
Тази седмица в броя

Свилена Гражданска

Председателите на строи-
телните федерации от нашия 
регион проведоха заседание в 
София. Домакин на срещата 
беше Венелин Терзиев, вице-
президент на Европейската 
федерация на строителната 
индустрия (FIEC) и зам.-пред-
седател на Камарата на стро-
ителите в България. Председа-
телят на КСБ инж. Светослав 
Глосов приветства присъства-
щите и ги запозна със състоя-
нието на бранша у нас. 

Гости на заседанието в 
сградата на Камарата бяха 
Костас Рушас,  президент 
на Кипърската федерация на 
строителните фирми, Андреас 
Микалос, генерален секретар 
на кипърската организация, и 
Лауренцио Плошчану, председа-
тел на Румънската асоциация 
на строителните фирми. 

От българска страна при-
състваха инж. Таня Каменова, 
член на Изпълнителното бюро 
на КСБ, инж. Виктор Шарков и 
Васил Вутов, членове на Кон-
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Поръчки по стандарт
Предизвикателството 
на 2013 г. е многото работа 

Инж. Лазар Лазаров, 
председател 
на УС на АПИ

тролния съвет на КСБ, пред-
ставителите на международ-

ния отдел на Камарата - инж. 
Джани Антова и Мария Желе-

ва, както и Ренета Николова, 
прокурист и главен редактор 

на в. „Строител“.
 стр. 8

Обсъдени бяха общи проблеми 
и съвместни инициативи 

Кмет издигна оперативната 
си самостоятелност по ЗОП в 
ранг на... откровен цинизъм!
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КЪСМЕТЧЕ

Дори и да похарча всичките си пари, в портмонето ми накрая винаги 
остават 5 стотинки. Тях си ги пазя, защото са ми късметче, което ми 
напомня каква висока номинална стойност могат да имат те. Истори-
ята на тези 5 стотинки е колкото обикновена, толкова и необикновена. 
Разтоварвахме торби с цимент на обекта. Камионът не можеше да 
влезе по-близо до входа на строителната площадка, защото багерите 
копаеха канали за водопровода.

Затова носехме торбите по една тясна и дълга пътека между из-
копите. Още при първото минаване по пътеката забелязах до крака си 
монета от 5 стотинки. Отминах я. Та кой днес си прави труда да спре 
и да се наведе за 5 стотинки!? И то с торба цимент на гърба. Но мо-
нетата така силно блестеше на слънцето, че макар и с неохота, след 
няколко крачки се спрях. Върнах се назад при нея. Погледнах я отвисоко 
- изглеждаше толкова мъничка и незначителна. Монета, която нямаше 
почти никаква стойност. С 5 стотинки не можеш да си купиш нищо. Но 
си спомних как веднъж ми се случи да не ми достигат точно 5 стотин-
ки, за да си купя кафе от лавката. И така и не си купих, защото ме беше 
срам хората на опашката да не си кажат: „Този пък няма 5 стотинки”. 

А беше ранна утрин и умирах за кафе. Затова 5 стотинки за миг 
станаха всичко. Всичко, което не ми достигаше. Всичко, което нямах 
и исках да имам. 5-те стотинки, които нямаха никаква стойност, бяха 
добили цялата стойност на света. Затова се наведох и я взех - можеше 
да ми потрябва. В този момент чух как колегите зад мен крещяха като 
обезумели: „Пази сееееееееееее!” Над главата ми премина стрелата 
на крана, който беше направил опасно ниска маневра. Ако не се бях 
навел, за да взема 5-те стотинки, стрелата щеше да ми разбие глава-
та. Стоях неподвижен, направо вцепенен, а в ръката си стисках 5-те 
стотинки. Когато ги видях, си казах, че това е късметче. Използвах 
пренебрежително умалителната форма на думата, защото стотинка-
та беше толкова малка. 

Сега обаче, докато я стисках неистово, разбирах колко голяма е 
тя. Голяма колкото Живота, който понякога крие цялата си мимолетна 
красота и чар не в големите късмети, а в малките късметчета. Не в 
големите, а в малките, случайни щастия, изпречили ни се ненадейно на 
пътя.

    От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

Богомил Петков - управител на „Ма-
залат” ЕООД, гр. Севлиево, е избран за 
временно изпълняващ длъжността пред-
седател на ОП на КСБ - Габрово. Той е 
роден през 1966 г. Завършил е Природо-
математическата гимназия в Габрово и 
се дипломира по две специалности – „Со-
циално-икономическа информация” и „Мо-
рал и право”, от Стопанската академия 
„Д. А. Ценов” в Свищов. Петков е член 
на Управителния съвет на  Областното 
представителство на  КСБ – Габрово, 
член на Управителния съвет на ПФК „ 
Видима Раковски” –  Севлиево, на Упра-
вителния съвет на бизнес сдружение 
„XXI век” и председател на Управител-
ния съвет на Шахматен клуб „Европа” 
–  Севлиево.

Невена Картулева

Правителството намали 
таксите за издаване на удос-
товерения за вписване в ре-
гистъра на консултантите за 
оценяване на съответствието 
на инвестиционните проекти и/
или упражняване на строителен 
надзор с приблизително 50% в 
сравнение със сегашния им раз-

мер. Това стана с 
одобрени проме-
ни в Тарифа №14 
за таксите, кои-
то се събират 
в системата на 

Министерството на регионал-
ното развитие и благоустрой-
ството и от областните упра-
вители.

Направените изменения 
привеждат разпоредбите на 
Тарифа №14 в съответствие с 
измененията и допълненията на 
Закона за устройство на тери-
торията във връзка с промени-
те в категориите на видовете 
строежи и замяна на лицензион-
ния режим на консултантите с 
регистрационен. Останалите 
такси се запазват в досегаш-
ния им размер. 

С друго свое решение ми-

нистрите отчуждиха частни 
имоти за изграждането на лот 
5 от АМ „Тракия” в участъка 
Карнобат - пътен възел Бургас-
запад и на „Марица” в участъка 
Любимец - Капитан Андреево. 
Имотите се намират в земли-
щата на общините Карнобат, 
Камено, Бургас и Свиленград.

Финансирането на про-
цедурата по отчуждаване се 
осигурява от Агенция „Пътна 
инфраструктура”, а правител-
ствените решения могат да 
бъдат обжалвани в 14-дневен 
срок от обнародването им в 
„Държавен вестник”.

Кабинетът реши да създаде опера-
тивна програма за добро управление 
за следващия програмен период 2014 – 
2020 г., стана ясно след редовното му 
седмично заседание в сряда. Програма-
та ще бъде ръководена от министъра 
по управление на средствата от ЕС.

Цели и приоритети на новата ОП 
„Добро управление” са модернизиране-
то на управлението и повишаването на 
ефективността на администрацията, 
осигуряване на качествена и независи-
ма съдебна система и гарантиране на 
ефективност и устойчивост на сис-
темата за управление на средствата 
от ЕС.

Припомняме, че решението на Ми-
нистерския съвет от април миналата 
година предвиждаше средствата от ЕС 
за България през следващия програмен 
период да се разпределят в областите 
иновации и предприемачество, регио-
нално развитие, транспортна инфра-
структура, околна среда, развитие на 
човешките ресурси, техническа помощ 
и административен капацитет, разви-
тие на селските райони, морско дело и 
рибарство и трансгранично сътрудни-
чество. В началото на 2013 г. списъкът 
беше допълнен с още една оперативна 
програма – за наука и образование за 
интелигентен растеж.

Председателят на ВКС проф. Лазар Груев:

Невена Картулева

Председателят на Вър-
ховния касационен съд (ВКС) 
проф. Лазар Груев настоя да 
се обособят предвидените в 
постановление на Министер-
ския съвет от 1996 г. зони за 
сигурност около съдебните 
сгради и достъпът до тях да 
бъде контролиран. Това стана 
по време на заседанието на 
Висшия съдебен съвет (ВСС) 
в четвъртък. Повод за изказ-
ването му беше нападението 
срещу Златомир Иванов-Ба-
ретата, който на 29 януари 
беше прострелян на централ-
ния вход на Съдебната палата 
в София. Груев отбеляза, че 
стопанин на сградата, пред 
която беше нападнат Иванов, 
е ВКС, а сигурността извън 
нея се осигурява от МВР - не 

от съдебната охрана.
Час след започването на 

заседанието на ВСС главният 
прокурор Сотир Цацаров даде 
пресконференция, на която съ-
общи, че ще внесе искане за 
образуване на дисциплинарно 
производство спрямо ръково-
дителя на Софийската апела-
тивна прокуратура (САП) Ангел 

Илиев и налагане на съответ-
ното по тежест наказание. 
Според него минималното на-
казание за Илиев би трябвало 
да бъде временно освобожда-
ване от длъжност. Причината 
за това е начинът, по който са 
били разпределяни от САП про-
курорите по делото САПАРД. 
Според хронологията, която 
Цацаров обяви, е имало 4 „нео-
бясними” избора за обвинители 
и Ангел Илиев има пряка връзка 
с избора на прокурор Стойчо 
Ненков. 

Главният прокурор обяви 
още, че се извършва проверка в 
Инспектората към Върховната 
касационна прокуратура. „За 
2010 г. има 19 преписки срещу 
магистрати, за 2011 г. препи-
ските са 11, а за 2012 г. са 5. 
Проверките в инспектората 
продължават”, добави той. 
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100 ÄÓÌÈ

В дните между този брой на вестника и пре-
дишния се случиха две събития с разнопосочни по-
слания. За едното след време ще си спомняме като 
пропуснат шанс да изразим позиция по въпрос от 
жизнено значение за развитието на страната. 
Тъжните 20 процента участващи в референдума по-
казаха, че и когато имаме шанс да вземем съдбите в 
ръцете си, ние отиваме… за гъби. Или да караме ски, 
защото сезонът на гъбите още не е дошъл.

Второто събитие се отнася до резките про-
мени по върховете на държавната администрация. 
Кой крив, кой прав, но за пореден път явно ще стане 
дума за „братко” и „батко”, или за поредната руш-
ветчийска сага.

Все пак е добре, че през тези същите дни се 
срещнахме с кмета на район „Кремиковци” Ивайло 
Панев, за да можем да твърдим, че строителните 
инженери са „дяланите” камъни на държавата. Ис-
тинските камъни на Паметника на Цар Освободи-
тел и цялостната му реставрация подчертават и 
родолюбивата дейност на строителния бранш, кой-
то, освен че строи сгради и пътища, възстановява 
българските паметници на културата. Факт, кой-
то радушно беше приет и от председателите на 
строителните федерации от нашия регион, които 
проведоха своето заседание в София. 

Повече на стр. 8, 9 и 10

Георги Сотиров

Невена Картулева

Андон Роков ще поеме 
временно ръководството 
на Държавната комисия по 
енергийно и водно регулира-
не (ДКЕВР) до избора на по-
стоянен председател, реши 
кабинетът. В понеделник 
премиерът Бойко Борисов 
съобщи, че освобождава от 

поста досегашния председател на ведомството Ангел 
Семерджиев.

Роков досега беше член на ДКЕВР. Той е юрист, за-
вършил е СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е зам. главен 
юрисконсулт на държавната компания „Булгаргаз”. Рабо-
тил е по предприсъединителната програма ФАР и е бил 
синдик на „Химко” -Враца. В ДКЕВР е от октомври 2010 г.

Причината за освобождаването на Семерджиев е, 
че ДКЕВР забави няколко наредби, с които трябва да се 
регламентира свободният пазар на ток и газ. Заради 
това ЕК даде България на съд и поиска страната да 
плаща глоба над 16 хил. евро на ден.

