаване 
на енергийната ефектив-
ност; 

8. организира подго-
товката на нормативни 
актове за хармонизиране 
на българското законода-
телство в областта на 
енергийната ефектив-
ност с правото на Евро-
пейския съюз;

9. осъществява между-

народното сътрудничест-
во на Република България в 
областта на енергийната 
ефективност;

10. предоставя на ком-
петентните институции 
на Европейските общно-
сти информацията, пред-
видена в правото на Евро-
пейския съюз;

11. в съответствие 
с правомощията си от-
правя до компетентните 
институции на Европей-
ските общности искания 
и уведомления за предос-
тавяне на временно осво-
бождаване от прилагането 
на разпоредби от правото 
на Европейския съюз и на 
преходни периоди в об-
ластта на енергийната 
ефективност в случаите, 
предвидени в правото на 
Европейския съюз;

12. осъществява и дру-
ги правомощия в областта 
на енергийната ефектив-
ност, възложени му с други 
нормативни актове;

 Според ал. 3 съдържани-
ето, структурата, услови-
ята и редът за предоста-

вяне на информацията по 
ал. 2, т. 10 се определят с 
наредбата по чл. 9, ал. 4 от 
Закона за енергетиката.

 Устройствен правил-
ник на Агенцията за ус-
тойчиво енергийно разви-
тие е приет на 8 ноември 
2011 г. Съгласно чл. 1 на 
правилника се определят 
дейността, структурата, 
организацията на работа 
и съставът на Агенцията 
по енергийна ефективност 
(изм. Агенция за устойчиво 
енергийно развитие ) към 
министъра на икономика-
та, енергетиката и тури-
зма, наричана по-нататък 
„агенцията”. Агенцията 
е юридическо лице със 
седалище в София и има 
статут на изпълнителна 
агенция (чл. 2 на устрой-
ствения правилник). Аген-
цията е второстепенен 
разпоредител с бюджетни 
кредити към министъра 
на икономиката и енерге-
тиката. При осъществя-
ване на своята дейност 
агенцията се подпомага 
от териториални звена в 
районите по чл. 4, ал. 3 от 
Закона за регионалното 
развитие със седалища, 
определени в чл. 13, ал. 4. 
Издръжката на агенцията 
се формира от субсидия от 
републиканския бюджет и 
от собствени приходи.

Агенцията е администра-

тор на следните приходи:

1. субсидии от републи-

канския бюджет;
2. приходи от собстве-

на дейност;
3. събрани суми от гло-

би и имуществени санкции, 
наложени с наказателни 
постановления, издадени 
при осъществяване на кон-
трола по реда на Закона за 
енергийната ефективност 
(ЗЕЕ);

4. приходи от междуна-
родни програми и споразу-
мения;

5. други източници, 
определени с нормативен 
акт.

Събраните суми от глоби 

и имуществени санкции 

по чл. 6, ал. 4, т. 3 от ЗЕЕ 

се разпределят, както 

следва:

1. петдесет на сто - в 
държавния бюджет;

2. петдесет на сто - в 
бюджета на агенцията.

Финансовите средства по 

чл. 6, ал. 5, т. 2 ЗЕЕ се раз-

ходват, както следва:

1. четиридесет на сто 
- за обезпечаване контрол-
ната дейност на агенция-
та;

2. двадесет на сто - за 
придобиване на дълготрай-
ни материални активи от 
агенцията;

3. десет на сто - за 
обучение и повишаване 
квалификацията на слу-
жителите в агенцията 
за осъществяване на кон-
тролната дейност;

4. тридесет на сто - за 
допълнително материално 
стимулиране по реда, опре-
делен в чл. 20.

 Агенцията подпомага 
изпълнителния директор 
при осъществяването на 
неговите функции и осигу-
рява технически дейност-
та му (чл. 4 от функ. пра-
вилник). В съответствие с 
чл. 5. ал 1 агенцията се ръ-
ководи и представлява от 
изпълнителен директор, 
който се назначава от ми-
нистъра на икономиката и 
енергетиката съгласувано 
с министър-председателя.

Съгласно чл. 5, ал. 3  

на ЗЕЕ изпълнителният 

директор:

1. представлява аген-
цията и отговаря за ця-
лостната й дейност;

2. ръководи, координира 
и контролира изпълнение-
то на функциите и задачи-
те на агенцията, както и 
връзките на агенцията с 
държавните и международ-

ните институции;
3. участва в разработ-

ването на националните 
планове за действие по 
енергийна ефективност;

4. организира изпълне-
нието на дейности и мер-
ки, включени в национални-
те планове за действие по 
енергийна ефективност;

5. организира изпълне-
нието на дейности и мерки 
по други програми по енер-
гийна ефективност;

6. представя ежегодно 
на министъра на иконо-
миката и енергетиката 
отчет за изпълнението 
на националните планове 
за действие по енергийна 
ефективност;

7. потвърждава размера 
на енергийните спестява-
ния в резултат на извър-
шените енергийни услуги 
чрез издаване на удосто-
верения за енергийни спес-
тявания и на други мерки 
за повишаване на енергий-
ната ефективност;

8. участва в разра-
ботването на проекти 
на нормативни актове в 
областта на енергийната 
ефективност;

9. осъществява кон-
трол в предвидените от 
ЗЕЕ случаи;

10. организира изготвя-
нето на примерни договори 
за предоставяне на енер-
гийни услуги, насочени към 
използване на различни фи-
нансови инструменти от 
купувачите на енергийни 
услуги, и изпълнението на 
други дейности и мерки за 
повишаване на енергийна-
та ефективност;

11. организира изготвя-
нето на проекти, сключва 
доброволни споразумения и 
осъществява мониторинг 
за изпълнението им;

12. взаимодейства с 
органите на държавната 
власт и с органите на 
местното самоуправле-
ние, със сдружения на ра-
ботодатели, с браншови 
организации, сдружения 
на потребители и с други 
юридически лица с несто-
панска цел по изпълнение 
на дейностите и мерките 
за повишаване на енергий-
ната ефективност;

13. организира създава-
нето и поддържането на 
национална информационна 
система за състоянието 
на енергийната ефектив-
ност;

14. организира създава-
нето и поддържането на 
публичните регистри по 
чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 
ЗЕЕ, както и издаването 
на удостоверения на ли-
цата, отговарящи на из-
искванията на чл. 23 и 34 
ЗЕЕ;

15. оказва съдействие 
на органите на държавна-
та власт и на органите на 
местното самоуправление, 
както и на участниците на 
пазара на енергийни услуги 
при изпълнението на задъл-
женията им по ЗЕЕ;

16. организира популя-
ризирането на дейност-
ите и мерките за пови-
шаване на енергийната 
ефективност;

17. съдейства за разви-

тието на обучението по 
енергийна ефективност;

18. организира създа-
ването и поддържането 
на списък на сградите, 
промишлените системи, 
водогрейните котли и кли-
матичните инсталации, 
които следва да се при-
веждат в съответствие с 
изискванията за енергийна 
ефективност;

19. утвърждава образец 
на отчетите по чл. 12, ал. 
3 от ЗЕЕ;

20. представя ежегод-
но на министъра на иконо-
миката и енергетиката 
доклад за дейността на 
агенцията;

21. представя на ми-
нистъра на икономиката 
и енергетиката за утвър-
ждаване проекта на бю-
джет на агенцията;

22. представя на ми-
нистъра на икономиката и 
енергетиката периодични 
и годишни отчети за из-
пълнението на бюджета 
на агенцията;

23. отговаря за целе-
съобразното и законосъ-
образното разходване на 
бюджетните средства и 
приходите от собствена 
дейност;

24. утвърждава струк-
турата на дирекциите, 
длъжностното разписание 
и работните заплати;

25. назначава и осво-
бождава държавните слу-
жители в агенцията;

26. сключва, изменя и 
прекратява трудовите до-
говори с лицата, работе-
щи по трудово правоотно-
шение в агенцията;

27. сключва договори, 
свързани с осъществя-
ването на дейността на 
агенцията;

28. командирова рабо-
тещите в агенцията;

29. представя на ми-
нистъра на икономиката и 
енергетиката за одобря-
ване обхвата на изпит-
ната материя и начина на 
оценяване, изготвени от 
акредитираните висши 
технически училища.

Изпълнителният ди-
ректор изпълнява и други 
функции и задачи, опре-
делени с нормативните 
актове. В дейността си 
изпълнителният директор 
се подпомага от замест-
ник изпълнителен дирек-
тор. Трудовото правоот-
ношение със заместник 
изпълнителния директор 
се сключва, изменя и пре-
кратява от изпълнителния 
директор съгласувано с 
министъра на икономика-
та и енергетиката. Из-
пълнителният директор 
със заповед определя 
функциите на заместник 
изпълнителния директор, 
като може да му делеги-
ра и свои правомощия при 
спазване ограниченията 
на закона. Функциите на 
изпълнителния директор 
в негово отсъствие се 
изпълняват от замест-
ник изпълнителния ди-
ректор или от определен 
със заповед за всеки кон-
кретен случай служител 
на ръководна длъжност в  
агенцията.

Снимка Георги Сотиров
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ито индустрията излезе с 
официални критики за про-
зрачността и принципите 
на процедурата. 

Пламен Димитров, прези-
дент на КНСБ, откри диску-
сията с представяне на про-
блема от последния месец. 
Той изрази опасение, че не-
прозрачните търгове може 
да доведат до намалена кон-
курентоспособност и да за-
страшат работните места 
в промишлеността. „Заради 
постъпилите обвинения, че 
заради износ за свободния 
пазар съществува недостиг 
на енергия за вътрешния, се 
създават сериозни конфли-

кти между производители-
те на електричество, тър-
говците и индустриалните 
потребители. Очакваме чрез 
съвместни усилия да се по-
стигне консенсус за балан-
сирана политика и правила 
за нейното провеждане, като 
се дефинира кой носи отго-
ворност за това”, обясни 
Димитров. 

Според зам.-председа-
теля на парламентарната 
комисия по икономическа 
политика, енергетика и ту-
ризъм Валентин Николов, 
преди да се изнася от стра-
ната, трябва да е задоволе-
но вътрешното потребле-
ние както за защитените 
потребители, така и за ин-
дустрията. С промените в 
Закона за енергетиката ще 
бъдат дадени допълнителни 
правомощия на ДКЕВР, за да 
може регулаторът да полу-
чава информация и да следи 
търговията на електрое-
нергия и на свободния пазар, 
съобщи още той.

Асен Начев

Индустрията настоява 
за ясни правила при провеж-
дането на търговете за 
електроенергия на свобод-
ния пазар от страна на АЕЦ 
„Козлодуй“, ТЕЦ „Марица-из-
ток 2” и Националната елек-
трическа компания (НЕК). По 
тази причина КНСБ заедно с 
КРИБ, БСК и Българската 
федерация на индустриални-

те енергийни консуматори 
(БФИЕК) проведе дискусия 
с представители на Минис-
терството на икономиката, 
енергетиката и туризма 
(МИЕТ), Държавната коми-
сия за енергийно и водно ре-
гулиране (ДКЕВР), търговци 
на електроенергия и цен-
тралите. Повод за дебата 
бяха последните търгове на 
свободния пазар, проведени 
от АЕЦ „Козлодуй“, след ко-

МИЕТ ще работи по условията за продажба 
на електричество

Цените на електро-
енергията в България в 
близките години ще се по-
вишават заради въглерод-
ните емисии и зелената 
енергия и това е неизбеж-
но. По отношение на тър-
говете за електроенер-
гия не знам защо се вини 
МИЕТ, при условие че нито 
ние, нито БЕХ участваме в 
тях - нито в политиката, 
нито в одобрението на 
правилата, които центра-
лите използват в момента - такива са европейските  
изисквания. 

Не се опитвам по някакъв начин да защитя цен-
тралите, но според сегашните правила, при които те 
са провели процедурите за търговете си, е възможно 
да обявиш на търг едно количество енергия и в по-
следствие да продадеш например двойно повече. Иначе 
централите са уязвими при прекратяване на проце-
дурата, ако на нея са постигнали високи стойности, 
защото впоследствие може да бъдат постигнати по-
ниски. 

Това, което ще направи министерството, е да фор-
мира работна група, която ще уеднакви правилата за 
търговете. В тях задължително трябва да се кориги-
ра това, че не можеш на един търг при предварително 
заявени количества електроенергия да продадеш по-
вече. Допълнителните трябва да бъдат продадени с 
нова процедура. Тези общи правила ще бъдат нашите 
предложения към централите, които се надяваме те 
да възприемат.

Реформата в българската енер-
гетика закъсня. Не може, когато си 
определил квоти за свободния пазар, 
да ги намаляваш. Кризата се получи 
именно от разпределянето на тази 
квота. Ако има държавническо от-

ношение, проблемите ще се решат. БСК предлага да се 
изготви краткосрочна, средносрочна и дългосрочна пътна 
карта как ще се увеличават квотите за износ на електро-
енергия за свободния пазар. Те трябва да растат, за да има 
прогнозируемост на енергийно употребяващите отрасли 
и те да могат да решат дали да правят инвестиции, или 
да закриват производства. В последните 3 години инвес-
тициите са спаднали с 45%. Стопанската камара иска да 
се мисли и за общ свободен пазар, а не поотделно за всеки 
производител. 

Енергийната борса е един от 
най-прозрачните начини за тър-
говия на електроенергия на сво-
бодния пазар. До днес обаче у нас 
нямаме решение за присъединяване 
към дадена работеща борса. Така 
се изправяме пред единствената 
алтернатива - електроенергия на 
свободния пазар да се купува само 
от двете централи – АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“. 
За мен по-големият проблем е не дали квотата за свободния 
пазар е голяма или малка, а при какви правила се разпределя 
тя. Няма яснота и прозрачност как точно се случват и как се 
печелят енергийните търгове. Иска ми се да излезем с общо 
становище, така че да няма съмнения за нито един участник 
на този пазар, че се случва нещо нередно.