18 кандидати подадоха оферти за 
участие в процедурата за изготвяне на 
предварителен проект за лот 3 (Благоев-
град – Сандански) от магистрала „Стру-
ма”. Това е първият и най-важен търг за 
подготовката на участъка от аутобана. 
Следват търговете за стратегически 
съветник и екологичен консултант. Оце-
нителната комисия трябва да приключи 

работа до края на февруари. Прогнозната 
стойност на договора е 5 000 000 лв. (без 
ДДС) и ще се финансира по Оперативна 
програма „Транспорт” 2007-2013 г. 

Участниците са: 
1. „Геода инженерство с.п.а.” – Италия 
2. „ИДОМ Инхениериа и консулториа, 

С.А.” – Испания 

3. „Обединение МП+ДПП – Струма” 
4. „Консорциум АТИ - Струма 3” 
5. „Консорциум ТЕКОПИ АМ Струма 

лот 3 – 2013” 
6.  „ВБИ Уърлдайд Инженеринг - 

Пътпроект – 2000” 
7. „Обединение СВЕКО – БУРДА” 
8. „ДЗЗД Виа Флавиа” 
9. „ПРО. ЕТА. ВИП. ИТА. КОНСУЛТ ДЗЗД” 

10. „Виа План - Амберг ДЗЗД” 
11. „Технитал – Рутекс” 
12. „Обединение СУДОП - ИКП – МИСТ” 
13. „Консорциум ТЕКНИК” 
14. „Обединение Струма БГИ” 
15. „Струма Инженеринг ДЗЗД” 
16. „ДЗЗД Серинг - И.П. 2013” 
17. „Обединение Струма 2013” 
18. „Консорциум Мости” 

Правителството предлага про-
мени в Закона за съдебната власт, а 
с преходните и заключителни разпо-
редби – и в Административно-проце-
суалния, в Гражданския процесуален и 
в Наказателно-процесуалния кодекс, 
както и в законите за електронното 
управление, за електронния документ 
и електронния подпис, които ще поз-
волят въвеждането и прилагането на 
електронното правосъдие.

Специфичните проблеми, свърза-
ни с осигуряването на технологична 
и организационна обезпеченост на 
органите на съдебната власт в ус-
ловията на електронно правосъдие, 
намират своето решение с проме-
ните в ЗСВ. С тях се въвежда пра-
вилото, че органите на съдебната 
власт са длъжни да издават актове, 
да извършват удостоверителни из-
явления и други процесуални дейст-
вия в електронна форма. Предвижда 
се също изграждане на единен пор-
тал за електронно правосъдие, чрез 
който да се предостави достъп на 

гражданите до упражняване на про-
цесуални права пред всички органи 
на съдебната власт. В ГПК намират 
място основните правни норми, ре-
гулиращи правилата за упражняване 
на процесуални права в електронна 
форма. Разширена е и възможността 
за връчване на съобщения – и по елек-
тронен път, като е уреден режимът 
на електронния адрес за връчване. 
Създадена е възможност за заплаща-
не на такси и други задължения към 
съда по електронен път.

По отношение на наказателния 
процес и изпълнението на наказани-
ята правителството смята, че за да 
се пристъпи към цялостно извършва-
не на процесуални действия по елек-
тронен път, е необходимо съдебната 
система да установи практика по 
упражняването на процесуални права 
в електронна форма. Затова на този 
етап кабинетът предлага в НПК да 
бъдат създадени правни норми, регла-
ментиращи само възможност за връ-
чване на съобщения по електронен 

път на участниците в наказателно-
то производство, ако те са дали съ-
гласие за това, с изключение на обви-
няемия, подсъдимия и защитниците.

Електронното правосъдие ще 
бъде въведено като право, а не като 
задължение за гражданите. То само 
разширява възможностите за избор 
на начин за упражняване на правата 
им и по електронен път, като остава 
опцията да бъде предпочетена тра-
диционната форма за протичане на 
производствата.

В резултат на предложените 
промени ще се постигне максимална 
степен на прозрачност на съдебната 
система при упражняване на функци-
ите й. Всеки ще може да следи дви-
жението на своята преписка и дело, 
ще е възможно да се установи къде 
то се бави и поради каква причина. 
Тази възможност за проследяване ще 
рефлектира и върху нови методи за 
административен и обществен кон-
трол върху работата на съдебната 
система.

Елица Илчева

В избраното за „Евросе-
ло 2012” с. Черниче, община 
Симитли, са вложени 5,8 
млн. лв. по Програмата за 
развитие на селските райо-
ни. Това обяви министърът 
на земеделието и храните 
д-р Мирослав Найденов при 
официалното откриване 
на изградената улична и 
ВиК мрежа. На церемони-
ята присъства и минис-
тър-председателят Бойко 
Борисов. Средствата са 
инвестирани в изгражда-
нето на улици, тротоари и 
ВиК мрежа на селото.

 В област Благоевград 

одобрените проекти 
по ПРСР са за над 138 
млн. лв.

„Радвам се, че има 
работещи кметове, 
които оперират с 
евросредства”, каза 
премиерът Борисов. 
Това, което правим, 
остава за гражда-
ните”, допълни още 
той.

Черниче бе обяве-
но за „Евросело 2012” 
с конкурс по ПРСР. В него 
се състезаваха 18 претен-
денти, като критериите 
на журито бяха броят на 
реализираните проекти 
по програмата, усвоените 
средства, привлечените 

инвестиции и цялостната 
промяна в облика на населе-
ното място.

Кметът на село Черни-
че Иван Андонов се похвали, 
че с изграждането на ули-
ците и ВиК мрежата хора-

та ще живеят по-добре и 
ще имат повече удобства. 
Кметът на община Сими-
тли Апостол Апостолов  
съобщи, че в цялата общи-
на има проекти за 23 млн. 
по ПРСР.

Снимка авторът
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Българско-германска-
та компания за ремонт и 
поддръжка на самолети 
за гражданско въздухо-
плаване „Луфтханза тех-
ник София” ще инвестира 
още за разширяване на ре-
монтната си база. Това e 

било договорено по време на 
визитата на министъра на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съобще-
нията Ивайло Московски в 
централата на компанията 
в Хамбург. 

От фирмата плани-

рат да съсредоточат го-
ляма част от дейността 
си за Европа в нашата 
страна. 

Инвестициите ще бъ-
дат насочени към нова 
техника и разширяване на 
ремонтните халета.

Премиерът Бойко Борисов: 

Невена Картулева

„България е от малко-
то страни, които използ-
ват европейските пари за 
важните и за Европа, и за 
българите въпроси. Усвои-
ли сме около 30% от сред-
ствата, разчитам тази 
година те да достигнат 
поне 80 на сто.“ Това зая-
ви премиерът Бойко Бори-
сов по време на работен 
обяд с представители на 
Американската търговска 
камара в столичния хотел 
„Шератон“. На срещата 
присъстваха още минист-
рите на околната среда и 
водите Нона Караджова, 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията Ивайло Мос-
ковски, на икономиката, 
енергетиката и туризма 
Делян Добрев и на труда 
и социалната политика 
Тотю Младенов, председа-
телят на парламентарна-
та Комисия по регионална 
политика и местно самоу-
правление инж. Любен Та-

тарски, редица посланици, 
сред които този на САЩ 
- Н.Пр. Марси Рийс, и на 
Израел - Шаул Камиса Раз. 

Пред присъстващите 
премиерът представи при-
оритетите на страната 
ни за следващия програмен 
период 2014-2020 г. По ду-
мите му България използ-
ва европейските фондове 
в сфери, които са полезни 
за цяла Европа. „Ние сме 
на границата с Азия и пет 
европейски транспортни 
коридора минават през 
нашата територия. Една 
от най-важните цели на 
ЕК е присъединяването на 
регионите, на държавите, 
на континентите. Всич-
ките ни магистрали и жп 
линии са част от това 
присъединяване. 4 години 
спазваме финансова дис-
циплина, която е високо 
оценявана от ЕК и всички 
страни членки. Имаме ни-
сък бюджетен дефицит, 
запазени са ниски нивата 
на външния дълг и спазва-
ме Маастрихтските кри-

терии. С това могат да 
се похвалят само няколко 
държави в ЕС. И аз се надя-
вам под председателство-
то на Ирландия всички да 
покрият тези критерии, 
така както ние покрихме 
тези за Шенген. Надявам 
се да има един стандарт 
за приети решения на Ев-
ропейския съвет и на Ев-
ропейския съюз и всички 
да ги спазват, защото аз 
продължавам да считам, 

че големите проблеми 
дойдоха от това, че дър-
жавите си позволяват да 
харчат повече, отколкото 
произвеждат. В това от-
ношение приехме принци-
па на Германия - колкото 
произвеждаме, толкова 
харчим“, коментира Бойко 
Борисов. 

Той беше категоричен, 
че усилията на правител-
ството са насочени към 
постигането на енергийна 

ефективност, чрез която 
България може да спести 
по 800 млн. лв. годишно 
от разходите си за топ-
лоенергия. В отговор на 
въпрос за възобновяемите 
енергийни източници Бо-
рисов определи като чудо-
вищни цените, на които е 
била изкупувана зелената 
енергия доскоро. „В един 
момент милиарди евра се 
насочиха само в този сек-
тор, при положение че ЕК 

Разчитам тази година да усвоим 
общо 80% от еврофондовете

е определила, че до 2020 г. 
от ВЕИ-та трябва да ид-
ват само 16 на сто от об-
щото количество произ-
веден ток“, обясни той и 
допълни, че зелената енер-
гия се оказва твърде скъпа 
за крайния потребител.

Във връзка с АЕЦ „Бе-
лене“ той заяви, че през 
май страната ни трябва 
да изплати 400 млн. лв. 
на БНП Париба от заема 
за разплащания по проек-
та. „В същото време на 
България са й нужни 300  
млн. лв., за да дофинанси-
ра инфраструктурните си 
проекти. А те ще заминат 
за един гьол“, каза още 
Бойко Борисов. 

На въпрос от страна 
на Американската търгов-
ска камара как страната 
ни ще привлече чуждите 
инвеститори, министър 
Делян Добрев съобщи, че 
държавата ще връща 18% 
от разходите за човешки 
ресурси, тоест осигуров-
ките, изплащани от ра-
ботодателя за период от 
две години. Сумите ще се 
възстановяват на фирми 
с инвестиции над 2 млн. 
евро. Това предвиждат 
промени в Закона за насър-
чаване на инвестициите, 
които се разглеждат от 
парламента.

Снимка Денис Бучел

Народните предста-
вители от ГЕРБ предла-
гат дванадесет пъти – 
от 6 млн. лв. на 500 хил. 
лв. да падне изискването 
за вложение в капитала 
на търговско дружество, 
срещу което гражданите 
на страни извън Евро-
пейския съюз ще получа-
ват право на постоянно 
пребиваване в страната. 
Председателят на иконо-
мическата комисия Мар-
тин Димитров  намалява 
сумата до 250 хил. лв. в 
райони, където безрабо-
тицата е висока.

То в а  п р е д ви жд а т 
част от поправките в 
Закона за насърчаване на 
инвестициите, които де-
путатите от Комисията 
по икономическа полити-
ка, енергетика и туризъм 
разглеждат след ветото 
на президента Росен 
Плевнелиев от края на 
миналата година. 

Досега действащият 
праг е десетки пъти по-
висок в сравнение с при-
етите в останалите дър-
жави в ЕС. Това бе и една 
от причините за прези-
дентското вето. С тези 
високи прагове България 
губи възможността да 
се конкурира за привли-
чането на чуждестранни 
капитали. Сега действа-
щата уредба предвижда 
чуждестранното лице да 
инвестира 1 млн. лв. в 
дялове от публични ком-
пании или смесени друже-
ства или ако ги вложи на 
доверително управление 
в българска банка за срок 
от пет години.

Анализът на подобни 
разпоредби в страните - 
членки на ЕС, показва, че 
те са несравнимо по-об-
лекчени по отношение на 
изисквания, при които се 
получава право на преби-
ваване (дългосрочно или 

постоянно) – Ирландия 
и Гърция – 300 хил. евро; 
Естония – 63 900 евро; 
Германия – 250 хил. евро 
и създадени 5 работни 
места, и т. н. Нещо по-
вече, световната прак-
тика сочи, че този ин-
струмент се използва за 
стимулиране на инвести-
циите в по-бедни райони 
и такива с по-висока без-
работица. 

В промените се пред-
вижда чужденците в Бъл-
гария срещу направени 
инвестиции да получат 
и българско гражданство 
по съкратена процедура. 
В момента за български 
паспорт могат да канди-
датстват хората, които 
са имали право да преби-
вават в страната поне 
пет години. Ако поправ-
ките бъдат одобрени от 
парламента, срокът на 
изчакване се скъсява на 
една година.
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Или какво е да си победител срещу 
вятърните мелници

Невена Картулева

Резултатите от първия ре-
ферендум в демократичната ис-
тория на страната ни не бяха 
изненада за никого. Едва 20,22%, 
или 1 405 463 души от имащите 
право на глас 6 949 120 гражда-
ни, отидоха до избирателните 
секции, за да дадат своя отго-
вор на въпроса „Да се развива ли 
ядрената енергетика в Републи-
ка България чрез изграждане на 
нова ядрена електроцентрала?“. 
С „да“ са отговорили 60,6%, а с 
„не” - 37,96 на сто. Недействи-
телните бюлетини са 1,44%. 
Това сочат окончателните дан-
ни на Централната избирател-
на комисия (ЦИК) от 29 януари, 
които могат да се обжалват 
пред Върховния администрати-
вен съд в седемдневен срок от 
обявяването им.

Решението на българите 
обаче няма да доведе до преки 
действия, насочени към строи-
телството на нова АЕЦ. Причи-
ната за това е, че малко над 20 
на сто се включиха в референду-
ма, а според родното законода-
телство, за да бъде той валиден, 
трябва да са гласували толкова 
души, колкото са подали вота си 
на последните парламентарни из-
бори през 2009 г. - 4 345 450. Ако 
гласувалите бяха под 20 на сто, 
съвсем нищо нямаше да последва. 
Но благодарение на това, че гра-
ницата е премината с вота на 
около 15 600 души, сега предстои 
повторното внасяне на въпроса 
за ядрената енергетика за раз-
глеждане в парламента. В най-
добрия случай депутатите ще го 
гласуват следващата сряда, ко-
гато изтича срокът за обжалва-
не на обявените от ЦИК резулта-
ти. Под въпрос е доколко тяхното 
решение е от значение, защото 
то беше предизвестено от пре-
миера Бойко Борисов. Той беше 
категоричен, че мнозинството, 
представлявано от ГЕРБ, отново 
ще гласува с „против“.

Макар че в неделя твърде мал-
ко граждани отидоха до урните, 
за да гласуват дали да се строи 
нова АЕЦ у нас, с което провежда-
нето на национален референдум 
се обезсмисли, почти всички по-
литически сили се обявиха за по-
бедители. Референдумът наисти-

на беше за ядрената енергетика, 
а не за симпатиите на българи-
те към една или друга партия. Но 
след приключването на изборния 
ден в 18.00 часа започна полити-
ческото говорене, което по-скоро 
създаваше впечатление за анализ 
на социологическо проучване за 
парламентарните избори това 
лято, а не на равносметка защо 
националното допитване се про-
вали. И защо, въпреки че всички 
данъкоплатци платиха 20 млн. 
лв. - както уточни вицепремие-
рът и министър на вътрешните 
работи Цветан Цветанов, за да 
могат пряко да упражнят права-
та си, крайното решение отново 
остана в ръцете на депутатите.

Недотам коментиран у нас 
беше въпросът „Защо толкова 
малко хора гласуваха?“. Защото 
не се интересуват от тема-
та, защото са против или за-
ради формулировката на въпро-
са? Вместо две питания - едно 
конкретно за АЕЦ „Белене“ и 
друго за ядрената енергетика, 
беше отправен обобщен и до-
някъде неясен въпрос. Вероятно 
в името на по-бързата и лесна-
та за преброяване демокрация. 
Оставяйки иронията настрана, 
другото, което направи впечат-
ление в нощта на 27 януари, беше 
как политиците умело боравеха 
с предварителните резултати, 
подадени от ЦИК. 

Лидерът на БСП Сергей Ста-
нишев се чувстваше победител, 
защото повечето от гласували-
те са подкрепили изграждането 
на нова АЕЦ, за което агитираха 

социалистите. Вицепремиерът 
Цветан Цветанов се чувстваше 
победител, защото според него 
80-те процента от имащите 
право на глас, които не са се въз-
ползвали от него, са били против 
строителството на централа и 
така са подкрепили решението 
на ГЕРБ за спиране на проекта 
в Белене. „Въпреки неравностой-
ната битка постигнатият от 
нас резултат е поражение за 
БСП, която проведе многомили-
онна кампания с филми, клипове 
и агитационни материали“, заяви 
депутатът от ДСБ Иван Иванов. 
В какво и срещу кого всички са 
победители, е отделна тема. 

Но когато има победители, 
е логично да има и губещи. Кои 
са губещите в случая? Вероят-
но всички ние, които платихме 
референдума. Още преди той 
да се състои, се появи тезата, 
че националното допитване е 
генерална репетиция за парла-
ментарните избори през юли. 
Любопитното в нощта на 27 
януари, в която всички партии 
дадоха пресконференции, за да 
коментират резултатите, беше, 
че новоизбраният лидер на ДПС 
Лютви Местан се появи в зала 
3 на НДК по време на брифинга 
на БСП. На последния ред в зала-
та той и заместникът му Филиз 
Хюсменова изслушаха думите на 
председателя на социалистите 
Станишев. Присъствието на 
Местан в залата даде повод за 
редица предположения за форма-
та на партийните коалиции при 
изборите през лятото. 

ГЕРБ:

БСП:

Синята коалиция: 

ДПС:

„Загубиха всички, които участваха в референдума. За да 
бъде успешен, трябваше да има над 4,345 млн. гласоподавате-
ли и над 50% от тях да кажат „да”, заяви министър Цветанов 
по време на пресконференцията на ГЕРБ в централата на 
партията след приключването на изборния ден. 

Той уточни, че за провеждането на националното допит-
ване са изхарчени 20 млн. лв. и това е било най-скъпото со-
циологическо проучване за парламентарните избори през ля-
тото. Според министър Делян Добрев, който също участва 
в пресконференцията, средствата, вложени в референдума, 
е можело да бъдат похарчени за енергийна ефективност. 
„Проблемът със санирането е много сериозен и за да бъдат 
енергийноефективни всички жилища у нас, са необходими 2,2 
млрд. евро”, уточни той. 

„Референдумът не беше „за” или „против” Бойко Борисов, а 
повечето политически тълкувания са именно в тази насока. 
Хората, които не отидоха да гласуват, всъщност са били 
против развитието на ядрена енергетика чрез нова центра-
ла. Благодаря на тези, които прецениха, че няма смисъл да се 
отива до урните“, коментира още Цветан Цветанов.

„Резултатът от първия след демократичните промени ре-
ферендум е вот на недоверие към правителството на Бойко 
Борисов, това е лична загуба за него.“ Така лидерът на БСП 
Сергей Станишев коментира резултатите от референдума 
на пресконференция в зала 3 на НДК.

 Той посочи, че вероятно мнозина ще твърдят, че допитва-
нето няма особено значение. „Искам да припомня на господин 
Борисов, че през 2007 г. беше избран за кмет на София с 200 
хил. гласа, и на настоящия градоначалник Йорданка Фандъко-
ва, че активността при нейния избор е била още по-ниска и 
никой не подложи на съмнение резултатите”, каза Станишев. 
Президентът в периода 2002-2012 г. Георги Първанов също 
се включи в брифинга, като заяви, че след това гласуване 
може да се каже, че е невалидно решението, взето от пар-
ламента за спиране на проекта за АЕЦ „Белене“. „Лично аз 
съм неудовлетворен, може би заради високата партизация на 
кампанията, агресията, персоналната омраза и спекулацията 
с цифрите. Свидетели сме на един процес, който охаракте-
ризирам като свиване на ядрената енергетика. Сега питам 
при приблизително 60:40 на какво основание ГЕРБ ще приеме 
решение срещу мнозинството?“, риторично запита Първанов. 

„Въпреки неравностойната битка постигнатият от нас 
резултат е поражение за БСП, която проведе многомилионна 
кампания.“ С тези думи започна изказването си Иван Иванов 
от ДСБ на пресконференция в централата на партията. Той 
съобщи още, че в следващите дни от Синята коалиция ще 
внесат в Народното събрание проекторешение за оконча-
телното спиране на проекта за АЕЦ „Белене” и ще настоя-
ват и за съществени промени в закона за референдумите. 
„Убедени сме, че със следващото правителство и следващия 
парламент битката започва отначало. Но поне срещу себе си 
имаме хора, които имат повече информация, повече знание и 
сме убедени, че на един етап в следващия парламент темата 
за нова АЕЦ ще може да бъде спряна завинаги”, каза Мартин 
Димитров от СДС.

Лидерът на ДПС Лютви Местан коментира референдума 
като политически инструмент за пряка демокрация, който 
трябва да се използва с мярка. „Референдумът е изключителен 
инструмент. Той ще бъде тържество на демокрацията, ако 
темите са подбрани прецизно и коректно. Второто условие 
е да се осигури достатъчна информираност чрез позитивна 
кампания. Третото е представителните власти да се съобра-
зят с резултатите от конкретно провеждания референдум”, 
каза още Местан. 

„Прокуратурата ще разследва документите, 
намерени в кашони, в които се оказа, че се съ-
държат спорни факти около АЕЦ „Белене“, съобщи 
ден след референдума министър Делян Добрев. 
Според откритите документи германският ин-
веститор RWE сам се е отказал от проекта 
още през 2008 г., по времето на тройната коа-
лиция, защото не е вярвал, че България може да 

осигури необходимите средства. Добрев заяви, 
че всички доклади, които е получил за срещите 
между инвеститорите по проекта, съдържат 
само технически данни и няма нито един доклад, 
който да съдържа финансови параметри. Това не 
е възможно, при положение че има огромна корес-
понденция с германския инвеститор RWE и всяко 
тяхно писмо започва с въпрос откъде страната 
ни ще осигури своя дял от финансирането, под-
черта министърът.

Министър Делян Добрев:

Снимка Емил Христов

Снимка Денис Бучел
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Николета Цветкова

Инж. Лазаров, в сре-

дата на зимния период 

сме, но температурите 

са високи и може да се 

работи на открито. На 

какъв етап от строи-

телството са големите 

инфраструктурни обек-

ти, както и ремонтите и 

рехабилитациите на мал-

ките пътища?  

Големите инфраструк-
турни проекти се изпълня-
ват. Строителите рабо-
тят на всеки един от тях, 
на някои места повече, за-
щото са в различни части 
на страната и времето е 
различно. Работи се на лот 
1 от магистрала „Струма” 
и на лот 4 от аутобана, къ-
дето е по-топло. На отсеч-
ките Кърджали – Подкова и 
СОП - Гара Яна усилено се 
изпълняват различни стро-
ителни дейности, като на 
обекта Гара Яна почти е 
достигнат финалът. Ра-
боти се и на последния 
участък от магистрала 
„Тракия”. На „Марица” също 
се строи, като към лот 2 
имаме забележки, тъй като 
темповете там са по-бав-
ни. Известно забавяне се 
отчита и на Западната 
дъга от Софийския око-
ловръстен път, но имаме 
уверението на строителя, 
че ще навакса и ще работи 
по утвърдените графици. 