За миналата година държавата 
е спечелила около 700 млн. лв. от 
износ на електроенергия, а само 
металургията е реализирала износ 
за 5 млрд. лв. за 2011 г. Според дан-
ни на НСИ от 2008 г. до сега индус-
триалното потребление на енергия 
е спаднало с 25%. От износа на ток 
печелят две търговски дружества, 
но страдат други предприятия в 
сферата на енергетиката, които 

трябва да балансират износа с енергия за вътреш-
ния пазар. Не е редно да се създава изкуствен де-
фицит на националния пазар чрез износ на евтина 
електроенергия от АЕЦ „Козлодуй”, която ограничи 
количествата електроенергия за вътрешния пазар. 
Когато след промените в Закона за енергетиката на 
свободния пазар на ток излязат малките и средните 
предприятия, той ще стане двойно по-голям – около 
40% от цялата консумация. Не се противопоставяме 
на енергетиката, просто искаме да се води балан-
сирана енергийна политика и да се направи разумен 
достъпът на индустрията до продукцията на енер-
гийните производители.

Металургията държи 15-20% от 
стоковия износ на България. Имаме 
рекорден експорт на ток, но това е 
за сметка на индустрията. Фатал-
ното е не увеличението на киловат 
с 3-4 лв., а че се позволи чрез уве-
личаване на квотите за свободния 
пазар да се получи спекулативно 
увеличаване на цената на тока за 
индустрията. Металургията е ин-

дустрия на дългите пари, при която инвестициите се въз-
връщат след 15-20 години. Как тя при тази несигурност на 
цените на електроенергията, на цената на газа, на сво-
бодния пазар и на влизащите от юли въглеродни квоти ще 
рискува да инвестира в индустрията, като няма яснота 
какво ще се случи след половин година. Нека каквото било 
– било, време е да помислим за българската индустрия и за 
българската икономика.

Компаниите от клъстера употре-
бяват 25% от електроенергията на 
свободния пазар. Има системни бъ-
гове в цялостната организация на 
пазара. Трябва да се помисли дали се-
гашният формат най-добре обслуж-
ва нуждите на индустрията. Дали 
старият формат с разделени иконо-
мика и енергетика не е по-работещ. 
Лобисткият капацитет на търговците на електроенергия 
е по-голям от този на индустрията - от последните 4-ма 
министри в институцията трима са от енергийния сектор. 
Фактът, че БФИЕК не може да излезе с единна позиция, 
е показател за това, че промишлените потребители на 
енергия трябва да работят повече в тази област. БСК, и 
КНСБ няма как да заемат едностранна позиция по проблема, 
защото в техните структури има както енергийни, така и 
промишлени компании.

Ако не бяхме пуснали допълни-
телни количества електроенергия 
на този търг, в момента пробле-
мът щеше да е още по-голям. На-
правихме го след сериозен натиск 
от индустрията, от търговците. 

Имаше дори политически натиск. Наши директни клиенти 
след тръжна процедура получиха също увеличение на количе-
ствата. АЕЦ „Козлодуй“ не е длъжна сама да осигурява 100% 
от електроенергията за свободния пазар в България. Това не 
е нормално и адекватно положение. След като централата 
покрие квотата за регулирания пазар, определена от ДКЕВР, 
останалата произведена енергия е за свободния пазар. Тази 
евтина енергия, която НЕК купува под себестойността, би 
трябвало да отива за защитените битови потребители. 
Нека НЕК и ЕСО се отчетат дали наистина става така или 
електроенергията се изнася.

Искам да кажа на индустри-
ята, че нашите търгове са на-
пълно прозрачни и по правила-
та. Те са отворени за всички. 
Защо да идват само търговци, 
които после да дават по-високи 
цени, като индустрията също 
може да заповяда? Бе споде-
лено, че търговците искат да 
има квота за регулирания пазар. Мисля, че е редно 
да има квота за българския пазар, но тогава къде ще 
отиде пазарният принцип на свободно договорени 
цени? Цената на регулирания пазар се определя на 
база ясни правила на пазарен принцип и не виждам 
защо индустрията протестира срещу това. Заради 
обстановката в момента нашите цени се формират 
на къси позиции, ако има промяна, ние не можем да 
работим под себестойност за това, че колегите 
от индустрията искат да си планират разходите 
за следващите няколко години. Аз искам също да ги 
планирам, но не мога. 

Антон Петров, член на Съвета на директорите 

на „Стомана индъстри“: 

Божидар Данев, изп. председател на БСК: Калина Трифонова, КРИБ: Константин Стаменов, председател на Българската 

федерация на индустриалните енергийни консуматори 

(БФИЕК):

Николай Минков, индустриален клъстер „Средногорие”:

Делян Добрев, зам.-министър в МИЕТ: 
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Максималната скорост, която ще се достига по трасето, е 160 км/ч
Свилена Гражданска 

В момента тече из-
граждането на най-го-
лемия инфраструктурен 
проект на Национална 
компания „Железопътна ин-
фраструктура“. Това е же-
лезният път от Пловдив до 
турската граница - една 
от най-старите жп линии, 
чиято реконструкция вече 
е започнала. Дължината 
на трасето е 150 км, до 
няколко месеца ще бъде 
приключена работата по 
седемнайсеткилометро-
вата отсечка Свиленград 
- турската граница. 

С реализирането на 
проекта ще бъде завише-
на скоростта на пътниче-
ските влакове до 160 км/ч 
и до120 км/ч - на товарни-
те. Контактната мрежа 
и сигнализацията ще поз-
воляват по линията да се 
използва и железният кон 
с накланящи се кошове. 
Той ще се движи с до 200 
км/ч, което е средната ев-
ропейска скорост за този 
тип превози. Общият бю-
джет на обекта възлиза на 
около 800 млн. лв. Поради 
различни трудности при 
неговата подготовка фи-
нансирането му е мостово 
от програма ИСПА към ОП 
„Транспорт“. Въпреки всич-
ко това е най-мащабният 
обект по европейската 
програма. 

Проектът „Реконструк-
ция и електрификация на 
железопътната линия 
Пловдив - Свиленград“ е 
част от трансевропейски-
те коридори IV и IX. Съглас-
но приетата от ЕК стра-
тегия за реализацията на 
обекта е решено първо да 
се подпише договор за ре-
конструкция и електрифи-
кация на железопътната 
линия Крумово - Първомай. 
Изпълнител на тази част 
е гръцката фирма „Терна“.

Впоследствие е склю-
чен контракт за рекон-
струкция и електрифика-
ция на останалата част 
от трасето Първомай 
- Свиленград с италиан-
ската компания „Астал-
ди“. Споразумението с 
консорциума, съставен от 
„Талес”, Австрия, и румън-
ската „Алкател-Лусент”, е 
за системите за сигнали-
зация и телекомуникации 
и SCADA за цялата линия 
Пловдив - Свиленград - 
турската/гръцката гра-
ница. 

Отсечката Свиленград 
-  турската граница е 
включена в Оперативна 
програма „Транспорт“. За 
нея е сключен договор през 
2009 г. с фирмата ОХЛ ЖС 
(Чехия). Строителството 
в момента се изпълнява и 
ще приключи до средата 
на 2012 г.

През 2010 г. договорът 

с „Асталди“ е редуциран до 
отсечката Първомай - Ди-
митровград.

Междувременно пра-
вителството постигна 
съгласие с Европейската 
комисия проектът да бъде 
трансформиран в такъв с 
мостово финансиране, т. е. 
част от него, обхващаща 
отсечката Димитровград 
- Свиленград - гръцката 
граница, да бъде финан-
сирана по ОП „Транспорт“. 
По този начин се осигури 
финансиране за реализа-
цията на целия обект. Той 
е изключително важен за 
транспортната политика 
не само на страната ни, но 
е и ключова връзка между 
Европа и Азия. 

Строителните работи 
в участъка Пловдив - Ди-
митровград приключиха. 
През декември 2011 г. бяха 
подписани актове обра-
зец 15 - съответно на 20 
декември с „Асталди“, а на 
следващия ден с „Терна“. 
Към днешна дата приключ-
ват тестовете на систе-
мите и съоръженията за 
достигане на скорост от 
160 км/ч. 

Наскоро в присъст-
вието на министъра на 
транспорта, информаци-
онните технологии и съоб-
щенията Ивайло Москов-
ски генералният директор 
на Национална компания 
„Железопътна инфраструк-
тура” инж. Милчо Ламбрев 
подписа договорите за ре-
монт на отсечката от Ди-
митровград до турската 
граница. Проектът е раз-
делен на три части. Първа-
та обхваща реконструкция 
и електрификация на жп 
линията Димитровград - 
Харманли с приблизител-
на дължина на железния 
път 36 км. Изпълнител е 
гръцката компания „Терна“ 
АД. Предложената от тях 
цена е 136 млн. лв. Втора-
та част е за трасето от 
Харманли до Свиленград. 

Изпълнител е сдружение 
„Железопътна инфраструк-
тура 2011“, в което влизат 
„Пи Ес Ти Холдинг“ ЕАД и 
„Пор Бау“ ГНБХ. Стойност-
та на участъка е 116 497 
477 лв. без ДДС. 

Договорът включва 
още изграждане на нови 
тягови подстанции в Си-
меоновград и Свиленград и 
разширение на съществу-
ващата в Димитровград. 
Изпълнител е „Старт ин-
женеринг” АД. Цената на 
проекта е 20 350 493 лв. 
без ДДС.

Същевременно от ЕК 
бе одобрена апликационна-
та форма за жп участъка 
Септември - Пловдив. Об-
щата му стойност е 494 
372 747 лв., от които 395 
498 197 лв. е безвъзмезд-
ното съфинансиране от 
ЕС. През юли 2011 г. бяха 
подписани договори за 
проектиране и строител-
ство на обща стойност  
173 646 919 лв. без ДДС с 
избраните изпълнители. 

О т с еч кат а  Д и м и -
тровград - Свиленград е 
с дължина около 67 км. Ще 
бъдат реконструирани и 
електрифицирани всички 
гари и спирки по нея, като 
на гара Любимец е пред-
видено да бъде построена 
нова сграда. Предвижда се 
също така да бъдат за-
менени съществуващите 
прелези с пътни и пешеход-

ни надлези и подлези, както 
и проходи за селскостопан-
ски машини.

Съществуващите гари 
Харманли и Свиленград ще 
бъдат запазени, като око-
ло тях ще бъдат изградени 
скоростни обходи (за 160 
км/ч). В района на Симео-
новград скоростният об-
ход ще премине в тунел по 
коритото на река Марица 
под съществуващите ав-
томобилен и железопътен 
мост. За град Харманли е 
предвидено близо до него-
вия център да бъде изгра-

дена спирка с цел улеснява-
не на пътниците.

Спецификата на стро-
ителството на обекта 
се определя от местопо-
ложението на трасето. В 
по-голямата си част то 
е разположено в близост 
до река Марица, което на-
лага съобразяването на 
проектните решения с ви-
соките подпочвени води в 
района, както и с преобла-
даващия равнинен терен, 
което се отразява на дре-
нажните съоръжения.

Освен това по вре-
ме на проектирането и 
строителството тряб-
ва да бъдат спазвани 
изискванията и мерки-
те, заложени в решение 
на Министерството на 
околната среда и водите 
за „Натура 2000“. Според 
разпоредбите трябва да 

бъде премахнато отрица-
телното въздействие вър-
ху различните хабитати и 
да се осигури запазване на 
съществуващата флора и 
фауна. От НКЖИ припом-
нят, че такива мерки бяха 
приложени и за отсечката 
Пловдив - Димитровград и 
доведоха до положителни 
резултати.

Основните трудности, 
които се срещат при реа-
лизирането на такъв тип 
инфраструктурни проекти, 
са свързани със земеот-
чуждителните процедури и 
съгласуването на проект-
ните документи.

Макар че са необходими 
за строителството, те са 
доста тромави и усложне-
ни. В тях са ангажирани 
голям брой организации и 
структури на централно 
и на местно ниво, което 
води до ненужни забавяния 
и може да предизвика за-
труднения в строителния 
процес.

Във връзка с това Ми-
нистерството на транс-

порта, информационните 
технологии и съобщения-
та е предприело стъпки за 
опростяване и улесняване 
на отчуждаването на пар-
цели, свързани с проекти с 
национално значение.

За да се уверят в ка-
чеството на обекта, от 
гара Крумово до Първомай 
по железния път пътуваха 
министър-председателят 
Бойко Борисов, министър 
Ивайло Московски и минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова 
и този по управление на 
средствата от ЕС То-

мислав Дончев. По време 
на тестовете бе развита 
скорост от 165 км/ч, а от-
сечката от 37 километра 
бе измината за 20 минути. 
Преди модернизацията на 
жп линията това разсто-
яние се е преодолявало 
средно за час. „След 2013 
г. България може да канди-
датства за 300 млн. евро 
финансиране от ЕС. Това 
означава над 100 нови вла-
ка, които да се движат по 
модернизираните отсеч-
ки”, каза Московски. Той 
допълни, че през 2014 г. 
цялата линия от Пловдив 
до турската/гръцката 
граница ще бъде обновена 
и разстоянието ще отне-
ма около 1 час и 15 минути. 
Изплащането по проекта 
може да продължи до сре-
дата на 2015 г. 

От НКЖИ се надяват 
увеличението на транзит-
ните товари между Европа 
и Азия да се повиши с над 
60-70% спрямо сегашните 
обеми, и то веднага след 
пускането на тунела под 

Босфора. Но тъй като про-
цесът за преразпределение 
на пазарите е бавен, тези 
обеми ще се увеличават 
неколкократно спрямо се-
гашните с течение на вре-
мето. Новата евразийска 
жп магистрала намалява 
времето и цената за дос-
тавка и предоставя първо-
класна услуга. 