Освен това трябва да 
отбележа, че има много 
обекти, които се подгот-
вят и скоро ще започне 
работата по тяхната ре-
ализация.

Пътищата втори и 
трети клас се рехабили-

тират по Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие” и строително-мон-
тажните дейности се из-
пълняват без да се спира 
движението. Работата на 
тях сега е преустановена, 
за да се извършва нормал-
но зимното поддържане и 
хората да пътуват без-
препятствено. Същото 
е положението и на учас-
тъците, които се рехаби-
литират по програмата 

„Транзитни пътища V”. 

Споменахте забележ-

ка към изпълнителите на 

лот 2 от „Марица”. 

Установихме ниска на-
ситеност на механизация 
и работна ръка на обекта, 
както и слаб темп на рабо-
та към момента. Провер-
ката, при която беше това 
констатирано, се проведе 
миналата седмица. Трябва 
да отбележа, че изгражда-
нето на лот 2 (Димитров-
град – Харманли) беше 
изпреварило строител-
ството на лот 1 (Оризо-
во – Димитровград). Там, 
както казах, също се рабо-
ти усилено и темповете 
постепенно се изравняват. 

Много активно се ра-

боти по подготовката за 

следващия програмен пе-

риод. Там се преговаря да 

бъдат включени за финан-

сиране по програма „Реги-

онално развитие” и пъти-

щата първи клас. Има ли 

вече яснота кои трасета 

са с най-неотложни нужди 

от рехабилитация и какъв 

бюджет е необходим за 

това?

Дали сме предложе-
ния. Мога да спомена два 
важни пътя, които имат 
неотложна нужда от ре-
монт. Единият е път I-1, 
който дублира магистрала 
„Хемус” до Витиня и мина-
ва през селата Жерково, 
Потоп, Чурек, Елешница и 
след това продължава към 
Ботевград и Правец.

В района на Витиня 

трасето е в изключително 
критично състояние. Вто-
рият участък също е дуб-
лиращ, но на магистрала 
„Тракия”, като освен това 
минава през няколко по-го-
леми населени места. Ста-
ва дума за първокласния 
път I-8, който е от София 
през Нови хан - Ихтиман - 
Мухово и продължава към 
Костенец - Белово – Пазар-
джик, до Пловдив. 

Не бива да забравяме и 
второкласните пътища. 
Един от много важните 
второкласни пътища, по 
който трябва да се рабо-
ти, е на прохода Хаинбоаз 
в района от Гурково към 
Свиленград. За рехабили-
тация е предвиден и вто-
рокласният път, т.нар. 
проход Кашана. Това е 
участъкът, който свърз-
ва магистралите „Хемус” 
и „Тракия”, минавайки през 
Златица и Пирдоп. Тези 
трасета са включени до-
пълнително към първона-
чалния изготвен списък. В 
него има основно пътища, 
които са дистрибутивни 
на TNT-T, включени са мно-
го отсечки от нисък клас. 
Сега подходът ни е разли-
чен от този през насто-
ящия програмен период. В 
периода 2014-2020 г. сме 
предвидили по-дълги учас-
тъци от около 70, 90, 100 
км, които минават през 
няколко населени места. 
Така ефектът от хубавия 
път не се губи и става по-
осезаем за шофьорите.  

В немного добро със-

тояние е и началото на 

„Тракия” при София. За 

тази част ще може ли да 

се намерят пари, с които 

да се подобри трасето?

Общо около 70 км от 
аутобана са в лошо със-
тояние. Това са 30 км в 
района на Пазарджик, още 
толкова край Пловдив и 10 
км при София, които са в 
самото начало след разкло-
на за с. Нови хан. Но за съ-
жаление освен частта, за 
която обясних, средства 
за други дейности не са 
предвидени. 

По оперативните про-
грами не се отпускат 
средства за рехабилита-
ция на автомагистрали, а 
само за по-нисък клас пъ-
тища. За тези участъци 
се търсят възможности 
за финансиране на ремонт, 
който е много спешен. На-
дявам се да останат сред-
ства от бюджета, които 
да ни бъдат отпуснати, за 
да не се чака до началото 
на следващия програмен 
период. Най-осезаема раз-
лика ще усетят ползва-
телите на цялото трасе, 
след като аутобанът бъде 
завършен и пуснат до края 
в експлоатация.

Друг лош път беше 
част от магистралата 
около Шумен. Там успяхме 
миналата година да ремон-
тираме около 5 км. Пътна-
та агенция ще продължи 
изкърпването и поддръж-
ката, доколкото това е 
възможно, но въпреки това 
остава една настилка, коя-
то се използва от близо 35 

години и вече е с изчерпани 
технически възможности 
за ремонт. Там трябва да 
се направи пълна рехаби-
литация, да се премахне 
целият асфалтов пласт и 
да се постави нов. Това би 
струвало около 1 млн. лева 
на километър. 

Във връзка с тема-

та за „Тракия” срокът за 

пускането беше удължен 

заради форсмажор. Как-

ва е причината за него и 

има ли вече становище на 

юри стите от АПИ?
Изпълнителите на лот 

4 (Ямбол – Карнобат) от 
магистралата предста-
виха форсмажор, който е 
за обстоятелства, дове-
ли до разрушаване на вече 
извъшени строително-
монтажни дейности. Това 
е станало през пролетта 
на миналата година. Били 
са изпълнени откоси на 
изкопи, насипи, които са 
били отнесени от водата 
в района на реките Мараш 
и Мочурище. Мястото е с 
много висока наситеност 
на подпочвени води. Юрис-
тите на пътната агенция 
го провериха и подписахме 
споразумение за удължава-
не на крайния срок. Новият 
пусков срок на трасето е 
краят на май. Арбитражът 
по случая беше изпълнен 
от Българската търгов-
ско-промишлена палата. 
Тя изготви доклад, на чия-
то база се подписа спора-
зумение за удължаване на 
срока.

През лятото бяха ус-

тановени проблеми или 

допълнителни дейности 

по някои други участъци 

от магистрала „Струма” 

и Кърджали – Подкова. 

Отстранени ли са те, 

спазени ли са сроковете 

за изпълнение?

По отсечката Кърджа-
ли - Подкова имаше про-
блем с откосите. Очаква 
се и там изпълнителите 
да поискат форсмажор, но 
той още не е представен 
на агенцията. Това е един 
бавен процес. Трябва да 
се подготви сериозно ко-
личество документация, 
съгласно договора за из-
пълнение и след това тя да 
се представи на възложи-
теля. Той от своя страна 
разглежда случая и се про-
изнася. Към момента няма 
официално представени 
документи за форсмажор.

На магистрала „Стру-
ма” се активизира свла-
чище, което преди това 
не беше регистрирано. 
То застраши както ново-
то трасе, така и стария 
път, който е и единстве-
ният към Гърция. Веднага 
започнахме укрепването 
му, като средствата бяха 

                                                           Инж. Лазар Лазаров, председател на Управителния съвет         

Годината е юбилейна за АПИ, отбелязваме 130 години държавна пътна администрация

Сградата на АПИ
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         на Агенция „Пътна инфраструктура“

осигурени от Междуве-
домствената комисия по 
бедствията и авариите. 
Така се гарантира стаби-
литетът на пътя, който е 
в експлоатация. Свлачище-
то беше с дължина около 
150 метра и изключител-
но ясно изразено. Пътят 
беше повдигнат с около 10 
см, като и в момента при 
преминаване има леко от-
скачане. Строителят на 
участъка работи с изклю-
чителни темпове и забавя-
не няма да има. Очакваме 
лот 1 от Долна Диканя до 
Дупница да бъде пуснат 
предсрочно в началото на 
пролетта. По този начин 
ще може да се поеме тра-
фикът към Гърция, който 
се увеличава все повече. 

Друг голям обект е 

Шумен – Белокопитово. 

Има ли там предпостав-

ки за непредвидени дей-

ности?

Единственото, което 
може да ни изненада там, 
е археологията. Наистина 
има нови открития. Наме-
рени са 200 гроба, които 
трябва един по един да бъ-
дат изместени, като ра-
ботата не е лека – целият 
гроб се изрязва, изважда, 
премества. Обещанието 
на археолозите е да при-
ключат работата си до 
началото на април. След 
това  строителството ще 
може пак да започне. Ако се 
спазят обещаните срокове 
през летния сезон и тази 
отсечка ще бъде пусната.

Пет археологически 
обекта бяха намерени при 
строителството на Се-
верната скоростна тан-
гента от Софийското око-
ловръстно шосе. Подобна 
ситуация има и на АМ „Ма-
рица”, където са открити 
още 5 нови археологически 
находки. Това са обекти, 
по които предстои да има 
дейности. Все още архео-
лозите не са наясно как-
во са открили, затова ще 
започнат и съответните 
проучвания. 

Наскоро бяха отворе-

ни офертите за доставка 

на електронните броячи 

на трафика, в които има 

много големи ценови раз-

лики. Какво предстои да 

се направи по тази проце-

дура?

Това е тема, по която 
работата е забавена с 
много години, въпреки че е 
доказано, че тези съоръже-
ния са изключително нужни 
и ефективни. Инвестици-
ята за поставянето на 
датчиците ще се възвърне 
за около 5-10 години, като 
я съпоставим с парите, 
които сега даваме за су-
бективното броене. Освен 
това данните, които ще 
получаваме, ще са напълно 
достоверни, ще могат да 
се верифицират, по-лесно 
ще се обработват и ана-
лизират. За да се покрие 
цялата пътна мрежа с 
датчици са нужни около 10-
12 млн. лева. 

АПИ търси различни из-
точници за осигуряването 
на тези средства. Единият 
е чрез проекта на Светов-
ната банка, също и чрез 
ОП „Регионално развитие” 
и ОП „Транспорт”. Това, че 
финансирането и работа-
та се разделя на три, не е 
много добре, макар че про-
цедурите се подготвят по 
аналогичен начин, за да се 
получат сходни системи, 
съвместими помежду си.  

При извършената вече 

процедура има проблем, 
защото всички получени 
предложения надхвърлят 
индикативния бюджет, 
който е 400 хил. евро. Тя 
се финансира чрез заем 
от Световната банка и в 
момента се обмисля как 
ще се процедира. Експер-
тите на АПИ трябва да 
решат дали ще се нама-
лят предвидените за дос-
тавка датчици, или ще 
се прави нова процедура. 
Друг проблем е, че изти-
ча и времето за заемното 
споразумение. Това е вто-
ра процедура – на първата 
се яви само един кандидат, 
което по правилата на СБ 
не е допустимо. Очаквам 
до дни да има решение. Ос-
вен това има подготвени 
документи и за търгове по 
оперативните програми. 
Те са предадени за одобре-
ние в управляващите ор-
гани и след като се получи 
отговор, ще стартират 
поръчките. 

Много активно се го-

вори за въвеждането на 

типови договори. Как ще 

коментирате тази въз-

можност?   

За пътната агенция 
това би било много добре, 
защото ние имаме доста 
обекти. Всеки търг за 
избор на изпълнител, кой-

то се подготвя, преди да 
се публикува, трябва да 
мине през Агенцията за 
обществените поръчки и 
управляващия орган. Там 
документацията се раз-
глежда от различни екипи, 
връща се с различни забе-
лежки и одобрението от-
нема много време. Винаги 
сме се опитвали да черпим 
опит от одобрени поръч-
ки, от добри практики. 
Разбира се, всяко строи-
телство е различно. Аген-
цията измина много път в 
подготовката на поръчки 
и вече има опит. За АПИ 
ще е много добре въвежда-
нето на типови договори. 
Трябва да се намери оп-

тимална среда, защото е 
важно какъв ще е крайният 
резултат. 

Има ли агенцията ста-

тистика за конфликтни-

те кръстовища в страна-

та и има ли дейности по 

обезопасяването им? 

Подобна статистика 
се прави, като агенцията 
анализира и други пробле-
ми. АПИ никога не е абди-
кирала от темата за без-
опасност по пътищата. 
Един много показателен 
случай са инцидентите 
по аутобаните, където 
има удари, въпреки че има 

предпазни огради. Голяма 
част от тях са в колони-
те на съоръженията, пре-
минаващи над трасето 
както встрани, край бан-
кета, така и по средата. 
Например на 130-ия км от 
магистрала „Тракия”, посо-
ка Пловдив, където наскоро 
имаше инцидент със заги-
нали, пилотно се постави 
мантинела от по-висок 
клас. Преди около месец 
там имаше аналогичен 
удар, при който благода-
рение на взетите мерки 
нямаше жертви. Обикнове-
ната предпазна ограда бе 
напълно смачкана, но вто-
рата не е поддала на удара 
и е задържала превозното 
средство. 

Търсят се възможнос-
ти да бъдат обезопасени 
всички стълбове на съоръ-
жения, които минават над 
магистралите. В момен-
та експерти от пътната 
агенция изготвят доклад, 
в който ще се посочи точ-
ният брой на местата, 
които трябва да бъдат 
обезопасени. 

Национална компания 

„Стратегически инфра-

структурни проекти” 

вече обяви първите си 

търгове. Предвиждате 

ли съвместни дейности 

с нея? 

Ние имаме доста съв-
местни дейности. Във 
времето, докато те ста-
нат бенефициент по опе-
ративните програми, път-
ната агенция изпълняваше 
голяма част от дейности-

те както методологично 
и съгласувателно, така и 
като подготовка на проце-
дури и договори. Компани-
ята вече е отделен бене-
фициент и мисля, че може 
индивидуално да работи по 
проектите си. През след-
ващия програмен период 
големите обекти - лот 3 
на магистрала „Струма” 
(Кресненското дефиле) и 
„Хемус”, ще се управляват 
от „Стратегически инфра-
структурни проекти”. 

Какви предизвика-

телства очаквате през 

2013 г.? 

Очаквам да бъде труд-
на, но и успешна година, 
защото трябва да приклю-
чат голяма част от проек-
тите по програма „Транс-
порт”, а те са много. В 
стремежа си да наваксаме 
натрупаното забавяне на-
брахме сериозна скорост. 
Сега имаме 10 големи обек-
та, а в началото цялата 
държава се бореше само с 
магистрала „Тракия”, която 
беше единствен проект. 

Освен това трябва да 
отбележим второкласните 
и третокласните пътища, 
по които също се работи. 
Там скоро ще започне из-
пълнението на още няколко 
обекта. Много натоварена 
година се очертава. Виж-
дам, че хората работят на 
предела на възможности-
те си, за което трябва да 
им благодаря. Агенцията 
никога не е имала толко-
ва много обекти, и то във 
време на криза. За това 
може би ни помага и добри-
ят диалог, които имаме 
както с Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройството, 
така и с останалите ин-
ституции. Откликват на 
голяма част от исканията 
ни, защото бюджетът на 
АПИ е изключително нисък. 
Дори и на обектите, които 
се финансират с държавни 
инвестиционни заеми, ли-
митът е ограничен.

Амбицията ни е тази 
година да бъдат приключе-
ни и отворени за движение 
около 400-500 км. Един от 
участъците, който трябва 

да се пусне преди летния 
сезон, е Ришкият проход. 
Това е важно трасе, защо-
то е най-добрата връзка 
между Северна България и 
магистрала „Тракия”. Оказа 
се, че голяма част от полз-
вателите избират това 
трасе, за да не пътуват 
по двулентов път, където 
не е завършено трасето на 
„Хемус”.

Тази година е и юбилей-
на за Агенция „Пътна ин-
фраструктура”. Ще бъдат 
отбелязани 130 години от 
началото на работата й. 
Указът за създаването е 
от 3 април 1883 г. 

Едно от важните съоръжения в отсечката Кърджали – Подкова са водостоците, които вече са 

изградени

Западната дъга от Софийския околовръстен път започна да се изгражда през лятото, а сим-

воличната първа копка направи министърът на регионалното развитие и благоустройството 

Лиляна Павлова

Снимки в. „Строител“

Построени са и надлезите по трасето на СОП - Гара Яна
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Председателят на КСБ инж. Гло-
сов заяви, че основно спадът в бран-
ша е във високото строителство 
- около 80%. Като цяло сривът в 
сектора спрямо върховата 2008 г. е 
около 68%. По думите му строител-
ният бизнес след 2009 г. се развива 
предимно на инфраструктурните 
обекти. Той подчерта, че основна-
та работа за строителите идва 
от обществените поръчки, като 
90% от тях са по европейските 
програми.

„Тази тенденция продължава 
вече три години и ще е водеща и през  
2013 г. Следващите месеци ще 
са сложни за бизнеса, тъй като 
приключва програмният период 
и ще очакваме новия. Сега тряб-
ва да се подготвят проектите, с 
които ще кандидатстваме през 
следващите години. Очакваме, 
че ще има вакуум през втората 
половина на 2013 и първата на  
2014 г., докато проектите бъдат 
одобрени и започне финансирането 
на новите обекти. Още повече че 
след няколко месеца идват и парла-
ментарните избори“, допълни той. 

Инж. Глосов заяви, че в момента 
се работи основно по изграждане 
на транспортна инфраструктура,  
както и по ОП „Околна среда“ -пре-
чиствателни станции, депа за съх-
ранение на отпадъци и т.н. По думи-
те му обектите по Програмата за 
развитие на селските райони и тези 
за енергийна ефективност са шанс 
за работа на малките и средните 
фирми.  

Според него излизане на бранша 
от кризата може да има едва през 
втората половина на 2014 г. Той 
обясни, че очакваната строителна 
продукция за настоящата година е 
около 6 млрд. лв., което, сравнено с 
2008 г., е голям спад. По думите му 
чуждите инвестиции у нас също са 
намалели. Бележат ръст само тези 
при покупка на жилища и обекти в 
курортните райони, което се дължи 
най-вече на руски инвеститори.

Председателят на КСБ подчер-
та важната роля на Камарата за 
защита интересите на строител-
ните фирми. Той отбеляза  и родо-
любивата дейност на организация-
та, която възстановява български 
паметници на културата, като за 
пример посочи Паметника на Цар 
Освободител Александър II. 

 „Румънските фирми също из-
питват затруднения. През измина-
лата година преживяхме два парла-
ментарни вота, което оказа своето 
влияние“, заяви Лауренцио Плошчану, 

председател на Румънската асо-
циация на строителните фирми. В 
момента се работи за създаване на 
Етичен кодекс на строителите в 
Румъния, който се подготвя от пен-
сионирани министри по строител-
ството, специалисти и т.н., като 
се черпи опит от Холандия. 

„Българските строители от ня-
колко години имат Етичен кодекс, 
на базата на който функционира  
комисия, която разглежда различни 
спорове между дружествата. В мо-
мента се подготвя и създаването 
на арбитраж“, подчерта Венелин 
Терзиев. Вицепрезидентът на FIEC 
заяви, че ще изпрати българския до-
кумент, като подчерта, че е необхо-
дим и на европейско ниво.

Плошчану обърна внимание, че 
скоро Германия ще отвори пазар за 
няколко милиона работници и стро-
ителните асоциации от региона 
заедно с Унгария и Полша могат да 
си помогнат, за да се изградят ясни 
и точни правила как ще се случва 
процесът.

„Необходимо е да работят с 
фирмите ни като подизпълнители, 
а не да наемат работниците човек 
по човек“, обясни той. (Интервю с  
Лауренцио Плошчану на стр. 9.)

По думите на Венелин Терзиев 
въпросът е сложен и се преплита 
с обучението на служителите, за-
коновото плащане на отпуските, 
така че решението няма да е тол-
кова лесно. 

Плошчану припомни, че през юли 
миналата година бе обявена стра-
тегия за устойчиво развитие на 
конкуренцията в строителния сек-
тор и че той е докладчик за пред-
лаганите промени от страна на 
FIEC. „Имаме един месец да съберем 
мненията от страните - членки във 
федерацията“, подчерта той.

Румънският председател заяви, 
че имат договор за сътрудничест-
во с китайската организация, като 
целта е да намират средства за 
публично-частно партньорство, 
т.е. средства от Китай, работа в 
Румъния. 

„Ние се намираме на граница-
та на Европа, затова се надяваме 
както на европейско, така и на ки-
тайско финансиране за развитие на 
проектите“, подчерта той. 

„ П р и  н а с е л е н и е  о т  
800 000 души Кипър има 3000 стро-
ителни фирми. В момента текат 
усилени дискусии с кипърските 
синдикати за промяна на условията 
за заплащане. Минималното възна-
граждение на строител при нас без 
осигуровките е 1806 евро“, заяви 
Костас Рушас, президент на Кипър-

ската федерация на строителните 
фирми. 

Той повдигна въпроса за серти-
фициране на работниците, като 
останалите участници в срещата 
се обединиха около необходимост-
та за унифициране на критериите 
за покриване на различните класове. 

Венелин Терзиев предложи пра-
вилник за дейността на групата, 
който ще бъде разгледан и подписан 
на следваща среща. В него ще бъ-
дат ясно разписани задълженията 
на всеки един от представителите 
на групата. 

Вицепрезидентът на FIEC ин-
формира участниците за проведе-
ното заседание на Управителния 
съвет на организацията, състояло 
се преди дни в Мюнхен. Там са били 
обсъдени редица въпроси, свърза-
ни със състоянието на строител-
ния пазар в Европа, развитието на 
публично-частното партньорство, 
сертифицирането на работници-
те, както и възможните съвмест-
ни инициативи. Представен е бил 
актуализиран финансов доклад за  
2012 г., както и бюджетната рамка за  
2013 г. Изводът от срещата е, че 
бюджетът за изминалата година 
ще бъде спазен с балансиран ре-
зултат. Венелин Терзиев е напра-
вил предложение да се привлекат 
нови членове на FIEC от групата на 
страните, работещи по програми за 
присъединяване към ЕС, с цел увели-
чаване на приходите.

От разговорите по време на 
срещата стана ясно, че в момента 
се изготвя програмата за конгре-
са на строителната организация. 
Вече е уточнена една от темите, 
която ще е „Води“. Ще се организи-
ра също и дискусия за фасилити ме-
ниджмънт, тъй като е считана за 
стратегическа за FIEC и страните 
членки. По време на УС на организа-
цията е докладвано и за подготвяна 
модернизация на сайта. Целта е но-
вият вариант да започне да работи 
в края на първото тримесечие на 
тази година.

Венелин Терзиев уведоми, че вся-
ка една от комисиите - икономиче-
ска, правна, социална и техническа, 
е изнесла доклад за дейността си.

По време на срещата в София 
Васил Вутов представи и проекта 
„Аз мога да строя“. По думите на 
Венелин Терзиев КСБ се стреми да 
го направи международен. „Той може 
да е част от идеята за сертифици-
ране на работниците и инженерите, 
така че да сме сигурни, че когато 
наемаме хора от България или Кипър, 
те ще имат едни и същи способно-
сти“, допълни той. 

Обсъдени бяха общи проблеми и съвместни инициативи 
Снимки Денис Бучел

На гостите бе показан филм 

за проекта „Аз мога да строя“

Важен е въпросът с източноевропейските 
работници в Германия 

Г-н Терзиев, бяхте домакин на първата регионална среща на 

строителните федерации от региона, които са членове на Ев-

ропейската федерация на строителната индустрия (FIEC). Как 

възникна инициативата за подобна дискусия в София? 