След Пловдив или Сеп-
тември обаче към Европа 
железният кон ще продъл-
жи да се движи по стария си 
неремонтиран път. За обно-
вяването му от НКЖИ раз-
читат на следващия про-
грамен период 2014-2020. 

Проект на гара Караджово

Кадър от строежа на моста край Свиленград

Турско-българската граница

Министър-председателят Бойко Борисов управлява влака въпреки снежните зимни дни



30 СТРОИТЕЛ ТЕМА петък, 3 февруари 2012

зависимост от намерения-
та - предлагане на търгове 
и други действия, транс-
формирането им в частна 
държавна собственост. 
Стратегията за освобож-
даване на Министерството 
на отбраната от имоти с 
отпаднала необходимост е 
в процес на изпълнение вече 
почти две години. Тя се дви-
жи в двете основни направ-
ления: продажба на имоти и 
безвъзмездно предоставяне 
на ведомства, областни уп-
рави и общини.

Уволнение в цифри 

Към януари 2012 г. 976 
са освободените войскови 

имота с отпаднала необхо-
димост от Министерство-
то на отбраната. От тях 
частна държавна собстве-
ност, представляваща тър-
говски обекти и подблокови 
пространства, са 166. Пора-
ди финансовата и икономи-
ческата криза на пазара на 
имоти през 2011 г. на про-
ведените 194 тръжни про-
цедури са продадени едва 
26 терена и сгради. Те са 
закупени на обща стойност  
7 419 508,40 лв. Сега пред-
стои обявяване на график 
за продажба на недвижими 
имоти - частна държавна 
собственост. За цялата 
година ще бъдат обявени 
на търг около 250 обекта, 

съобщи специално за в. 
„Строител“ министърът 
на отбраната Аню Анге-
лов. Цялата информация за 
обектите ще бъде качена 
на интернет страницата 
на ведомството.

Имотите с отпаднала 
необходимост са заведе-
ни в баланс сметката на 
министерството. Стой-
ността им се обявява след 
получаване на удостовере-
ния за данъчна оценка. На 
тази основа се определят 
и първоначалните цени при 
евентуални разпоредителни 
действия (обявяване на об-
ществени поръчки) с парце-
лите. 

„Данъчната оценка  

е изключително висока. 

Наясно сме, че ако пред-
ложим огромен имот, це-
ната му ще е непосилна 
за инвеститора. Един от 
предложените терени на-
пример бе край Бургас. На-
чалната му стойност беше 
около 24 млн. лв. Но висока-
та цена обезкуражи канди-
дат-купувача, въпреки че 
имаше инвестиционно на-
мерение за имота. Затова 
ще започнем да разделяме 
парцелите на по-малки, за 
да са по-атрактивни и про-
даваеми. Към днешна дата 
не мога да се ангажирам с 
цифра, която ще влезе в бю-
джета на министерството 
от продажбата на подобни 
обекти“, обясни министър 
Ангелов. Със средствата 
от тях ще се финансира 
модернизацията на Българ-
ската армия. 

В управление на Минис-
терството на отбраната 
са 366 имота публична дър-
жавна собственост. 442 са 
тези със статут държавна 
собственост. В момента 
текат действия по акту-
ване на 334, а 62 са отда-
дени под наем. През 2011 г. 
не са извършвани процедури 
по замяна на имоти - част-
на държавна собственост 
в управление на военното 
ведомство. Освен за про-
дан терените и сградите 
с отпаднала необходимост 
се предоставят на ведом-
ства, общини и областни 
управи. За миналата година 
37 такива обекта вече са 
част от капитала на други 
институции. Наскоро 

Министерският съвет 

предостави безвъзмездно

на община Пазарджик 
терен от 60 дка. Това са 
пет имота, намиращи се на 
ул. „Царица Йоанна“ в града. 
Върху тях са построени 39 
сгради, както и паметник 
на 27-и Пехотен чепински 
полк. Намеренията на кме-
та Тодор Попов са там да 
се изгради нова общинска 
автогара. В осмата по го-
лемина община в страната 
от няколко години липсва 
подобно съоръжение. Това е 
факт след привитизацията 
на дружеството „Трансавто 
Пазарджик“ ЕООД, държащо 
в капитала си досегашната 
гара. 

От общината чрез 
сключен договор за наем на 
помещение от Национал-
на компания „Железопътна 
инфраструктура“ решили 
проблема с оформяне на 
временна автобусна спир-
ка край жп гарата. Сега 
Пазарджик ще може да 
построи нова европейска 

гара, заявяват от община-
та. Финансирането ще е 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие“ или 
чрез публично-частно парт-
ньорство. Изграждането на 
съоръжението има не само 
местно, но и национално 
значение. 

В Шумен пък очакват да 
им се предоставят два дру-
ги военни обекта - Лагера 
и Погребите. Първият се 
състои от два поземлени 
имота с площ съответно 
420,979 дка и 470,949 дка. 
Погребите на платото се 
простират върху 286,023 
дка. Първоначалната идея 
беше да се изгради уве-
селителен парк, подобен 
на Дисни ленд в Париж. По 
време на криза обаче от 
общината предпочитат да 
построят жилищни блокове, 
защото градът се разши-
рява в посока на изток към 
Варна. 

Друга възможност  

за развитие 

на отпадналите и пре-
доставени на общините 
имоти е чрез публично-
частно партньорство. Те 
са изградени на стратеги-
чески места в градовете 
или покрай тях. Върху тере-
ните им може да се обосо-
бят технологични, търгов-
ски, развлекателни и други 
центрове. Те са отлична 
възможност за развитие на 
редица региони в страната. 

Освобождаването на 
имоти на Министерство-
то на отбраната е шанс 
за намиране на средства за 
модернизация на армията. 
Това изисква ясно дефини-
ране на потребностите от 
военна инфраструктура за 
изпълнение на функциите по 
отбраната и сигурността 
на страната. При ограниче-
ние на финансовите ресур-
си за всички излишни имоти 
трябва да се предприемат 
действия, гарантиращи 
най-бързия и ефективен 
начин за намаляване на раз-
ходите по издръжка на осво-
бодените парцели и реали-
зиране на приходи от тях.

От военното ведом-
ство се надяват да изпъл-
нят поставената цел и в 
края на 2012 г. да се осво-
бодят от всички имоти с 
отпаднала необходимост 
- нещо, което не е било 
направено в последните 
10 години. Затова минис-
терството ще накъса ог-
ромните терени и сгради, 
които има, на по-малки пар-
чета и ще проведе десетки 
търгове. По всяка вероят-
ност доста от тези имоти 
ще бъдат атрактивни за 
строителите. Времето ще 
покаже какво ще се случва с 
тях, а дотогава хиляди то-
нове бетон и желязо чакат 
своето ново назначение.

Привличат инвеститори, като разделят парцелите на няколко по-малки 

Строй се!  
Равнис! Мирно!  

За почест!  
Свободно. 

Почти всеки 
мъж над трийсет 
години в България 

е чувал тези запо-
веди, нетърпеливо 
чакайки последния 

път, в който ще 
изпълни командите. 
В годините на сту-
дената война като 
член на Варшавския 
договор страната 

ни се въоръжава 
и непрекъснато 

строи нови и нови 
поделения, казар-
ми и други военни 
обекти. Изливат 

се стотици тоно-
ве цимент и бетон, 

влага се изключи-
телно много же-

лязо. Всичко, за да 
сме в готовност 
при нападение от 

противника. Воен-
ните съоръжения 
се градят с раз-
лична скорост и 
обхват и в други 

страни от Източ-
ния блок, а и извън 
него. Красноречив 
пример за това е 
Албания, където 
700 хил. бункера 
са построени по 

времето на упра-
влението на Енвер 

Ходжа. 

Свилена Гражданска

Две десетилетия след 
промяната у нас България 
вече не може да поддържа 
всички военни обекти, а и 
няма необходимостта от 
тях. От няколко години тече 
освобождаване на терени и 
сгради. Министерството 
на отбраната започна ра-
ботата по Стратегия за 
освобождаване от имоти 
с отпаднала необходимост 
през март 2010 г. Първата 
стъпка на ведомството бе 
намиране на актуална доку-
ментация, за да се премине 
към легитимирането им. 
Създадена бе структура 
и организация за тяхното 
актуване като публична 
държавна собственост, а в 

Сградите с отпаднала 

необходимост от армията 

може да се развиват 

чрез публично-частно 

партньорство

Снимка Денис Бучел
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Красимир Ненчев

Българското национал-
но възраждане е израз на 
икономическия и политиче-
ския подем на страната ни. 
По това време културата 
и изкуството отбелязват 
разцвет - потискан векове 
наред, българският твор-
чески гений се разгръща. 
Символ на този разцвет са 
архитектурата, живописта, 
дърворезбата и всички ху-
дожествени занаяти, които 
намират синтез в строи-
телството. Забогатяващо-
то население изгражда нови 
и обновява старите селища, 
строи красиви жилища, го-
леми църкви, училища, ча-
совникови кули, търговски 
и занаятчийски сгради. 
Строителните материали 
са камък, дърво и мазилка. 
А техните цветове опре-
делят общата тоналност, 
допълнена и от ярките то-
нове на мазилката – синя, 
бяла, червена, охра.

Възраждането заварва 
селищата по българските 
земи в различна степен на 
развитие. Характерен то-
гава е потъналият в зеле-
нина просторен двор, ограж-
дащ къщата. Той включва 
кладенец, неотменната 
асма и стенни чешми към 
улицата. Къщата е ограде-
на от дувар, често край нея 
има шумяща планинска вада 
и калдъръмени пътеки. Така 
архитектурата става  ес-
тествено продължение на 
природата.

Преобладаващ тип жи-
лище през Възраждането 
продължава да бъде дърве-
ната къща във всичките й 
разновидности. Но в този 
период тя прави качествен 
скок - увеличава размери-
те си, издига се на два, а 
по-късно и на три етажа. 
Долният е отбранителен 
и стопански, а на горните 
етажи живеят стопаните. 
Еволюцията в организация-
та на жизнения процес пре-
минава от едностайна до 
многостайна къща с ясно 
изразено предназначение 
на помещенията и компо-

зиционното им подреждане. 
Възрожденската жилищна 
архитектура е художест-
вен феномен, свързан с 
приемствеността в отдел-
ните географски райони. 
Тя обособява различните 
видове къщи на територи-
ална основа – черноморски, 
странджански, родопски, 
подбалкански и старопла-
нински. Жилищата се делят 
още според строителните 
материали и конструкци-
ята – талпено-спонцова, 
паянтова, смесена или ма-
сивна; по наличие на основни 
елементи и пространства в 
разпределението – едноог-
нищна и многоогнищна, със 
или без чардак, със или без 
пруст; по композиционни 
похвати – асиметрична и 
симетрична; по социална и 
селищна принадлежност – 
селска и градска, и по при-
родна даденост – полска, 
полупланинска и планинска. 
Външният образ на възрож-
денската къща се изгражда 
по зрели архитектонични 
правила. Във фасадата пре-
обладава хоризонтално чле-
нене, постигнато с разде-
ляне на двата етажа, като 
горният обикновено е изне-
сен с еркери навън. Харак-
терна е силно издадената 
стряха, легналата форма 
на чардака, хоризонтални-
те ленти на сантрачите и 
на прозорците. Над покрива 
се издигат комини, които 
също се архитектонизи-
рат в многообразни форми. 
Всичко това създава пред-
поставки за изграждане на 
пластична архитектура, 
на богати и разнообразни 
улични силуети. Фасадите 
и разчленените плоскости 
-еркери, чардачни отвори, 
ризалити, се оразмеряват 
в пропорциите на златното 
сечение.

Възрожденската къща 
притежава значително раз-
нообразие - нито един от-
делен елемент от дадено 
жилище не се повтаря на-
пълно в останалите. Това 
се постига благодарение на 
съобразяването с природни-
те дадености, с желанията 
на стопаните и с неподпра-
вения похват на всеки май-

стор. По този начин възрож-
денското жилище се издига 
до високо художествено ар-
хитектурно творчество, 
дело на строители, които са 
вплитали в прави и заоблени 
линии, в гладки и издадени 
плоскости съвършенство, 
присъщо само на природата. 

Пловдив 

Пловдивската къща пре-
минава два етапа на разви-
тие: до първата четвърт на 
ХIХ в. тя има характера на 
националната архитектура, 
след което се обогатява с 
нови елементи. Богатата 

й стенописна, пластична 
и дърворезбена украса от-
говаря на нейната подчер-
тана представителност, 
на нарасналите културни и 
естетически потребности 
на новото българско обще-
ство, които на-
лагат своя вкус 
върху целия кул-
турен живот на 
Възраждането. 
Разпространена 
е и в другите 
забогатели бъл-
гарски селища 
като Копривщи-
ца, Карлово, Са-
моков. 

Велико Търново 

Главен цен-

тър на търновската въз-
рожденска архитектура е 
сегашната улица „Гурко” и 
улиците към Самоводската 
чаршия на квартал „Варо-
ша”. Възрожденската къща 
във Велико Търново няма 
свой локален характер, но 
тя обобщава различните 
течения на своя хитерланд 

– Дряново, Трявна и Елена. 
Ярък пример е къщата на 
Димо Сарафина, или Сараф-
кината къща, построена в 
средата на ХIХ в. Тя е раз-
положена терасовидно вър-
ху стръмния терен така, че 
към улицата е на два ета-
жа, а към реката - на пет. 
Централен композиционен 
елемент е обширният ве-
стибюл, в който попада по-
сетителят, когато влезе. 
Около него са разположени 
седем одаи, прозорците на 

част от които са 
отворени към ве-
стибюла поради 
калканна застройка 
до съседните сгра-
ди. Галериите са 
оградени от ажурен 
железен парапет 
и се отделят от 
12 дървени колони, 
опрени в дърворез-
бения осмоъгълен 
таван. Външният 
образ към юг е сил-
но пластичен. Са-
рафкината къща е 
изолирано явление, 
което демонстрира 
ново разбиране за 
пространство и из-
ключително умение 
за вплитане в при-
родната даденост 
на терена.