Тя дойде вследствие на моя идея с цел да се задълбочи сътрудни-
чеството в групата и да можем да работим по-сериозно. Стъпвам 
на опита на най-активната група във FIEC, която прави срещи, взима 
решения, отстоява позиции и решава проблеми - тази на германската 
камара. Мисля, че това, което започнахме, е едно добро начинание и 
то намира подкрепа у колегите. За съжаление не всички успяха да 
присъстват на тази среща. Трябва да се има предвид, че някои от 
държавите са в много тежко състояние поради икономическата кри-
за, в някои има безсрочни стачки и колегите трябва да присъстват в 
този момент в страните си. Имам уверението им, че на следващите 
дискусии ще участват и те. 

Какви са основните резултати от срещата? 

Придобихме като Камара много полезна информация за сектора 
в регионален план. На първо място е тази, която получихме от Лау-
ренцио Плошчану, президент на румънската асоциация, че немската 
камара предвижда да открие бюра във всеки регион за набиране на 
работна ръка. Това е вследствие на изказване на немския канцлер 
Ангела Меркел, че страната през 2013 г. ще приеме 5 млн. работници. 
Една голяма част от тях ще бъде от строителния сектор. За нас 
тази информация е много ценна, защото това е сериозен проблем. Той 
касае основно Камарата и строителните фирми като работодатели, 
защото ние сме хората, които влагаме в образование и преквалифи-
кация на работната сила. Ако тези работници, в които години наред 
сме инвестирали  средства, отидат да работят там - това означава 
ние да загубим тези пари. Разбрахме се с румънската асоциация да 
намерим обща позиция с тях и с останалите колеги. След това ще 
отидем на разговор с немската камара по този въпрос. Аз поставих 
темата и по време на Изпълнителното бюро на Камарата на стро-
ителите в България. 

Кои са другите общи теми, по които КСБ ще работи съвмест-

но със строителните организации от региона?

В действителност имаме много близки теми. Въпреки че сме мал-
ко разнопосочни като регион и група, проблемите ни са, общо взето, 
едни и същи. Виждаме, че може да осъществяваме съвместни инициа-
тиви като например проекта „Аз мога да строя“. Ние показахме филма 
на колегите и те изразиха своята готовност за включване в него. 
Сред основните неща, които трябва да направим, е изработването 
на общ правилник, в който ясно и точно да са разписани задълженията 
на всяка една държава членка, както и на хората, които ще бъдат 
избрани да представляват групата. Оттам нататък ще реализираме 
и  други съвместни инициативи. Например ние споделихме добрата 
ни практика относно създаването на Етичен  кодекс. Оказа се, че в 
Румъния и в Кипър се опитват да изработят подобен документ. Ние 
предложихме да им предоставим нашия кодекс като основа. Ако те 
могат да го обогатят и допълнят с нещо, да излезем с общо стано-
вище пред FIEC и документът да бъде приет и на европейско ниво. 

Какво предстои оттук нататък? 

На първо място да изработим правилника, а след това да подгот-
вяме общи становища и да защитаваме общи интереси. Те са много и 
най-различни. В някои отношения сме изпреварили част от държавите 
от групата, а в други сме изостанали. Например в Кипър са много 
напред по отношение на типовите договори за обществени поръчки, 
ние все още не можем да ги наложим. От друга страна, у нас сме 
приели европейската директива за забавено плащане, задължаваща 
държавата да се разплаща в определен срок, а в Румъния все още тя 
не е факт. Трябва да вървим към общи стандарти в сектора. 

Венелин Терзиев, вицепрезидент на FIEC  
и зам.-председател на УС на КСБ:
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Президентът на Румънската асоциация на строителните фирми
Лауренцио Плошчану пред в. „Строител”: 

Людмил Митакев

Разкажете ни за вашата 

асоциация.

Създадохме Румънската 
асоциация на строителните 
фирми (ARACO) през 1999 г. 
като професионална органи-
зация.  След приватизация-
та на строителния сектор 
я развихме, така че съгласно 
закона представляваме бран-
ша в Румъния пред правител-
ството и профсъюзите и на 
европейско  равнище като 
членове на Европейската фе-
дерация на строителната ин-
дустрия (FIEC). Поддържаме 
двустранни отношения и със 
сродни организации, предимно 
с тези на Германия, Италия и 
Франция, както и със страни 
извън Европа – Турция, Китай 
и държавите от Северна Аф-
рика. Силно сме ангажирани с 
обществените проблеми, свър-
зани със строителния сектор 
на национално и европейско 
равнище. Присъждаме редовно 
Награда за качество за най-до-
брия осъществен проект през 
годината. Единствено ние в 
страната издаваме сертифи-
кати за качество на фирмите, 
защото считаме, че това е 
най-голямата ценност, която 
може да защитава асоциация-
та. В постоянен контакт сме 
и с профсъюзите в строител-
ния бранш, което е свързано 
със социалната защита на 
работниците. В тази връзка 
сътрудничим с Икономическия 
и социален съвет на ЕС. 

В момента сме ангажира-
ни с подготовката на Етичен 
кодекс за строителния бранш. 
Към средата на годината ще 
го предложим за публично об-
съждане.

Подобрява ли се икономи-

ческата среда за строител-

ния бранш в Румъния?

За съжаление не. Преди кри-
зата обемът на строителни-
те работи достигаше до 16 
млрд. евро. През последните 
две години достигаме нива от 
9,1-9,2 млрд. евро. И за тази 
година няма прогноза за по-
ложително развитие, защото 
имаме избори. От една стра-
на, намаляват поръчките от 
държавния сектор, а от друга, 
чуждестранните инвестиции 
се свиха драстично.

При тези обстоятелства 
се опитваме да насърчаваме 
публично-частните партньор-
ства (ПЧП), въвличайки в тях 
инвеститори и строители 
от Европа, но също така и 
от Азия, предимно от Китай. 
Надяваме се на това сътруд-
ничество, защото в сектора 
в страната бяха заети пове-
че от 400 хил. души, а сега са 
около 320 хил.

Разкажете за големите 

инфраструктурни проек-

ти в Румъния.

Имаме няколко големи 
инфраструктурни проекта 
и те са свързани с финан-
сиране от ЕС. Ще спомена 
магистралите, които са 
част от транспортни ко-
ридори 9 и 4. Те са разде-
лени на лотове, от които 
някои се строят и в момен-
та. Надяваме се да получим 
достатъчно финансиране. 

Тези проекти обаче се 
сблъскват преди всичко 
с вътрешни за страната 
проблеми, като отчужда-
ване на собствеността на 
земите например. Все пак 
мисля, че по-голямата част 
от финансирането от ЕС 
тази година ще отиде за 
инфраструктура, тъй като 
Румъния има голямо закъс-
нение в това отношение.

Как се избират изпъл-

нителите на обществени 

поръчки в Румъния?

Обществените поръчки 
се осъществяват съгласно 
приетия за тази цел закон. 
Асоциацията ни се опитва 
да подобри законодател-
ството в тази област, 
защото мнозина участни-
ци в конкурсите предла-
гаха ниски цени или други 
елементи на дъмпинг, за 
да спечелят допълнител-
ни точки. Това не може да 
бъде толерирано. Нашите 
предложения и поправки на 
закона бяха приети и през 
септември миналата годи-
на те бяха одобрени.

Въпреки това ние апели-
раме да се приеме кодекс за 
честни условия за обществе-
ните поръчки, защото и у нас, 
и в България, а и в други евро-
пейски държави те не се про-
веждат достатъчно коректно. 
Ние се надяваме правител-
ството да се вслуша в това, 
а също и в настояването ни да 
се регулират закъснелите пла-
щания. Не е тайна, че превеж-
дането на изработените суми 
в строителството се бави с 
месеци, а понякога с години. 

Кои са най-големите пре-

дизвикателства пред асоци-

ацията във връзка с общест-

вените поръчки?

Асоциацията ни е изправе-
на пред предизвикателство-
то да създаде условия, които 
да повишат състезателния 
характер при обществените 
поръчки, особено що се отнася 
до политическото вмешател-
ство в тях. Към момента поли-
тическият натиск в тази об-
ласт е много съществен. Ние 
се стремим да направим този 
процес независим от полити-
ческо влияние. В тази връзка 
ни трябва добре балансирано 
законодателство, така че фир-
мите да не са подложени на по-

литически натиск.
От друга страна, редица 

строителни фирми са създа-
дени и са се появили на паза-
ра с помощта на политици. 
Затова ние се нуждаем от 
сертифициране на компании-
те. Трябва да знаем коя фирма 
каква точно дейност може да 
извършва и каква точно специ-
фична стойност на проектите 
може да предлага. И ако тази 
система за сертифициране, 
която ние създаваме с други 
професионални организации 
в Румъния, бъде одобрена от 
правителството, така че да 
няма политическо вмешател-
ство в бранша, то положение-
то в строителната индустрия 
ще се подобри драстично. Това 
може да не бъде задължително 
закон. Достатъчно е решение 
на Министерския съвет.

Какви общи инициативи 

можем да реализираме?

Бихме могли да решаваме 
както двустранни въпроси, 
така и да излизаме с общи 
инициативи на европейско 
равнище. Бих искал да споме-
на, че Европейската комисия 
прие свое становище за стра-
тегията за устойчиво и кон-
курентно строителство на 

континента. Ние сме в позиция 
да имаме свои инициативи по 
това предложение. Като член 
на Икономическия и социален 
съвет работя в това отно-
шение не само с FIEC, но и с 
други организации. Наскоро бях 
в Мюнхен, където представих 
обща позиция по бъдещето на 
тази стратегия.

От друга страна, сме раз-
тревожени, че Германия възна-
мерява да отвори своя трудов 
пазар през следващата година 
за около пет милиона работни-
ци от четири европейски дър-
жави за редица отрасли, вклю-
чително и за строителната 
индустрия. Затова считам, че 
е по-добре да имаме общо ста-
новище на Румънската асоци-
ация на строителните фирми, 
на Камарата на строителите 
в България и на колегите от 
Полша и Унгария, за да се съз-
даде механизъм за действие за 
сътрудничество на Германия 
със строителни фирми, а не ди-
ректно да се приемат работ-
ници от строителния бранш. В 
противен случай конкурентос-
пособността на строителни-
те фирми от България, Румъ-
ния, Полша и Унгария ще бъде 
сериозно намалена, защото 
квалифицираните работници 

от тези страни ще предпо-
четат да работят известно 
време в Германия, без да се 
съобразяват с интересите на 
своите досегашни фирми. 

В  т а зи  вр ъ з ка  каква 

трябва да е политиката на 

FIEC за развитие на сектора 

в Европа?

И н тер е с н ото  е,  че  в 
този труден за бранша мо-
мент строителната индус-
трия като че ли се раздели 
на две части – на западна 
и на източна. В западната 
част строителите също 
бяха засегнати от кризата, 
но не така както в източ-
ната част, където имаше 
много фалити и закриване 
на предприятия. Фирмите в 
Източна Европа бяха ударе-
ни жестоко. Ние сега тряб-
ва да изграждаме мостове 
на сътрудничество, така че 
възможностите на фирмите 
и от Източна Европа да се из-
ползват за общото развитие 
на ЕС. В момента трябва да 
усъвършенстваме техните 
компетентности като рав-
ноправни партньори на коле-
гите от Западна Европа.

Вашето мнение за съ-

трудничеството с Камара-

та на строителите в Бъл-

гария?

Уважавам много зам.-пред-
седателя на КСБ г-н Венелин 
Терзиев, който е член на Из-
пълнителния комитет и зам.-
председател на федерацията. 

Винаги съм се впечатля-
вал как КСБ е в състояние 

да се справя със специфични-
те проблеми на строителния 
бранш и съм твърдо убеден, че 
двете организации имаме го-
лям потенциал за още по-добро 
сътрудничество.