Родопи 

В българската възрож-
денска архитектура Родо-
пите се обособяват като 
специфичен район, включ-

ващ смолянските квартали 
Райково и Устово, селищата 
Златоград, Момчилово и Ши-
рока лъка. Родопската въз-
рожденска къща изглежда 
като крепост. Приземието 

и средният етаж са в глад-
ка каменна зидария, разчле-
нена от дървени сантрачи 
и обикновено без прозорци, 
а последният етаж е паян-
тов, измазан с бяла мазил-
ка и с дървено обрамчване. 
Този наддаден еркерен етаж 
подсилва впечатлението за 
укрепеност и ни връща към 
средновековното защитно 
българско жилище кула.

Трявна 

Възрожденската къща 
на Трявна бележи два главни 
етапа на развитие: първия 
– от края на ХVIII до начало-
то на ХIХ в., и втория – до 
Освобождението. В първия 
етап жилището е съставе-
но от четири почти еднакви 
пространства – три стаи 
и чардак, и има квадратна 
форма. Във втория етап се 
прибавят нови помещения и 
очертанието приема право-
ъгълна форма. Като правило 
двата етажа се свързват 
с външна стълба. Чарда-
кът постепенно от изцяло 
открит на три страни при 
настъпването на градския 
бит се затваря и се превръ-
ща в салон.

Боженци 

Селото е едно от мал-
кото запазили непокътнат 
образа си от времето на 
Българското възраждане. 
Боженци е пример на сво-
бодна застройка, улиците 
са калдъръмени, а дворо-

вете оградени с каменни и 
дъсчени парапети. Божен-
ското жилище е двуетажно, 
приземието има стопански 
функции и по-късно в него 
се настаняват магазини и 
занаятчийски работилници. 
Горният етаж е жилищен и 
обикновено там се намират 
чардакът и три стаи. Защи-
тена от стряхата стълба 
води до чардака, закрит от 
две страни и понякога с раз-
вит кьошк. Разпределение-
то е съобразено с битови-
те нужди - то се отличава 
с удобство, практичност, 
икономичност и красота. 
Първите жилища преди ХIХ 
в. са талпени. По-късно са 
с паянтова конструкция. 
Селището и сега е част 
от природата, органически 
споено с околната среда.

Жеравна 

Поредица селища по те-
чението на р. Камчия с цен-
тър Котел са обособени в 
зона с архитектурно наслед-
ство. И досега художестве-
ните ценности на Жеравна 
будят удивление със своя 
дълбоко български характер, 
с чистото от чужди влияния 
творчество. Майсторите, 
изградили архитектурата и 
дървопластиката, остават 
неизвестни.

Жеравна има една главна 
улица – гръбнак на селище-
то. Къщите са разположени 
предимно по нейната линия, 
но има и свободна застрой-
ка. Чардакът тук е ядро на 
жилището и е южно изло-
жен. Дувари и порти ограж-
дат дворовете, чешмите 
намират място по улични-
те разширения, апликирани 
на дуварите или свободно 
поставени. Като правило 
горните етажи са изнесени 
над приземните в многоо-
бразно начупване, а стре-
хите излизат силно навън, 
понякога до 2 м и почти се 
доближават до отсрещни-
те. Основният строителен 
материал е дървото. Жи-
лищната сграда е изцяло 
дървена и едва в Късното 
Възраждане приземният й 
етаж се изгражда от ломен 
камък. Конструкцията е с 
вертикални колони и нани-
зани хоризонтално дялани 
на ръка талпи.  

Снимки Алекс Попов

Боженци 

е запазило 

автентичния 

облик на 

българската 

възрожденска 

къща

Синият цвят на фасадата 

придава колорит на 

възрожденската копривщенска 

къща

Сарафкината къща - интериор 

и фасадата откъм уличното пространство

Къщата на Георги Мавриди - „Ламартин”, 

по чиято странична фасада ясно личи  

изнасянето на еркерните етажи

Типична за Родопите къща крепост Един от символите на Трявна
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Розалия Банкова

През изминалата 2011 г. 
сегментът на луксозните 
имоти отчита двоен ръст 
на реализираните сделки, 
се посочва в анализ на па-
зара на Unique Estates. Спо-
ред агенцията годината е 
била изключително успешна 
и се наблюдава тенденция 
клиентите да търсят все 
по-големи на площ жилища. 
Все още първостепенен 
критерий за луксозен имот 
са локацията и площта, а не 
интериорът и довършител-
ните работи. Купувачите се 
ориентират към градските 
къщи, тъй като цените им 
са приблизително изравнени 
с тези на многостайните 
апартаменти. Експертите 
очакват тази сравнително 
нова за България, но тради-
ционна за Европа тенденция 
да се разраства през тази 
и следващата година. По 
данни на Bulgarian Properties, 
предоставени на в. „Строи-
тел“, през първата половина 
на 2011 г. активността в 
най-високия пазарен сектор 
е била по-голяма в сравнение 
с втората половина, което 
донякъде е продиктувано и 
от цикличността на пазара. 
Наблюденията на фирмата 
сочат, че сделките с луксоз-
ни имоти са повече през пър-
вите месеци на годината.

Според Unique Estates 
раздвижването на пазара 
през изминалата година се 
дължи преди всичко на обек-
тивни фактори като страх 
от случващото се в евро-
зоната, спад на акциите на 
фондовите пазари и на спеш-
ната нужда от свежи пари 
от страна на продавачите 
с цел покриване на кредитни 
задължения. В последните 
месеци на 2011 г. се наблю-
дава и засилване на инфлаци-
онните очаквания в Европа, 
което дава допълнителен 
тласък на сделките. От 
компанията обявиха още, че 
увеличението на доходите 
на потенциалните купувачи 
също е оказало положително 
влияние върху пазара, като 
се наблюдава реализиране 
на сделките в сегмента 
най-често благодарение на 
лични спестявания и креди-
тирането има много малка 
роля. Хората с високи дохо-
ди в България независимо от 
кризата увеличават своите 
спестявания. В момента има 
5600 влога в размер над 100 
хил. евро.

Продавачите  

преговарят повече

Силно влияние за реали-
зирането на продажбите е 
оказала и новата нагласа на 
продавачите, които според 
доклада са станали по-раз-
умни. Те са започнали да пре-
говарят, като разликата от 
офертната цена до тази, на 
която се сключва сделката, 

е средно 21%. При наемите 
договарянето е около 14% от 
направените оферти. 

Основното търсене е 
насочено към апартаменти 
в София на стойност меж-
ду 120 хил. и 300 хил. евро. 
Средната цена на сключени-
те сделки с луксозни жилища 
в столицата през 2011 г. е 
165 хил. евро и е съпоста-
вима със стойностите от  
2010 г., сочат още данните 
на Bulgarian Properties. Спо-
ред тях това е показател, 
че цените на елитните 
имоти се запазват стабил-
ни. Когато става въпрос за 
покупка на къща, купувачите 
са склонни да платят до 500 
хил. евро, а често и до 1 млн. 
евро. Понижението при ед-
ностайните жилища и къщи 
е с около 5%, а при многос-
тайните - с 10 на сто. 

Експертите в бранша 
смятат, че дъното вече 
е достигнато и макар че  
очакват равнищата да се за-
пазят през тази година, пър-
вите поскъпвания вероятно 
ще започнат през следваща-
та. В момента има по-голя-
мо преговаряне на цените, 
като ако не бъде постигна-

то споразумение, сделка не 
се осъществява. Купувачи-
те са добре информирани 
за цялостното състояние 
на пазара и знаят точно 
каква сума трябва да бъде 
инвестирана за покупка на 
луксозен имот. Поради тази 
причина има доста имоти, 
които остават на пазара за 
над 2 години. Най-високата 
постигната цена при сделка 
през 2011 г. от Unique Estates 
е около 3000 евро/кв. м за ра-
йона на Докторската гради-
на в центъра на София, къде-
то търсенето е най-голямо. 
При наемите най-високи це-
нови равнища се достигат в 
същата зона. 

В бранша са единодушни, 
че офертите за отдаване 
под наем варират в много 
по-широк диапазон, като тук 
високите цени се задържат 
и секторът остава сигурен, 
защото в София живеят го-
лям брой чужденци, които 
наемат луксозни жилища. 
Средният наем на големи-
те луксозни апартаменти 
и къщи в София през 2011 г. 
е около 1500 евро на месец 
според Bulgarian Properties, а 
от Unique Estates обявиха, че 

наемите са варирали между 
4 и 12 евро за кв. м., като при 
средните цени има дори леко 
повишение през 2011 г. на го-
дишна база.

Клиентите търсят площ  

и завършено обзавеждане

Към луксозни апартамен-
ти се насочват обикновено 
по-млади семейства, при ко-
ито начинът на живот е по-
динамичен, децата са малки, 
а професионалната кариера 
или семеен бизнес е все още 
в процес на развитие. Купу-
вачите на къщи са хора на 
възраст над 40 години. Те 
имат повече време за себе 
си и за дома си, а и търсят 
спокойствието, чистия въз-
дух и природата. Луксозни 
къщи се купуват от най-за-
можните клиенти. Предпо-
читанията са към напълно 
завършени и обзаведени жи-
лища. Основните купувачи 
на луксозни имоти в момен-
та са българи, най-вече от 
IT сектора, бързооборот-
ните стоки и от аграрния 
сектор - успешни фермери и 
бизнесмени. Това са хора, ко-
ито използват момента, за 
да сменят жилището или да 
си купят второ. Нагласите 
сред купувачи и продавачи 
се променят през последни-
те години и по отношение 
на луксозните имоти. Праг-
матизмът надделява и ряд-
ко в днешно време стават 
сделки без преговори за фи-

нансовите условия. Кризата 
е усложнила ситуацията на 
пазара, тъй като купувачите 
са станали по-внимателни 
към това, за което плащат.

Инвестицията в луксозен 

имот - по-добра от влог

В почти всички сегмен-
ти на пазара се регистрира 
увеличение на доходността 
от отдаване под наем, като 
най-добра се очертава ин-
вестицията в едностайно 
луксозно жилище. Средна-
та доходност от луксозен 
имот се увеличава от 5,7% 
през 2010 г. до 6,2% през 
2011 г. В резултат на по-
нижаването на лихвите по 
банковите депозити през 
2011 г. се оказва по-изгодно 
да се инвестира в луксозен 
имот, отколкото парите да 
се държат на влог. Елит-
ните имоти все повече се 
обособяват като актив за 
добра инвестиция на сред-
ства с цел предпазването 
им от инфлация и същевре-
менно придобиване на висок 
социален статус на техния 
собственик. Тази тенденция 
е валидна през последната 
година и на пазарите на дру-
ги по-развити страни. От 
Bulgarian Properties подчер-
тават обаче, че това се от-
нася за истински елитните 
имоти, които се доближават 
до това понятие на Запад, а 
не за широко разпростра-
неното в България понятие 
за луксозно строителство, 
с което някои играчи на па-
зара спекулират, наричайки 
един стандартен имот с до-
бри довършителни работи 
луксозен. Сравнението на 
луксозните имоти в София 
и в Европа показва, че стой-
ностите от 1500 евро на кв. 
м в нашата столица са едни 

от най-ниските и след нас е 
само Скопие. За сравнение 
цените на луксозните имо-
ти в Прага са 4500 евро на 
кв. метър.

Очаква се добра година 

През тази година се  
очаква търсенето на голе-
ми жилища трайно да нарас-
не, тъй като засега на един 
човек у нас се падат по 18 
кв. м полезна жилищна площ 
срещу 33 кв. м средно за 
останалите страни от ЕС. 
Българинът живее най-на-
тясно в сравнение с оста-
налите европейци и затова 
хората със стабилни доходи 
ще се ориентират към по-
големи жилища. Основната 
цел на покупките на луксоз-
ни имоти е по-скоро за лич-
но ползване, отбелязват от 
Unique Estates. От фирмата 
прогнозират още, че ще 
се засилва недостигът на 
луксозни имоти, тъй като 
строителството, а оттам 
и предлагането им през по-
следните месеци е ограни-
чено не само количествено, 
но и качествено. Това важи 
особено за жилищата тип 
„старо строителство“, при 
които предлагане почти 
няма, но търсенето е го-
лямо.

Обемът от сделки с 
луксозни жилища е отно-
сително малък на фона на 
общия имотен пазар, но за 
сметка на това цените им 
не падат, отбелязват пък от 
Bulgarian Properties. От фир-
мата прогнозират позитив-
на година за сегмента. Оч-
аква се цените да запазят 
стабилност и през 2012 г., 
а при липса на достатъчно 
предлагане, каквото е нали-
це в момента, има условия за 
траен растеж. 

Банковото кредитиране е на заден план в сделките 

Снимки Денис Бучел

Районът на Докторската градина е най-желан както от купувачите, така и от наемателите
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Виолета Михайлова

Творците понякога 
черпят своето вдъхно-
вение от предмети, пре-
върнали се в неизменна 
част от ежедневието. Те 
откриват предизвикател-
ства в добре познатите 
им форми, развиват визия-
та им и изменят техните 
приложения. 

Идеите на тези дизай-
нери са свежи, нетипични 
и подчертано съвременни. 
В тях кубчето на Рубик из-
лъчва светлина, легото е 
изработено от прозрачен 
материал, а компютърна-
та клавиатура заживява 
нов живот. 