Ето и сега разгледахме 
общи позиции и общи проекти, 
които бихме могли да развием 
съвместно. Считам, че съ-
трудничеството ни има бъде-
ще, защото можем заедно да 
защитаваме нашите членове. 
Ние сме част от обединена 
Европа. Имаме нужда от нея, 
но и тя има необходимост от 
нас. И когато дойде денят за 
равносметка, ние трябва да 
можем да кажем, че строител-
ната промишленост също има 
принос за възхода на обединена 
Европа.

Убеден съм, че строител-
ната индустрия трябва да се 
използва като средство за 
излизане от кризата. Тя е ка-
тализатор за развитието на 
редица други отрасли и в край-
на сметка - средство за изли-
зане от кризата. Това е пос-
лание към политиците как да 
не използват строителната 
индустрия само за собствени 
цели, а в интерес на цялата 
общност както на национално 
равнище, така и в Европа.

Снимка Денис Бучел
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Свилена Гражданска

Г-н Микалос, разкажете ни 

повече за вашата федерация. 

Как е регулирана и от колко 

членове се състои? 

Първо бих искал да благода-
ря на нашия домакин, вицепре-
зидента на FIEC Венелин Терзи-
ев за чудесната инициатива за 
тази регионална среща, с коя-
то слагаме началото на един 
много по-активен диалог меж-
ду нашите организации. Про-
блемите, пред които се изпра-
вяме, са общи и заедно можем 
да търсим тяхното решение. 
Поздравления и за чудесната 
подготовка и организация на 
събитието. 

А сега на конкретния въп-
рос за Кипърската федерация 
на строителните фирми. Във 
всеки един от регионите на 
Кипър има по една асоциация. 
Всички те членуват в Кипър-
ската федерация на строител-
ните фирми. Ние имаме около 
1200 членове от 3000 строи-
тели в Кипър. Това са 95% от 
големите фирми в страната. 
Затова нашата федерация е 
официален представител на 
строителите пред правител-
ството и пред другите орга-
низации. 

Нашият стремеж е да за-
щитаваме интересите на чле-
новете, да подобряваме профе-
сионалната квалификация на 
строителите, да информираме 
за промени в законодателство-
то и за нови директиви на ЕС, 
за нови технологии. Това е ос-
новната ни мисия.

Функционираме като не-
правителствена организация. 
Тя не е като КСБ, която е ос-
нована чрез специален закон. 
Според нормативната база в 
Кипър съществува съвет към 
правителството, който се 
занимава с регистрация и кон-
трол на дейността на строи-
телите. В него членува главни-
ят съдия на страната. Така че 
всеки, който извършва строи-
телна дейност, трябва да бъде 
акредитиран от този съвет. 
Има пет типа сертификати 
за изпълнители. В зависимост 
от тях се определя и какъв тип 
строителство фирмите имат 
правото да извършват. Те не 
са задължени да бъдат членове 
на федерацията.

Ние се опитваме да въве-
дем добрата практика на Бъл-
гария у нас по отношение на 
сектора, но имаме проблеми 
със сегашното правителство. 
На 17 февруари ще имаме избо-
ри за нов президент, който по 
конституция назначава каби-
нета.  

Строителството се ре-
гулира от колективни спора-
зумения между работниците 
и двата синдиката. Нашите 
членове спазват споразуме-
нията за разлика от остана-
лите фирми, а това нарушава 
реалната конкуренция. Това е 
основният ни проблем, чието 
решение търсим. 

Как се отрази икономиче-

ската криза на сектора?

От 2010 г. насам строи-
телството намалява с около 

30% на година. Според послед-
ната статистика за 2012 в 
сравнение с 2011 г. обемът се 
е свил  с около 32%. Мога да 
кажа, че вчера секторът беше 
по-добре, отколкото днес, и 
още по-добре от утрешния 
ден. Считаме, че тази година 
ще е по-лошо, защото имаме и 
избори, и финансови проблеми 
заради кризата. 

Хубавото е, че преди два 
месеца беше въведена дирек-
тивата за забавени плащания, 
което ще помогне на строи-
телството.

Въпреки това кои са го-

лемите инфраструктурни 

обекти, по които работите? 

Развиваме големи проекти 
в туристическата и развлека-
телната индустрия. Откри-
хме находища на газ в морето. 
Съвместно с израелски и аме-
рикански компании подготвяме 
реалния добив. Необходимо е 
газът да се извади и да се ком-
пресира. Проектът е мащабен. 
В него участват около 15 фир-
ми, сред които и най-големите 
американски компании. Площта 
е разделена на 12 части, като 
всяка една се изпълнява от 
различен консорциум от фирми, 
избрани чрез отделна общест-
вена поръчка. Тази година две 
компании получиха разреши-
телно да експлоатират нахо-
дището – една корейска и една 
италианска. Те бяха избрани 
чрез международен търг. Вся-
ка една от тях ще извърши об-
следване, след това ще извлече 
газа, ще се изгради необходи-
мата инфраструктура и т.н.  

Надявам се този проект 

да бележи краят на финансо-

вата криза при вас? 

За съжаление ние нямаме 
много проекти по европейски 
фондове. Тези, които имаме, са 
главно за обновяеми енергийни 
източници и строителство на 
пътища и магистрали. Набли-
жава следващият програмен 
период и ще видим кои сфери 
на строителството ще бъ-
дат приоритизирани. Мисля, 
че това ще бъдат проекти за 
възобновяеми енергийни из-
точници. Има доста области, 
по които можем да работим за-
едно на Балканите. Приорите-
тите за развитие са заложени 
в „Европа 2020“ и дългосрочна-
та стратегия до 2050 г. 

В частност федерацията 

не работи по еврофондове-
те, защото процедурите са 
сложни. Не сме толкова голяма 
организация и нямаме необхо-
димия човешки капитал и фи-
нансов ресурс. Ние имаме само 
четирима служители. 

Като цяло имаме различни 
програми - земеделие, инфра-
структура и други. Фондове-
те не са толкова много. Вече 
няма достатъчно средства по 
тях, може би едва 20 млн. евро. 
Но е факт, и че не използваме 
възможностите, които евро-
пейските фондове могат да 
ни дадат, т.е. усвояваме едва 
50-60%. 

Търсите ли нови пазари за 

строителство?  

Естествено. Кипърските 
строители имаха голям опит с 
арабските държави още от 70-
те години. Сега поради спада в 
индустрията отново се опит-
ват да намерят пазари навън. 
Това са основно арабските 
страни и Африка - Замбия, Ни-
герия, Либия. 

Какви са условията за 

кандидатстване за обект 

при вас? 

Всеки проект за над 5 хил. 
евро е с обществена поръчка. 
Проблемът при  тях е най-ни-
ската цена. Съществуват и 
множество дискриминационни 
условия. Има такива проекти, 
при които буквално се пишат 
критерии, които да отговарят 
за една или две фирми. Това не 
е честно. 

Споменахте синдикати-

те. Как работите с тях? 

Отлично. Винаги сме имали 
добри отношения, и работим 
заедно като приятели. Те са ни 
партньори в работата. Често 
изпълняваме съвместни проек-
ти, изготвяме колективните 
трудови споразумения, както 
и проекта за професионал-
на квалификация и обучение в 
бранша. Понякога имаме раз-
ногласия, защото интереси-
те, които защитаваме, са раз-
лични. Въп реки това ние сме в 
добри отношения и трябва да 
ги поддържаме в името на биз-
неса. Много неща ни свързват 
и затова трябва да работим 
заедно. Сега имаме стачка, 
но след няколко дни трябва да 
седнем на една маса да решим 
проблема, защото никой друг 
няма да го направи вместо нас.

Андреас Микалос, генерален секретар на Кипърската федерация на строителните фирми: 

От 2010 г. насам строителството намалява с около 30% на година

Инж. Джани Антова

Общата строителна дейност 

В края на 2012 г. икономиката на 
Кипър продължава да е силно повлияна 
от настоящата глобална финансова 
криза. Според блиц оценка, направена 
от статистическата служба на стра-
ната, растежът на БВП в реално из-
ражение през 3-тото тримесечие на  
2012 г. е отрицателен и възлиза на -2%, 
съотнесен към съответното триме-
сечие на 2011 г.  Изчисленият растеж 
на БВП за цялата 2012 г. е -2,2% (като 
за 2011 г. е бил 0,5%), а планираният 
ръст на БВП за 2013 г. е -4,5%.   

Според статистическата служ-
ба на Република Кипър строителният 
сектор продължава да бъде един от 
най-важните сектори за национална-
та икономика и има съществен принос 
за растежа на БВП (приблизително 5,5 
- 6%). Проектите за строителство 
на нови жилищни и нежилищни сгради, 
гражданско строителство и други и 
работите по поддръжката им водят до 
бърз растеж в периода 2005 - 2008 г. 
От 2009 г. обаче се наблюдава непре-
къснат спад (2590 милиона евро през 
2009 г., 2481,2 милиона евро през 2010 г., 
а през 2011 г. 2276,3 милиона евро). През 
2012 г. се наблюдава по-нататъшно на-
маляване от 20% в сравнение с 2011 г.

В края на 2012 г. кипърската ста-
тистическа служба съобщава за 5365 
издадени разрешителни за периода яну-
ари-септември 2012 г., регистрирайки 
намаляване от 6,7% в сравнение със 
съответния период на предходната 
година. Общата стойност на тези 
разрешителни е спаднала с 24,0%, а 
общата площ - с 33,2%. Броят на жи-
лищата отчита спад с 37,2%. Разре-
шителните за строеж представляват 
водещ показател за бъдещи дейности 
в строителния сектор.

Според информацията, предоста-
вена от Службата за социално осигу-
ряване, през второто тримесечие на 
2012 г. икономически активното насе-
ление е 439 954 лица, при 433 522 през 
2-рото тримесечие на 2011 г. През 
същото тримесечие на 2012 г. заето-
то население в Кипър средно е 390 213 
лица при 402 158 през 2011 г. Обща-
та заетост в строителния сектор е 
намаляла от 34 500 души през 2011 г. 
до 32 800 през 2012 г., като наетите 
лица достигат 28 000, а самонаетите 
- 4800.   

Според областните бюра по труда 
броят на регистрираните безработ-
ни в края на ноември 2012 г. е 39 522. 
За сравнение 31 826 са регистрира-
ните безработни в края на ноември  
2011 г. (+24,2%). Общата безработица 
в строителния сектор е 6159 лица през 
2012 г., т.е. има увеличение от 39,2% 
в сравнение с 2011 г. Безработните 
лица, свързани със строителния сек-
тор и регистрирани в бюрата по тру-
да, в края на ноември 2012 г. са 6285.

Очевидно е, че глобалната финан-
сова криза и нейното въздействие вър-
ху кипърската икономика продължава 
да допринася и да провокира настояща-
та негативна ситуация в строител-
ния сектор на страната. Федерацията 
на строителните асоциации на Кипър 
(OSEOK) счита, че 2013 ще бъде по-
трудна година за сектора. Именно по-
ради тази причина организацията про-

дължава своите усилия чрез дискусии 
с ресорните министерства, агенции, 
политически партии и социални парт-
ньори да търси форма и приложение на 
ефективни методи и инструменти, 
които ще предотвратят негативните 
последици за сектора.  

Жилищното строителство

През периода януари-септември 
2012 г. инвестициите в изграждане-
то на нови жилищни сгради възлизат 
на 832 милиона евро, в сравнение с 
1145 милиона евро за съответния 
период на 2011 г. Разрешителните, 
издадени за жилищни сгради през 
януари-септември 2012 г., достигат 
3337, което представлява спад от 
18,2% в сравнение с 2011 г. (4079). 
В  квадратура при новите жилищни 
сгради се наблюдава намаляване от 
30,1% в сравнение с 2011 г. Броят на 
издадените разрешителни за нови 
жилища за периода януари-септември 
2012 г., е 4441 (7077 за съответния 
период на 2011 г. ). 