Да поседнеш  

върху клавиатура

Wolfgang keyboard е се-
рия от иновативни мебели 
- пейки и столове, израбо-
тени от над 2000 излезли 
от употреба компютърни 
клавиатури. Уникалният 
дизайн на предметите е 
дело на канадеца Нолан 
Хербът, който за създава-
нето им намира вдъхнове-
ние от съвременния начин 
на живот. Концепцията, 
която стои зад проекти-
рането на серията, е с 
категорична екологична 
насоченост и алармира за 
вредата от безразборно-
то изхвърляне на ненужна-
та техника. 

П ей кат а  Wo l f ga ng 
keyboard е с красива, ат-
рактивна визия и макар да 
не е изключително удоб-
на за по-продължително 
ползване, представлява 
интригуващо средство за 
игра. Извитата дървена 
конструкция е покрита с 

активни бутони, които 
могат да бъдат натиска-
ни, освобождавани и дори 
демонтирани. 

Иновативният дизайн 
предоставя възможност-
та с белите и черните 
клавиши на клавиатурите 
да бъдат образувани раз-
нообразни шарки. Постиг-
натата от Хербът визия е 
изключително необичайна 
и представлява уникален, 
съвременен екоинтериор.

Рециклирана сюрреали-

стична атмосфера 

Хербът проектира се-
рия от висящи и настолни 
лампи, които обединява 
под името Elias Keyboard 
Light. За създаването на 
осветителните тела той 

използва металната рам-
ка на клавишите, поста-
вена във вътрешността 
на клавиатурите. Нес-
тандартните виждания 
на художника вдъхновяват 
любопитния експеримент 
с форми, цветове и текс-
тури. Дизайнерската се-
рия е перфектен пример за 
модерно зелено изкуство, 
в което въображението не 
познава граници. 

Хербът изработва 
още един впечатляващ 
модел на висяща лампа. 
Предметът е елегантен 
и модерен, а светлината, 
която прозира през пре-

плетената му структура, 
чертае сюрреалистични 
сенки върху стените на 
помещенията. Визията на 
лампата внушава, че е тя 
е от сложно шлифовани 
кристали, а не от рецикли-
рани материали. 

Канадският дизайнер е 
автор на прелестни ино-
вативни предмети, кои-
то дават втори живот 
на захвърлената техника. 
Хербът вярва, че „ако наис-
тина полагаме усилия, за 
да създадем нещо ново от 
остарелите компютърни 
аксесоари, от които се ос-
вобождаваме всекидневно, 
светът ще стане по-мал-
ко опасен и ще се превърне 
в екологично чиста зелена 

зона”. За създаването на 
своите осветителни тела 
той казва: „Когато стара-
та клавиатура ви омръзне, 
превърнете я в светлина!” 

Да осветиш дома и офиса с 

клавиши

Ctrl и Shift Keyboard 
Buttons Light Up е забавна 
серия от осветителни 
тела, предназначени за 
бюрото в дома или офиса. 
Лампите повтарят два от 
най-използваните клавиши 
на компютърната клавиа-
тура, но са реализирани в 
гигантски размер. Пред-
метите светят в бяло и 
жълто и подобно на реал-
ните бутони се включват 
и изключват чрез натис-
кане. 

Производителят на 
лампите коментира: „Ос-
вен за ежедневното сър-
фиране в мрежата тези 
два клавиша вече могат 

да бъдат използвани дори 
далеч от компютъра, като 
ви предлагат малко повече 
светлина върху бюрото.” 

Кубчето на Рубик вече  

не е за игра

Лампата Rubik's Cube 
Light е забавен римейк на 
класическия предмет, с 
който са израснали реди-
ца поколения. От трудна 
за решаване задача той 
е превърнат в ефектно 
осветително тяло, кое-
то точно като оригинала 
може да променя структу-
рата и окраската си. Ин-
тригуващото дизайнерско 
изобретение в стил по-

парт смайва със своята 
изтънченост и простота. 
Освен прелестната визия 
Rubik's Cube Light е отлич-
но средство за набавяне 
на допълнителна разно-
цветна светлина.

Строителство от  

прозрачни лего тухли

Lego Bricks са настол-
ни лампи, които предос-

тавят ярко LED осветле-
ние. Те са забавление за 
деца и възрастни, в кое-
то всеки смело може да 
излее творческия си по-
тенциал. Вариантите за 
създаване на Lego Bricks 
дизайн са безброй. Край-
ните продукти могат да 
приемат разнообразни 
форми и да блестят в 
различни цветни комби-
нации. 

Дизайнерът Габриел Визе създава изключително интелиген-

тен модел на фотьойл, изработен от коркови тапи за вино

Столът Pаnda е дело на Белен 

Ермоса, която е използвала 

повече от 4000 компактдиска 

за реализацията му

Табуретки и масички за кафе, 

направени от вестници, 

придават актуалност на 

информация със стара дата

Натурално кедрово дърво и 

няколко излезли от употреба 

ски могат да се превърнат в 

стол с класически дизайн
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Асен Начев

Легендарната банда 
Guns N’Roses е първият 
официално  потвърден 
хедлайнер на третото 
поредно издание на Sofia 
Rocks  2012 ,  съобщи ха 
организаторите Balkan 
Entertainment. Фестивалът 
ще се проведе на 7 и 8 юли 
2012 г. на стадион „Бъл-
гарска армия", като аме-
риканската хард рок група 
ще излезе на сцената на  
8 юли - неделя.

Това ще е  първото 
посещение на групата в 
България. То ще е част 
от световното турне по 
повод последния им албум 
Chinese Democracy (Китай-
ска демокрация), който из-
лезе през 2008 г., след не-
колкократно отлагане на 
датата. Въпреки това на-
прави страхотен дебют, 
като директно зае тре-
тото място в класацията 
Billboard 200. Албумът вече 
има и платинен сертифи-
кат от RIAA - за 1 млн. 
продадени копия в САЩ.

„Убеден съм, че всички 
рок фенове с нетърпение 
са чакали да видят Аксел 
Роуз на българска сцена. 
Мога да ви кажа, че за 
самия него това е мно-
го вълнуващо събитие и 
имам уверението на него-
вия мениджмънт, че Аксел 
е впечатлен от възмож-
ността да се срещне с 
българската рок публика, 

за която вече е чувал ле-
генди", коментира Дейвид 
Либерберг - мениджър „Ар-
тисти и репертоар” на 
Balkan Entertainment.

"За да предложим на-
истина безкомпромисна 
програма, в момента фи-
нализираме преговорите с 
още няколко сериозни гру-
пи, които да се присъеди-
нят към Sofia Rocks 2012. 
В много кратки срокове ще 
можем да обявим конкрет-
ни имена и съм убеден, че 
феновете ще бъдат пове-
че от доволни от резулта-
та", добави Петър Петров 
– генерален мениджър на 
компанията.

Guns N’Roses са съз-
дадени през 1985 г. в Лос 
Анджелис. Сред основа-
телите на групата са 
легенди като китари-
ста Слаш и барабаниста 
Стивън Адлър. В момен-
та единственият член 
на бандата, останал от 

първоначалния й състав, 
е роденият на 6 февруари 
1962 г. Уилям Брус Роуз – 
вокалистът Аксел Роуз. 
След 1993 г. групата пре-
кратява работата си. 
Официално първи я напус-
ка Слаш през 1996 г., а на 
следващата си тръгват 
Мат Соръм и Дъф Макка-
ган. Тримата през 2002 г. 
сформират Velvet Revolver. 

Тази година се навърш-
ват 25 години от изда-
ването на дебютния ал-
бум на Guns - Appetite for 
Destruction. Досега те са 
продали над 100 милиона 
албума в цял свят, 45 млн. 
от които – в САЩ. Това 
даде право на бандата да 
бъде номинирана за въвеж-
дане в Рокендрол  залата 
на славата. Церемонията 
ще се проведе на 14 ап-
рил в Кливланд, като в нея 
тази година влизат Faces/
Small Faces, Red Hot Chili 
Peppers и Beastie Boys. Въ-

преки че датата наближа-
ва, все още не е ясно дали 
Guns N' Roses ще се събе-
рат в оригиналния си със-
тав за събитието. Нито 
Аксел, нито Слаш обаче 
отхвърлят възможността 
за това.

Настоящият състав 
на групата включва Аксел 
Роуз, Диджей Ашба – ки-
тара, Томи Стинсън – бас 
китара и беквокал, Дизи 
Рийд – кийборд, пиано, син-
тезатор и беквокал, Рон 
"Бълбълфут" Тал – китара, 
Крис Питман – кийборд и 
беквокал, Ричард Фортъс 
– китара, и Франк Ферер 
– барабани и перкусии. 
Неотдавна Диджей Ашба 
разкри, че заедно с Аксел 
работят усилено по нов 
албум. Кога той ще стане 
факт, още не е ясно. 

Първото издание на 
Sofia Rocks се състоя на 
22 и 23 юни 2010 г. на на-
ционалния стадион „Васил 
Левски". В първия ден от 
него на сцената се качи 
голямата четворка на 
траш метъла – Metallica, 
Slayer, Megadeth и Anthrax, 
а през втория - Rammstein, 
Manowar, Alice In Chains и 
Stone Sour. 

През  2011  г .  So f i a 
Rocks се състоя само 
един ден – на 8 юли. Тога-
ва на сцената на стадион 
„Българска армия" изля-
зоха Judas Priest, Saxon, 
Whitesnake, Slade и Mike & 
The Mechanics.

Скоро 
ще станат 

известни  
и останалите 
рок динозаври, 

които ще се 
включат  

в Sofia Rocks 2012

Мартин Динчев

Мечтата на Камила 
Лекберк винаги е била 
да пише детективски 
истории. Тя е само на 
29 г., когато излиза де-
бютната й книга „Ле-
дената принцеса“. Три 
години по-късно вече 
валят награди, а рома-
ните й оглавяват класа-
циите за бестселъри в 
Швеция.

Камила дава воля на 
въображението си за 
криминални мистерии 
още като дете – те я 
пленяват, защото кон-
трастират с безме-
тежните години, прека-
рани в родния й дом. Но 
писането остава мечта 
– по-късно се записва в 
Университета за иконо-
мика и търговско право 
в Гьотеборг. След ди-
пломирането заминава 
за Стокхолм, където 
няколко години работи 
като продуктов мени-
джър в телекомуникаци-
онна компания. За една 
Коледа нейните близки 
й подаряват включване 
в учебен курс по писане 
на криминални новели. 
Така започва и нейната 
приказка...

„Ледената принцеса“ 
получава зелена светли-
на, докато писателката 
е в болницата – по това 
време се ражда синът 
й Уил. Шеметният ус-

пех на дебютния роман 
отприщва нови идеи и 
сюжети - публиката по-
среща горещо „Пропо-
ведникът“ през 2004 г., 
„Каменоделецът“ през 
2005 г., „Въртоглавият“ 
през 2006 г. Камила пе-
чели литературната на-
града „Фолкет”, а през 
есента на 2007 г. реа-
лизира още една голяма 
своя мечта – първите й 
две книги са екранизи-
рани.

„Ледената принце-
са” ни запознава с пи-
сателката Ерика Фалк, 
която се  завръща у 
дома заради смъртта 
на своите родители. 
За нейна изненада род-
ното й градче е обзе-
то от силни страсти, 
тъй като Алекс - нейна 
близка приятелка от 
детските години, е на-
мерена мъртва с пре-
рязани вени, замразена 
във вана. Ерика решава 
да напише прочувствен 
спомен за харизматич-
ната, но затворена в 
себе си Алекс не тол-
кова за да почете па-
метта й, колкото за да 
преодолее собствена-
та си писателска без-
изходица. Постепенно 
обаче смъртта на при-
ятелката започва да я 
преследва натрапчиво и 
тя се съюзява с мест-
ния полицейски инспек-
тор, за да разкрие ис-
тината.

Снимки в. „Строител“

Аксел Роуз 

по време 

на миналогодишния 

концерт в Сърбия, 

където в. „Строител“ 

имаше специален 

кореспондент

Мартин Динчев

Номинираният за че-
тири „Оскар”-а филм е 
базиран върху романа 
„Слугинята” на Катрин 
Стокет - една от най-
обсъжданите книги в 
последните години, за-
ела първо място в кла-
сацията на бестселъри 
на „Ню Йорк Таймс”. „Юж-
нячки” e провокиращ и 
вдъхновяващ поглед към 
случващото се в малък 
южняшки град, когато 
негласният кодекс на 
поведение е нарушен от 
три смели жени, обвър-

зани с необичайно прия-
телство.

Действието във фил-
ма се развива в Мисиси-
пи през шейсетте годи-

ни, а в главната роля е 
Ема Стоун (звездата от 
хита Zombieland). Тук тя 
играе Скийтър - момиче 
от южняшкото обще-

ство, което се завръща 
от колежа и възнамеря-
ва да стане писателка. 
Но когато решава да 
интервюира чернокожи 

жени, прекарали живота 
си в служба на богати 
южняшки семейства, тя 
преобръща живота на 
приятелите си – и на ця-
лото градче в Мисисипи. 
Номинираната за „Оскар” 
Виола Дейвис („Яж, моли 
се и обичай”) играе Ей-
бълийн, икономката на 
най-добрата приятелка 
на Скийтър, която пър-
ва излива чувствата 
си и хвърля в смут за-
творената чернокожа 
общност. Въпреки че 

старите приятелства 
на Скийтър висят на ко-
съм, двете с Ейбълийн 
продължават сътрудни-
чеството си и скоро още 
жени се решават да спо-
делят историите си. По-
степенно се зараждат 
необичайни приятелства 
и се оформя нова женска 
общност, но не и преди 
всеки в градчето да си 
каже думата, когато не-
волно – и неохотно – се 
оказва въвлечен в бурни-
те промени.
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Животът е театър – маскирайте се!
Светослав Загорски

Невероятна архите-
ктурна красота, просечена 
от каналите на любовта 
и съчетана с енигмата на 
маските. Няма човек, кой-
то не иска да получи поне 
малка роля от миманса в 
гигантското театрално 
представление, в което 
се превръща ежегодният 
Венециански карнавал. От 
простосмъртни влюбени до 
свръхбогати туристи вся-
ка година през февруари из-
пълват площад „Сан Марко“ 
във Венеция и се смесват в 
карнавалната фиеста, все-
ки зад своята маска. Един е 
Арлекин, друг е Пиеро, тре-
ти е с ангелско лице, а чет-
върти святка като демон. 
Всички стават артисти 
и не случайно тази година 
мотото на карнавала е „Жи-
вотът е театър – маски-
райте се!”

Официалният тост 
на откриването ще бъде 
вдиг нат утре на 4 февру-
ари на Фонтана на виното 
на малкото площадче до 
„Сан Марко“. Венециан-
ският маскен фестивал 
предшества Великденски-
те пости, като за втора 
поредна година той е удъл-
жен с един уикенд заради 
огромния интерес, който 
предизвиква.

Карнавалът съчетава 
традицията, започнала още 
от XV в., с ритуали, които 
не се променят и до днес. 
Този февруари няма да на-
прави изключение, като 
стартът ще бъде даден с 
камбанния звън на църква-
та „Свети Марко“, откъде-
то ще излети хартиеният 
гълъб. Краят винаги е съ-
пътстван с ритуалното 
изгаряне на чучело, симво-
лизиращо зимата. 

Сред най-красивите ри-
туали са 

„Полетът на ангела” 

и пародийната му вер-
сия „Полетът на магаре-
то”. Като ангел и магаре 
се маскират известни 
венециански личности и 
биват спускани със специ-
ален механизъм – ангелът 
от купола на „Сан Марко“, 
а магарето – от камбана-
риите на Местре.

Сред традиционните 
празненства в рамките 
на фестивала е шест-
вието на 12-те Марии, в 
което красиви момичета, 
пременени в пищни вене-
циански носии, дефилират 
за радост на безкрайната 
публика. Не случайно двата 
конкурса са за най-красива-
та Мария и за най-красива-
та маска.

Естествено, маскени-
ят карнавал е придружен 
от всевъзможни театрал-
ни изяви. Така ще бъде и 
тази година, като ще има 

пътуващ спектакъл, а ар-
тистите ще го изнасят 
на три езика – италиан-
ски, френски и английски. 
Зрителите трябва да са 
задължително маскирани 
и ще обикалят Венеция за-
едно с артистите. Екскур-
зовод ще им бъде типичен 
венециански слуга – образ, 
наложил се от времето, ко-
гато венецианските бога-
таши са излизали в нощите 
на карнавала, а пътят им е 
показван от слуга с лампа. 

Още едно театрално 
шоу ще радва маскирани-
те тази година. Това ще е 
Театърът на сладостта на 
площад „Кампо Сан Джако-
мо“, където всеки ще може 
да опита прословутите 
венециански шоколадови 
сладкиши. Горещ шоколад 
получават и смелчаците, 
които участват в тради-

ционното плуване в сту-
дените води на Лидо ди 
Венеция.

Краят на маскеното 
шоу тази година ще бъде 
сложен на 21 февруари, ко-
гато ще е 

Шествието на тишината 

по Канале Гранде

Естествено, никой не 
трябва да подминава на-
бързо най-голямата атрак-
ция на фестивала – самия 
площад „Сан Марко“. През 
годините той е придобил 
прозвището Гостната на 
Европа, дадено му лично 
от възхитения император 
Наполеон. Площадът носи 
името на единия от двама-
та покровители на града – 
св. Марко, чиито мощи били 
докарани във Венеция от 
Александрия. Другият све-

тия-пазител на Венеция, е 
св. Теодор. Храмът, носещ 
името на свети Теодор, се 
намира в непосредствена 
близост до базиликата 
„Сан Марко", наричана още 
„златната базилика" и по-
строена много по-рано. 
Този светия е официално 
признат за покровител на 
града още през IX в. и е лю-
бимият на венецианците.

Още на брега на пло-
щад „Сан Марко" ви по-
срещат две монолитни 
каменни колони,  които 
оформят символичния  па-
раден портал на града. Те 
са донесени във Венеция 
през XII в. като плячка от 
кръстоносните походи. Ко-
лоните били три на брой, 
но при разтоварването на 

кораба една от тях без-
възвратно потънала. 
Останалите две били 
украсени със символи-
те на двамата светци 
Марко и Теодор.

Базиликата „Сан Марко” 

е едно от най-кра-
сивите архитектурни 
творения на света. Дъ-
хът ти може да спре, 
ако си стигнал сутрин 
рано по вода с катер от 
съседния курорт Лидо 
ди Йезоло, стъпиш на 
площада, който все още 

не е пренаселен, застанеш 
срещу централната порта 
на базиликата, а зад нея е 
синевата на настъпващия 
ден. Всичко се слива в не-
повторим розово-червени-
кав цвят, всеки детайл на 
фасадата изпъква и не ти 
се иска да помръднеш, даже 
и за да разгониш струпали-
те се нахални гълъби.

Базиликата има три фа-
сади, като дясната е имен-
но към водата и още личи 
някогашният главен вход. 
Сега средната фасада се 
води за централна. Един-
ствената останала ориги-
нална мозайка е „Пренася-
нето на мощите на свети 
Марко в базиликата”.

Другата задължителна 

ар хитектурна безценност е 

Дворецът на дожите,

който също е на пло-
щад „Сан Марко“. Това е 
една от най-красивите го-
тически сгради в света и 
отвън е смесица от колони 
и мрамор със сложен рису-
нък. Отвътре дворецът 
е лабиринт от тежко по-
златени помещения, пълни 
с неограничен разкош. Те 
са съчетани с мрачните 
тъмници, защото дворе-
цът всъщност е сложен 
комплекс, в който не само 
са живели дожите, а са 
се  помещавали затворът, 
полицията и съдът. Тук в 
Средните векове е лежал в 
тъмницата и митичният 
любовник Казанова. Сгра-
дата е истински непокла-
тим бастион на вековете, 
като първият дворец от 
ансамбъла е бил построен 
още през 814 г.

Не по-малко вълнуваща 
е обиколката на Двореца на 
дожите отвън. Тя включва 
някои от най-известните 
мостове. Добре е да започ-
нете от Моста на слама-
та, в далечния край на дво-
реца, при канала. От там 
лесно ще се прехвърлите 
до прословутия

Мост на въздишките

Неочаквано, но името 
му не е свързано с влюбе-
ните. Според преданието 
той е кръстен на въздиш-
ките на осъдените, които 
са били водени по моста 
от двореца към местния 
затвор.

Тук шопингът също 
не е чужд на туристите. 
Дамите задължително си 
купуват бижу, украсено с 
прословутото моранско 
стъкло. Накитите се изра-
ботват на съседния малък 
остров Морано.

Мъжете пък могат да 
посетят известния мага-
зин на „Ферари“. Има раз-
лични сувенири с марката, 
както и прототипи на се-
рийно производство и на 
болидите във Формула 1.

Що се отнася до по-
хапването, Венеция е най-
известна с шоколада си. 
Опитайте топлия шоколад 
със сладкиши в елегантно-
то кафе Quadri на площад 
„Сан Марко“ - това е една 
от традициите на венеци-
анския карнавал, започнала 
още през XVIII в. 

 
Венецианският карнавал е най-старият от всички съществуващи карнавали 

– споменава се за първи път през 1094 г. За забава на публиката се организирали 
боеве между кучета и бикове, след тях на площада излизали акробати, жонгльори, 
певци и танцьори, а в късната вечер над водата се устройвали фойерверки.

За да може всеки да се почувства свободно, да забрави за приличието и съ-
словните предразсъдъци, венецианците измислили маските. Своя връх карнавалът 
достига през XVIII в. В продължение на цял месец жителите на Венеция скривали 
своите истински лица зад маски: с тях ходели на пазар, водели съдебни дела, били 
се на дуели и падали в обятията на любимите си. С карнавална маска на лицето 
можело да изкажеш всичко, което в останалото време внимателно криеш, и при 
това да останеш безнаказан.

Костюмите и маските са основната атракция. Има места, където не те пус-
кат без тях. Някои хора са склонни да платят луди пари, за да привлекат внима-
нието на карнавала. Например за костюм на шута Коломбин, който се смята за 
символ на фестивала, са необходими 15 м плат! А цената на средновековния моден 
шедьовър е повече от 5000 евро. 

Снимки Ренета Николова
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Denitsa Nikolova, Director General at DG 
“Programming of Regional Development’ – MRDPW: 

The Central Professional 
Register of Builders (CPRB) 
entered its fifth year. Since 
the start, it has managed 
to create a mechanism by 
which all  who recognize 
themselves as builders will 
come to light. The register 
was establ ished and put 
order in the industry. In re-
cent months the Chamber 
achieved great success – 
CPRB has found a place in 
the Public Procurement Act. 
This means recognition and 
new responsibility. 

These circumstances 
require restructuring of the 
system of the register in the 
part Declaration of experi-
ence. So far, that was free 
and each company stated 
the construction sites it has 
worked on by itself. How-
ever, checks revealed that 
some companies were not 
quite correct. The Commis-
sion for keeping, use and 
maintenance of CPRB took 
measures and established 
clear rules on which in com-
ing months each bui lder 

should declare his experi-
ence. The database of ex-
perience is archived to date. 

The Regional Office of 
BCC – Sofia, together with 
experts from “Register” unit 
organized a training seminar 
for builders on this topic. 
One of the largest lecture 
halls at the University of Ar-
chitecture, Civil Engineering 
and Geodesy was close for 
all who wanted to attend. 
Over 200 builders from So-
fia and the region sent a 
representative. 

IBF Intercontinental Champion Kubrat Pulev – 
the Cobra, for “Stroitel”: 

Mrs. Nikolova, we are 

in the first weeks of 2012. 

How do you define the 

work of Operational Pro-

gram “Regional Develop-

ment” (OPRD) so far? 

We can always ask 
for more but overall OPRD 
goes on at good pace of 
implementation. The main 
thing up to now on the 
operational program was 
negotiating of funds. From 
now on we are continuing 
with its implementation. 
This year will be crucial 
in terms of settlement of 
contracts. The contracted 
funds are over 71% of 
the program budget. This 
represents about BGN 2.2 
billion. The disbursed funds are over BGN 
634 million. To date these are 27-28% of the 
agreed funds or about 20% of the overall 

budget of OPRD. 

W i l l  n e w  a xe s  o r 

schemes open in this year? 

The opening of new pri-
ority axes in 2012 is not pro-
vided. In terms of schemes 
only one will be announced. 
This will happen if we can 
release sufficient financial 
resources. We need to raise 
a budget of BGN 180 mil-
lion. With it we plan to an-
nounce a scheme for urban 
development of thirty-six 
major cities throughout the 
country. This scheme is un-
der condition as all resourc-
es of OPRD are budgeted. 
The free resources that are 
available to date are saved 

from public procurement. Henceforth we will 
gather them in a common scheme for devel-
opment of cities. 

To make more transparent 
formation of interest on loans 
and deposits and to stop rais-
ing fees and commissions are 
the demands of business to 
commercial banks since the 
beginning of the year along 
with those of Deputy Prime 

Minister and Minister of Fi-
nance Simeon Dyankov. 

Study of “Stroitel” shows 
that according to official data 
of the Bulgarian National Bank 
to the end of November 2011 
for the eleven months of last 
year’s income from fees and 

commissions for the banking 
system amounted to a record 
BGN 794.5 million. Compared 
to November 2010, they have 
increased by over BGN 30 mil-
lion while bank revenues for 
the same period of their core 
business – interest on loans 

decreased by BGN 33 million. 
The report on revenue 

and expenditure in the bank-
ing system clearly shows that 
banks earn over the past two 
years mainly by increasing 
fees and commissions be-
cause despite reduced reve-

nue from interest, revenues in 
the system for a year however 
increased by BGN 14 million 
at 30 November 2011.  From 
the balance numbers in the 
report on income in the entire 
banking system is also evident 
that interest costs are about 

40% of the revenues while the 
costs on fees and commis-
sions are only about 10%. This 
means that this type of income 
is significantly more effective 
than to give credit where bad 
and non-performing loans are 
growing continuously. 

This year undoubtedly will be the year of 
construction, if preliminary plans for imple-
mentation of projects under the operational 
programs and especially three of them – OP 
“Transport”, OP “Regional Development” and OP 
“Environment” come true. Main directions for the 
funds absorption will be rail infrastructure, com-
pletion of the Trakia motorway, reconstruction 
and renovation of the water sector and con-
struction of wastewater treatment plants in 28 
municipalities as well as reconstruction of parts 
of the main road network. Funds in the three 
programs that have a chance to be absorbed in 
2012 and 2013 could reach EUR 2 billion. 

Substantial amounts in infrastructure are set 
to be absorbed by Operational program “Trans-
port”. The projects have been signed by Min-
ister of Transport, Information Technology and 
Communications Ivaylo Moskovski as the first 
terms for proposals expired at the end of last 
year. However, documents can be submitted in 
January, February, March, June and December 
this year. 

Projects that are set out in the Indicative 
program for 2012 are in four main areas – con-
struction and modernization of the railway net-
work in the country, renovation of primary road 
network mainly in Northwestern Bulgaria, Lot 1, 
2 and 3 of AM “Kalotina-Sofia” as well as a 
project for expanding of the metro in Sofia – Lot 
3 – from Tsarigradsko Shosse to Sofia Airport.

Main contractors will be construction com-
panies working in the field of infrastructure 
projects and beneficiaries are several govern-
ment agencies – Road Infrastructure Agency, 
National Railway Infrastructure Company, Met-
ropolitan EAD and Executive Agency for Explo-
ration and Maintenance of the Danube River. It 
has two projects related to shipping and Trans-
European Transport Corridor VII.

The total amount of the various projects 
to be launched under OP “Transport” in 2012 
reaches EUR 934 million, over 90% of the mon-
ey will be absorbed in various construction ac-
tivities connected with infrastructure.  

The amounts of the largest projects are 
for: the section of the metro to Sofia Airport 
– nearly BGN 140 million, the encircling road 
around Gabrovo and the Shipka tunnel – EUR 
180 million. For the three lots of AM “Kalotina-
Sofia” the total amount reaches EUR 330 million 
and for the modernization of Е79 in the section 
Botevgrad-Vratsa – EUR 85 million. 

Not surprisingly OP “Environment” was stat-
ed by Minister of EU Funds Management Tomis-
lav Donchev as the program that will have great-
est success in 2012. This year are expected to 

be absorbed a lot of funds and to be completed 
projects that started already in 2008. That is 
why 2012 is the year with the largest budget in 
OPE – nearly EUR 1.983 million.

At different stages of development are 28 
projects under axis “Construction” totaling about 
BGN 657 million, mainly projects for construc-
tion and reconstruction of the water sector and 
beneficiaries are 28 municipalities.  

Significant funds should be absorbed this 
year also under Operational program “Regional 
Development”. Completion of the Trakia motor-
way is imminent – until 1 July should be ready 
lot 2 and 3, as well as part of lot 4 in the section 
to Petolachkata of Yambol. 

There is active work on AM “Hemus” which 
should be ready in the next programming period 
until 2020. Works are going on in the section be-
tween Sofia ring road and Yana station. Activi-
ties there will be resumed in spring. The section 
Shumen-Belokopitovo is under construction. 

Besides the motorway and roads under 
OP “Regional Development” in 2012 will be 
launched the project “Green and accessible 
urban environment” worth BGN 180 million. The 
project aims to improve the physical and living 
environment of urban centers and agglomera-
tions as prerequisite for ensuring sustainable 
and ecological urban environment with a higher 
living standard and new opportunities for eco-
nomic and social development. 

Partial implementation of other smaller 
projects under OPRD is forthcoming. In Decem-
ber 2011 only were signed 48 new contracts, 
thus the total amount of financial aid under 
OPRD will reach BGN 2.245 billion. 

Mr. Pulev, congratulations for the great 

first defense of your title.  How do you feel 

after the match with Michael Sprott? Did 

you recover from the arcade you got in the 

match? 

The match was not so heavy. I think I beat 
Sprott and I was quite convincing and every-
thing went as we had planned. Technically I 
played very well and Sprott was forced to quit 
in the 10th round. Physically I am recovering 
well. 

The Cobra already has 15 matches on 

the professional ring and 15 wins. How long 

do you think can this invincible series con-

tinue? 

I cannot commit with a prognosis. I may 
lose in the next match or I may beat them all. 

How do you see your future? What are 

your goals? 

I strive for more wins and for the world 
title. I want to win and to go further up. I have 
a lot to develop.
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Теодор Николов 

Г-н Пулев, поздрави за стра-

хотната първа защита на ваша-

та титла. Как се чувствате след 

срещата си с Майкъл Спрот? 

Възстановихте ли се от аркада-

та, която получихте в мача?

Мачът не беше чак толкова 
тежък. Мисля, че бих Спрот беза-
пелационно. Бях доста убедителен 
и всичко мина така, както го бяхме 
планирали. Технически много добре 
го изиграх и Спрот бе принуден да 
се откаже в 10-ия рунд. Физически 
се възстановявам добре.

Кобрата вече има 15 мача на 

професионалния ринг и 15 победи. 

Колко смятате, че може да про-

дължи непобедимата серия?

Не мога да се ангажирам с 
прогноза. Мога да загубя още в 
следващия мач, а мога да ги бия и 
всичките наред.

Как виждате бъдещето си? 

Какви са вашите цели? 

Стремя се към повече победи и 
към световната титла. Искам да 
побеждавам и да вървя все по-наго-
ре, имам още много да се развивам.

Интересно е как решихте да се 

занимавате с бокс. Кога започна  

всичко?

Не беше планирано решение. 
Веднъж баща ми ме заведе в за-
лата и започна да ми обяснява, 
да показва удари и лека-полека 
започнахме да тренираме с брат 
ми. Ходихме и в други зали, докато 
най-накрая се спряхме на ЦСКА и 
там останахме. После започнах 

да участвам в различни турнири, 
станах републикански шампион при 
момчетата на 48 кг и това ми даде 
допълнителни сили да продължа да 
се бия, като впоследствие ставах 
шампион и във всички по-горни фор-
мации.

А как Кубрат Пулев се превър-

на в Кобрата? Сам ли измисли 

прякора си?

Не, от малък винаги така са ме 
наричали. Дали е защото тренирах 
бокс или просто заради името ми, 
не мога да определя, но този прякор 
си остана и до ден днешен.

Ще имате шанса да се борите 

за следващ пояс - европейската 

титла. Притеснява ли ви някой 

от конкурентите?

Първо още дори не е сигурно, 
че ще играя за тази титла. Но с 
който и да се бия, не мога да кажа, 
че има с какво да ме притесни. Ко-
гато съм добре подготвен и тре-
нирам здраво, всичко е наред.

Знам, че на брат ви му пред-

стои важно решение - дали да 

влезе и той в професионалния 

бокс. Подкрепяте ли го? Трени-

рате ли заедно? Възможно ли е 

да станете следващите братя 

Кличко?

Подкрепям го напълно, но все-
ки има свой собствен път. Ако 
реши да влезе в професионалния 
бокс, според мен той ще победи 
доста противници, ще стигне и 
до титла. Но това решение си е 
изцяло негово. Не трябва да гледа 
от мен. Ако го реши, аз ще му по-
магам, ще му дам важни съвети. На 
този етап той си остава аматьор 

и сега на първо време ще 
се опита да вземе квота 
за олимпиадата в Лондон.

Вече не можете да 

участвате на игрите в 

Лондон. Ще ви липсват 

ли олимпиадите?

Не ми липсват. Беше 
хубаво преживяване. Исках 
да ида и да видя за какво 
става въпрос. Важното 
е да си участвал - на олимпийския 
принцип. Аз опитах, останаха ми 
приятни спомени,  но нямам жела-
ние да го правя пак, като цяло не 
бих казал, че ще ми липсва.

Смятате ли, че е по силите на 

боксьорите ни да спечелят кво-

ти за участие в олимпиадата? 

Последната им възможност ще 

е на турнира през април.

Много ще е трудно, но дай Боже 
да вземат.

Какво трябва да се направи, 

за да се подобрят условията за 

развитието на бокса у нас? Има 

ли нужда от нови бази?

Министърът на спорта Свилен 
Нейков трябва да настоява всяка 
една зала да бъде използвана, а не 
да ги забравя, да стоят порутени и 
да тънат в мизерия, защото така 
имаме само загуби. Освен залите, 
които се строят, тези в експлоа-
тация трябва да се ремонтират. 
Може би политиката да се дават 
повече пари за спорт ще помогне - 
повече работа за по-добър спорт.

Състезавате се за немски 

клуб. С какво условията в Герма-

ния са по-добри от тези в Бълга-

рия. Парите или отношението 

към бокса са предимст вото?

И двете. А и самият интерес 
на хората към този спорт. Теле-
визиите плащат милиони, за да  
излъчват бокс. Всичко това до-
принася  за подобряване нивото 
и популярността на този спорт. 
Отделно има много спаринг парт-
ньори,  на които им се плаща, за да 
те подготвят. В България това не 
се случва.

Обмисляли ли сте да се зани-

мавате с ММА?

Интересувам се. Имам доста 
приятели, които се занимават с 
ММА. Не го отричам, може би ня-
кой ден, когато му дойде времето.

Имате ли ритуал преди всеки 

мач?

Имам, то не е точно ритуал, но 
все пак бих го запазил за себе си и 
няма да го разкривам пред хората.

 Какви коли харес вате?

Нямам любим автомобил. Ха-
ресвам много различни коли. Най-
вече мощните.

Приятелката Ви също е попу-

лярна личност. Ще е любопитно, 

ако ни разкажете малко повече за 

това как се запознахте с Андреа? 

Как се влюбихте?

Запознахме се много спон-
танно. Бяхме в едно кафе и явно 
се харесахме и двамата имахме 
интерес, след това се свързахме 
и така. Началото на връзката ни 
беше уникално, пламенно. Впослед-
ствие се оказа, че се познаваме 
от година и половина преди това. 
Сетих се, че сме се виждали и по-
рано. Тогава обаче моите приятели 
бяха малко груби и макар че много я 
харесах, нещата не потръгнаха за-
ради тях.Когато съдбата ти оба-
че е един човек, нищо не може да 
промени нещата. Сега сме много 
щастливи.

Разкажете някоя забавна ис-

тория, свързана с мач или със 

самия вас.

Имам много интересни и за-
бавни истории. Няма да разказвам 
конкретна, но като цяло смятам, 
че съм такъв човек, че дори, когато 
имам важен мач и напрежението е 
много сериозно,  винаги гледам да 
се шегувам, да правя нещата с на-
строение. Когато се забавляваш и 
става майтап, всичко е къде-къде  
по-лесно.

Интерконтиненталният шампион на IBF Кубрат Пулев-Кобрата пред в. „Строител“: 

Стадион с капацитет 58 000 души ще домакин-
ства откриващия мач на турнира между Полша и 
Гърция на 8 юни. Полски групи забавляваха хиляд-
ната публика, преди да бъдат пуснати фойервер-
ките за закъснялото откриване на струващото 
700 млн. долара съоръжение. То е в националните 
цветове на Полша - бяло и червено и е първото в 
Полша със затварящ се покрив. Серия проблеми по 
строителството на стадиона забавиха открива-
нето му със седем месеца.

Едва в петък шефовете по сигурността да-
доха одобрението си за откриването на съоръ-
жението. До първия мач на Евро 2012 обаче ос-
тават само 129 дни, а тепърва трябва да бъде 

поставяна трева на терена. Стадионът ще бъде 
тестван на 11 февруари с мача за Суперкупата 
на Полша между „Легия” - Варшава и „Висла” -  
Краков.

Общинският съвет на Стара Загора одобри но-
вата годишна програма за управление и разпореж-
дане с имоти общинска собственост. От нея става 
ясно, че през 2012 г. стадион "Берое" ще бъде вклю-
чен в списъка с обекти, които ще бъдат предложени 
за концесия или за публично-частно партньорство. 
Beroe Online научи, че интерес към стадиона би мог-
ло да има от Професионален футболен клуб „Берое 
- Стара Загора” ЕАД.

Решението за цялостната програма за упра-
вление и разпореждане с имоти общинска собстве-
ност за 2012 година бе гласувано на общинската 
сесия от 26 януари с 45 гласа "за", без въздържали 
се и против, както и без подробни обсъждания на 

предложението преди гласуването. В най-скоро 
време пък се очаква да започне основен ремонт 
на тренировъчно игрище номер 1 (най-северно-
то от трите тренировъчни игрища), което по-
следно бе предоставено на Берое. Тъй като то 
е в трагично състояние, се очаква да бъде под-
менен дренажът му, поливната система и трев-
ната настилка.  В инвестиционната програма 
на проектобюджета на община Стара Загора за  
2012 г. е включена сумата от 431 800 лв. за освет-
ление на стадиона. С нея ще бъде заплатен вто-
рият транш на вече извършения цялостен ремонт 
на осветлението на стадиона. Преди две седмици 
бяха монтирани допълнителни панели на таблото.

Наставникът на испанския гранд „Реал (М)” Жозе Моуриньо ще 
замени Алекс Фъргюсън начело на „Манчестър Юнайтед” при от-
казване на шотландския мениджър от футбола през лятото на 2012 
година, съобщава английският вестник „Дейли мейл”.

Португалецът е готов да замени Фъргюсън, въпреки че в момен-
та „Реал” води със 7 точки пред вечния опонент „Барселона” в испан-
ската Примера. Моуриньо все още няма победа над „каталунците” 
като старши треньор на „лос бланкос” независимо от сериозната 
преднина на отбора преди настоящия европейски и световен клубен 
шампион. В последните месеци запалянковците и медиите в Мадрид 
многократно показаха несъгласието си с работата на Жозе Моури-
ньо като наставник на „белите”. 70-годишният сър Алекс Фъргюсън 
може би ще прекрати треньорската си кариера, ако „Манчестър 
Юнайтед” спечели 20-а титла на Англия през настоящия сезон.

Все пак още съществува и минималната възможност шотланде-
цът да остане начело на „червените дяволи” до 2015 година, припомнят 
от реномираното издание.

Модерното съоръжение се оценява на $700 млн.

Българката Александра Же-
кова се класира на второ място 
в женския сноубордкрос в 15-ото 
издание на Зимните екстремни 
игри, провеждащи се в Аспен, 
САЩ. Жекова участва за трети 
път, като в първите две издания 
бе пета. Както всяка година трасето по сноубордкрос на Winter 
X-Games беше по-екстремно от когато и където и да било. Със-
тезанието отново включваше огромни скокове, виражи, ролери и 
други препятствия.

Победителка стана Доминик Малте от Канада, а трета се 
класира олимпийската шампионка Маел Рикер от Канада.
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МАЛКИ ОБЯВИ за 10 кв. см 20 лв. (140 символа)

ВЛОЖКИ до 50 г. и до А4 за целия тираж 0,20/бр.
  до   2500 бр. - 0,40/бр.  
  над 2500 бр. - 0,25/бр.
   
ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ за суми над 1500 лв. – 1/2 стр. бонус
 за суми над 2500 лв. – 1 стр. бонус
 над 10 000  20% + 2 стр. бонус
 за членове на Камарата - 20%

СНИМКИ НА РЕДАКЦИЯТА
    1 бр.    20 лв.
  10 бр.  100 лв.
  1-годишен абонамент    1000 лв.

ПЪРВА СТРАНИЦА  под главата 30 лв./кв. см
   колони (най-лява и най-дясна) 
   25 лв./кв. см

ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА цяла страница 1200 лв.
   1/2 страница 600 лв.
   1/4 страница 300 лв.

ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ цяла страница 1000 лв.
   1/2 страница 500 лв.
   1/4 страница 250 лв.

Публикуване на покана за събитие 
(максимален обем 1/2 страница) 500 лв.

Публикуване на банер с размери 210х55 пиксела на уебсайт
www.vestnikstroitel.bg - 150 лв./месец

Всички цени в тарифата са без ДДС                                                                              За контакти: 806 24 22; 0884 230 415

  broksvision Анелия Сурлекова 02 / 892 4522

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

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН НА РЕКЛАМА  150 лв. 

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ 
ОЧАКВАЙТЕ

Валентин Николов, 

председател на КС на КСБ: 

ИНТЕРВЮ

ЗАКОНЪТ

Красимир Ципов, 

зам.-председател на 

Комисията по вътрешна 

сигурност и обществен 

ред в НС:

ОБЩИНИ

ТЕМА

Приватизацията на 

„Техноекспортстрой“
ЗА ЕДНОГОДИШЕН АБОНАМЕНТ - 50% ОТСТЪПКА

Асен Начев

В нашата „ди-
гитална” епоха 
все  по -трудно 
можем да си пред-
ставим ежедневи-
ето без няколкото 
електронни „иг-
рачки”, чрез които 
работим, общува-
ме или просто се 
забавляваме. В тази топ четири 
попадат лаптопът, мобилният 
телефон, дигиталният фотоапа-
рат, а вече и таблетът. 

Нова концепция ще позволи на 
хората да ползват всички тях за-
едно, интегрирани като модули в 
лаптоп – почти като във филми-
те за Джеймс Бонд. 

Проектът Lifebook 2013 е дело 
на индийския дизайнер Прашант 
Чандра. Той участва с него в кон-
курса Fujitsu Design 2011 и е сред 
номинираните за награда. 

Fujitsu е един от големите 
японски производители на ИТ 
продукти. Заедно с германската 
Siemens през 1999 г. те създадоха 
бранда Fujitsu Siemens Computers. 
Заради световната финансова 
криза през 2009 г. японците изку-
пиха дела на германците и сега 
компютрите са под марката 
Fujitsu. Lifebook е най-успешната 
им серия лаптопи, в която през 
годините се появяваха много ино-
вационни модели.  

„Предложената от мен кон-
цепция за Lifebook лаптоп се 

базира на принципа на 
споделения хардуер. В 
момента губим много 
хардуерна мощ, защото 
разделяме устройства-
та. Често много от 
функциите и данните им 
се дублират. Например, 
ако любимите ми песни 
са качени на музикалния 
плейер, защо да блоки-
рам същото количество 
обем на паметта на лап-
топа си с тях? Ако имам 
процесор в таблета си, 
защо той да не може 
да подкара или подсил-
ва този на лаптопа 
ми? Ако имам напълно 
функционална камера 
със собствена памет и 
процесор за обработка 
на снимки, защо да пов-
тарям тази функция и на 
лаптопа си?”, обяснява 
дизайнерът.

Проектът представлява 
лаптоп, в който са интегрирани 
като отделни модули таблет, 

смартфон и фотоапа-
рат. Когато са извадени, 
всички те са пълноценни 
устройства сами по себе 
си. Таблетът има собст-
вен процесор, оперативна 
памет, SSD твърд диск, 
графичен софтуер, клави-
атура, GPS за навигация, 
Wi-Fi за безжична връзка 
към интернет и Bluetooth 

за безкабелна обмяна на данни. В 
мига, в който се монтира в слота 
чрез 16-пинов конектор, той се 
превръща в пълноценна QWERTY 

тъчскрийн клавиатура. Свързан, 
той споделя с лаптопа хардуера 
и записаните в себе си данни, 
като по този начин подобрява 
хардуерните му характеристики 
и добавя изцяло нови към тях – на-
пример чрез стилуса (пластмасо-
ва писалка) може да се ползва и 
за електронни рисунки. В слот 
отляво на корпуса се поставя 
смартфонът, който има сензо-

рен екран, MP3 плейер 
и SSD памет за данни. 
Когато се свърже чрез 
конектор с лаптопа, 
той също споделя хар-
дуера и данните си с 
него. Фотоапаратът 
има собствена SSD па-
мет и може да заснема 
и видео. Поставя се в 
жлеб на капака. Интег-
рирани заедно, устрой-
ствата формират уни-
калния лаптоп Lifebook 
2013, който има някол-
ко процесора, огромни 
оперативна и памет за 
съхранение на данни и 
пълен набор характе-
ристики за свързаност, 
работа и забавление. 

Предимствата на 
подобна 4 в 1 концеп-
ция са, че всички ус-
тройства могат да 
се зареждат,  синхро-

низират и ъпгрейдват заедно. 
Закупени като един продукт, те 
са по-евтини, отколкото ако се 
купуват поотделно.

Лаптоп, GSM, фотоапарат и таблет в едно
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Какво можеш 
да си купиш с 
250 хил. лв.? 

Нова Загора – 

градът 

на промяната

В Камарата 
се работи 
оптимално
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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.

Снимка www.funstruction.net

Селото е едно 
от малкото запазили 

в непокътнат вид 
образа си.

Агенцията 
за малки и следни 

предприятия отчете дейност 
по проекти за милиони.

Виц Бисери от кухнята

- Ало, ВиК ли е?

- Да, какво обичате?

- От чешмата ми 

тече вода!

- А... вие какво очаквахте?

- Еми, като гледам сметката, 
очаквах да е поне Хайнекен!



Инж. Венетка Витанова
ОП на КСБ-Варна

Януари не е от най-ак-
тивните месеци за стро-
ителния бизнес, но пък 
точно затова Областният 
съвет на ОП на КСБ-Варна 
реши да стартира с пълна 
сила дейността на Клуба 
на строителя в морския 
град. На свое заседание 
съветът ентусиазирано 
и подробно обсъди и прие 
план-програма за Клуба на 
строителите. Мотото 
на кампанията е Моunthly 
Business-Tainment, т. е. 
съчетаване на бизнеса с 
приятните занимания из-
вън него.

Планът се фокусира 
основно върху организи-
рането на събития от 
развлекателен и взаимно-
полезен характер, които 
включват дегустации със 
състезетелен характер на 
бионапитки и храни, произ-
ведени от строителите; 
лекции по бизнес етика; 

споделяне на впечатления 
от посещения в други дър-
жави; празнуване на рож-
дени дни; представяне на 
произведения на изкуство-
то от строители творци 
и артисти. Областният 
съвет оставя програмата 
отворена за реализиране 
на предложения от стра-
на на самите строите-
ли, защото те трябва да 

се чувстват 
у ю т н о  и  д а 
бъдат съпри-
частни в ця-
лостната дей-
ност на Клуба.

Основната 
идея, заложена 
в организира-
нето на сбир-
ки, провежда-
ни два пъти в 
месеца, е вар-
ненските чле-
нове на  КСБ 
да се опозна-
ят по-добре и 
да придобият 
чувство на съ-
причастност 

към идеите и живота на 
Камарата. 

Честите контакти 
между тях ще създадат 
по-тесни професионални 
отношения и партньор-
ства с оглед нелеките 
икономически условия и 
желанието на всички да си 
съдействат за по-успешно 
развитие на бизнеса. 

ОП-Варна веднага пре-

мина към изпълнение на 
програмата и на 26 януари, 
броени дни преди празника 
на всички лозари и винари 
Трифон Зарезан, в Клуба 
на строителите се със-
тоя Конкурс-дегустация 
за домашни бели и червени 
вина. Като всяко състе-
зание и това си имаше и 
жури. Първият от члено-
вете му - Димитър Пешев, 
е създател и бивш дирек-
тор на опитната станция 
по лозарство и винарство 
във Варна. Той може да се 
похвали освен с богатия си 
опит в дегустацията и със 
своята пъстра колекция 
от концентрати от над 
640 избрани спиртни на-
питки. В журито участва и 
енологът Борислав Цанков, 
главен мениджър на ресто-
рант-винарна Di Wine, при-
добил своето сомелиерско 
образование в едни от 
най-елитните американски 
университети и спечелил 
титлата „почетен член на 
Асоцицията на американ-
ските сомелиери”. Състе-

з а т е л и т е 
оцен ява  и 
инж. Васил 
В а с и л е в , 
к о й т о  е 
представител на фирма-
член на ОП на КСБ-Варна, 
а в ролята на почетен член 
на журито беше Михаил 
Куликов - главен секретар 
на община Варна. 

По време на дегуста-
цията беше използван т. 
нар. Blind test, или „Сляпа 
дегустация”. Целта е чрез 
концентрирано използва-
не на всичките си сетива 
сомелиерите да дешифри-
рат виното в изумителни 
подробности - почерк на 
винаря, който го е създал, 
и връзката на напитката с 
други от подобен сорт или 
регион. 

Отличилите се на пър-
вите три места в конкур-
са за домашно бяло вино 
бяха фирма „Весела“ ООД 
с първо отличие, „ЛЪКИ 
2006“ ООД с второ и „Ай 
Вй Сейлингс“ ООД с тре-
то. Първа в категорията 

„Домашно червено вино” 
беше компанията „Пътища 
и мостове“ ЕООД, следва-
на от „Русев Билд“ ООД, а 
на трето място се класи-
ра първенецът при белите 
вина „Весела“ ООД. 

На всички участници в 
съревнованието бяха връ-
чени грамоти. 

Със специално призна-
ние и грамота от конкурса 
беше наградена инж. Олга 
Влайкова от „Примагаз“ АД 
като единствена дама ви-
нопроизводител, участва-
ла в надпреварата. Побе-
дителите бяха удостоени 
с VIP карти за ресторант-
винарна Di Wine и със спе-
циално създадена за пово-
да дизайнерска бутилка, 
в която беше затворено 
тяхното вино. 
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БЛЯСЪК

Уважаеми колеги,

Темата на днешния 
брой е  „КОНСТРУКЦИЯТА 
НА БАСЕЙНА”. 

Басейнът може да 
бъде изграден от мно-
го разнообразни по вид 
конструкции. Тя трябва 
да съответства на из-
искванията за форма и 
размери, дадени от архи-
текта. Технологията на 
полагане на различните 
видове облицовки също 
предполага определен 
вид конструкция. 

В България най-често 
се използва монолитна 
стоманобенотова кон-
струкция. Предимство 
при нея е възможността 
да се изпълнят всякакви 
форми и размери, както и 
да се положат върху нея 
всякакви видове облицов-
ки. При изграждането на 
този вид конструкция 
се изисква ангажиране 

на квалифицирани стро-
ителни  специалисти 
– кофражисти, армату-
ристи, бетонджии. Също 
така има изисквания за 
работа при определе-
ни атмосферни условия. 
Като цяло времето за 
изпълнение е по-дълго, 
тъй като се спазват 
технологични изисквания 
при полагане на бетон.  

Други варианти за 
изграждането на басейн 
са чрез сглобяеми кон-
струкции от стиропо-
рови, полиетиленови или 
бетонови блокчета. Те 
се прилагат предимно 
при малките и средните 
басейни. Тяхното пре-
димство е, че са от типа 
„направи си сам” и не е 
нужно ангажирането на 
висококвалифицирани 
майстори за тяхното из-
граждане. При тях имаме 
гарантирано вертикал-
ни и гладки стени, а при 
стиропорните и полиес-
терните, и топлоизоли-
рани стени на басейна. 
При този тип конструк-

ция се използва предимно 
облицовка от фолио. При 
стиропорните може да 
се направи и с облицовка 
от стъклокерамика. Не-
достатък на сглобяеми-
те конструкции е, че ни 
ограничават в избора на 

форма и поради степен-
та на надеждност не мо-
гат да се прилагат при 
големи басейни.

Друг интересен спо-
соб за изграждането на 
басейна е торкретира-
нето. Използва се пре-

димно при малки 
басейни и там, 
където почва-
та е твърда и 
може да  стои 
вертикално до  
2 м дълбочина на 
изкопа, без да се 
срутва. В този 
случай земята 
играе ролята на 
кофраж. Върху 
нея се полагат 

тръбите и арматурата, 
а бетоновата смес се 
полага по метода „тор-
крет”. Предимството 
на този метод е, че се 
спестява кофраж, замаз-
ки и шпакловки. Бето-
новата смес се полага 
бързо, а формата може 
да бъде напълно свобод-
на. Недостатък на този 
метод е, че не може да 
се прилага при всякакъв 
вид почви. При изгражда-
нето на конструкцията 
температурата трябва 
да е над 5°.

Изборът зависи от 
целите, които иска да 
постигне инвеститорът 
– цена, срок, условия при 
изграждането и възмож-
ностите на конструк-
цията. 

В следващия брой ще 
разкажем и за останали-
те видове конструкции 
за басейни.

Уважаеми читатели, 
ако имате конкретни въ-
проси, свързани с вашата 
практика, с  удоволствие 
бихме отговорили лично 
или чрез страниците на 
вестника.

Следва продължение

Инж. Валентин Вълев,
собственик и управител на фирмите 

„АКВАТЕК” ЕООД 
и „Експрес Гаранцион” ООД

председател на ОП на КСБ - Варна

Победителите в конкурса за домашни вина се сдобиха 
с дизайнерска бутилка, в която беше затворено тяхното питие

Председателят на ОП на КСБ-Варна  

инж. Валентин Вълев също се включи в първата 

за годината среща на Клуба на строителя

Дизайнерската бутилка  

за божествения еликсир  

на победителите

Снимки ОП на КСБ - Варна

PP-панел за басейни

Конструкция от стиропорови блокчета Изграждане на басейн чрез торкретиране"