Непродадените апартаменти в 
новите жилищни сгради продължава 
да водят до свиване на строителната 
индустрия и съкращения на неквалифи-
циран персонал.

Инвестициите от 832 милиона 
евро за жилищни сгради през 2012 г. 
представляват 70% от общите (1187 
милиона евро) инвестиции за ново 
строителство.

Нежилищното строителство

Според най-новите данни от 
CYSTAT разрешителните за нежи-
лищни сгради през януари-септември 
2012 г. (992) показва увеличение от 
11,8% в сравнение със същия период 
на предишната година (887). Въпре-
ки това инвестициите в изгражда-
нето на нови нежилищни сгради през  
2012 г. са намалели до 234,1 милиона 
евро в сравнение с 336,4 милиона евро 
за съответния период на 2011 г. В  
същото време обемът в квадратни 
метри за нови нежилищни сгради на-
малява с 42,7% в сравнение с 2011 г. 

Гражданското строителство

С включването на голям брой фир-
ми пазарът на гражданското стро-
ителство се превърна в популярна 
дейност в Кипър, като основната 
част от него са подобрения и ново 
строителство на пътища, приста-
нища, летища, ВиК системи, както 
и други инфраструктурни проекти и 
поддръжка.

Обемът на разрешителните за 
гражданско строителство през яну-
ари-септември 2012 г. в сравнение 
със същия период на предишната го-
дина показа увеличаване от 150% (от 
260 разрешителни през 2011 г. на 651 
през същия период на 2012 г.). Раз-
решителните за лотове намаляват 
с 26,1% (от 459 разрешителни през 
2011 г. на 339 през същия период на 
2012 г.), а разрешителните за стро-
ежи на пътища намаляват с 30,3% 
(от 66 разрешителни през 2011 г. на 
46 спрямо същия период на 2012 г.). 

Снимка Денис Бучел
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Инж. Николай Георгиев, председател на ОП на КСБ - Ямбол:

При търговете се допускат космически изисквания за обекти на стойност 1-2 млн. лв. 

Свилена Гражданска

Инж. Георгиев, изтече 

още една година за стро-

ителния бранш. Какво се 

случи през нея в Област-

но представителство - 

Ямбол? 

Като всяка година, 
така и през 2012 г. прави-
хме това, което трябва-
ше, а какво се получаваше, 
е друг въпрос. Помагахме 
на ямболските строители 
най-вече като се опитахме 
да използваме Комисията 
по професионална етика 
относно случаи на неправо-
мерни търгове в региона.

 Помагахме на млади-
те специалисти от Стро-
ителния техникум в града 
по проекта „Аз мога да 
строя“.

Най-голямата болка на 
ямболските строители 
и през изминалата годи-
на беше, че при високото 
строителство нямаше 
достатъчно обекти. Спа-
дът е 50%. Ако го сравня-
ваме с 2008-2009 г., когато 
обемът на строителната 
продукция беше за около 
240 млн. лв., то за 2012 г. 
отчитаме около 118 млн., 
т.е. спадът е почти двоен.

80% от строителните 
обеми сега са по европей-
ски програми. От една 
страна, е добре, че има 
подобни средства, което 
спомага за оцеляването 
на част от бранша. От 
друга обаче, не можеш да 
зависиш от бюрократич-
ната машина. Няма реал-
на конкуренция. Оцелява-
нето на фирмата зависи 
от административните 
процедури. При един час-
тен инвеститор можеш да 
разговаряш, да си в реал-
на конкуренция с колегите. 
Докато една обществена 
поръчка зависи от бюро-
кратичната машина, коя-
то на практика в един мо-
мент може да обезсмисли 
целия процес. 

Как работите с мест-

ната власт? 

С общините работим 
нормално. През последни-
те години имаме хубава 
тенденция обектите в 
Ямбол да се печелят от 
ямболски фирми. Обемът 
засега не е голям, по-ско-

ро тепърва предстоят 
големи инфраструктурни 
обекти като например 
водният цикъл на област-
ния град, който е за над 
100 млн. лв. В тръжните 
комисии като независими 
експерти участват пред-
ставители на Камарата 
на строителите, когато 
обектът е над 2 млн. лв., 
както беше при предишни-
те промени на Закона за 
обществените поръчки.

Като активен участ-

ник в търгове кои са 

най-честите наруше-

ния ,  с  които сте се  

сблъсквали?

Фрапиращи случаи при 
обществените поръчки 
съществуват в цялата 
държава. Има какви ли не 
условия и изисквания, кои-
то се пишат в тръжните 
документи. Не знам дали 
това зависи от местната 
власт, или по-скоро от ми-
нистерствата, през кои-
то минават съответните 
обекти. Допускат се едва 
ли не космически изисква-
ния за елементарни стро-
ежи за 1-2 млн. лв., за кои-
то трябва да се доказват 
невероятни обеми, които 
ги имат само три-четири 
фирми. По този начин още 
в самото задание в голя-
ма степен провежданият 
търг се опорочава. 

Необходими ли са про-

мени в законодателната 

база?

Необходимо е да се 

измени най-вече норма-
тивната уредба и задани-
ята, които се поставят 
от съответното минис-
терство или общината. 
Търгът трябва да стане 
по-достъпен за всички, 
които са се доказали. Спо-
ред мен, като притежаваш 
първа категория, трябва 
да можеш да изпълняваш 
всички обекти от нея. 
Имахме случай на общест-
вена поръчка за обект в 
областта, който сам по 
себе си е трета кате-
гория, а се изискваше от 
фирмите да имат първа 
категория в три от гру-
пите. Впоследствие това 
беше коригирано, защото 
колегите са доста чувст-
вителни на тази тема. 

Същевременно Зако-
нът за устройство на 
територията трябва да 
се пренапише, а не да се 
правят непрекъснато коз-
метични промени. Радвам 
се, че предложените из-
менения в нормативния 
акт за допускане на еко-
организации в комисиите 
при одобрение на подроб-
ни устройствени планове 
отпаднаха. Това щеше да 
затрудни изключително 
много нашия бранш. Все 
по-трудно щяха да се случ-
ват част от обектите.

От 1 януари влезе в 

сила дългоочакваният За-

кон за публично-частно-

то партньорство. Каква 

е възможната негова ре-

ализация на територия-

та на областта? 

Нормативният акт е 
една от възможностите 
да се намери допълни-
телна работа в сектора. 

Имаме предварителни 
разговори с общините за 
проекти. Надявам се някои 
от тях да се случат.

Как се отразява меж-

дуфирмената задлъжня-

лост на компаниите в 

бранша? 

Това е най-големият 
бич за сектора. Поради 
една или друга причина ня-
кои фирми фалираха, а дру-
ги са на крачка от това. 
Голяма част от малките 
компании минаха в сивия 
сектор. Междуфирмена-
та задлъжнялост, която 
е в десетки пъти повече 
от това, което ти дължи 
общината или държавата, 
всеки ден убива строител-
ни компании. Трябва да се 
помисли по този въпрос и 
това може би трябва да е 
приоритет на Камарата 

през тази година. 

Как стои въпросът за 

кредитиране на строите-

лите? 

Както браншът беше 
най-хубавият за банките 
през 2008 г., сега станахме 
най-лошият. Лично аз полз-
вам кредит. Строителите 
сме на зор, а финансовите 
институции са тези, кои-
то имат пари. Трябва да се 
съобразиш с техните усло-
вия, като те почти никога 
не  допускат диалог. Спо-
ред тях нашият сектор е 
рисков, поради това трябва 
да плащаме и високи лихви.

На инженеринг или на 

технически проект тряб-

ва да се изпълняват обек-

тите?

Зависи от обекта. 
Доказано е в Европа, че 

по ФИДИК - Жълта кни-
га, се работи правилно и 
има успехи. За големите 
инф раструктурни обекти 
е нормално да бъдат на 
инженеринг, при малките 
обаче не е. Голяма част от 
фирмите не могат да си го 
позволят. Те нямат капаци-
тета да направят инжене-
ринг на обекта. 

Същевременно не тряб-
ва да забравяме, че ролята 
на консултантите е ог-
ромна. Тя трябва да е съ-
образена с действащата 
нормативна база и да не 
се правят нарушения. Има-
ме сведения, че голямата 
част от консултантите 
подготвят проектите за 
определени фирми. Заедно 
с КСБ трябва да се опита-
ме на местно и на нацио-
нално ниво да ограничим 
това. 

Как ще протече спо-

ред вас настоящата го-

дина?

Лошо. През 2013 г. аз 
не очаквам нищо добро да 
се случи за бранша. Освен 
инфраструктурни и водни 
обекти, основно по евро-
пейски програми, няма как-
во друго да се строи. За 
тях участват много малка 
част от фирмите в бранша 
- около 4-5%. 

Основната част от 
фирмите са заети във ви-
сокото строителство, но 
там не се вижда голямо 
раздвижване поне до вто-
рата половина на 2014 г. 
За съжаление ще има още 
фалити и междуфирмена-
та задлъжнялост ще се 
увеличи. Приоритетите на 
Камарата през годината 
не трябва да се изменят. 
Тя е създадена, за да защи-
тава бранша. Трябва да се 
опитаме да запазим член-
ската си маса, каквато е в 
момента. 

Инж. Николай Георгиев е роден през 1962 г. в гр. Елхово, 

област Ямбол. През 1988 г. завършва Висшия институт 

по архитектура и строителство (сегашния УАСГ) - 

специалност „Промишлено и гражданско строителство 

- конструкции“. Един мандат е бил председател на 

Българската строителна камара. Два мандата е 

председател на Областното представителство на КСБ 

в Ямбол. От 1992 г. до момента е едноличен собственик 

и управител на „АВС-Инженеринг-Н“ ЕООД, Ямбол, като 

дружеството се занимава със строителство и търговия на 

строителни материали. Женен, с 3 деца.

Във Виенския салон на Панаирната палата в Пловдив. Заедно с председателя на ОП на КСБ – 

Пловдив, Пламен Иванов на поредната среща по проекта „Аз мога да строя“

Снимки Денис Бучел
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Документацията за типовите обществени поръчки в транспорта е готова, 
очакват се разработки за водния сектор и услугите

Лилия Христова

Скоро се вижда краят 
на свободното творчест-
во при възлагането на 
обществените поръчки в 
строителството. Причи-
ната е дълго чаканото от 
бизнеса искане провежда-
нето на процедурите да 
стане по унифицирани 
правила, които да доведат 
до намаляване на дискри-
минационните условия и 
субективизма при избор 
на изпълнител. За това 
Камарата на строители-
те настоява от години. 
Първите типови форми 
вече са готови. Засега 
те са само за поръчките 
в сектор транспорт – пъ-
тища, магистрали и желе-
зопътна инфраструктура. 
Предстои да се направят 
такива и за водния сек-
тор, а след това и за други 
сфери. 

Целта е поръчките по 

европейските фондове да 

се провеждат по новите 

правила през следващия 

програмен период 2014 – 

2020 г.

Това съобщи министъ-
рът по еврофондовете То-
мислав Дончев.

Документацията е 
разработена по европей-
ската инициатива „Джас-
пърс“ (JASPERS). В момен-
та тече процедурата по 
представянето на комен-
тари и становища от за-
интересованите страни. 
След съгласуване на за-
бележките документите 
ще бъдат внесени в Аген-
цията за обществените 
поръчки за одобрение. 
След това ще станат за-
дължителни за общините, 
министерствата и аген-
циите, уточни министър 
Дончев.

Изготвянето на стан-
дартна документация е 
много важно както за въз-
ложителите, така и за из-
пълнителите. В момента 
възложителите имат сво-
бодата сами да определят 
много от параметрите в 
поръчките си. Не са ред-
ки случаите, в които това 
води до изисквания, на кои-
то може да отговори само 
определен кандидат. Има-
ше недоволство в бранша 
и обвинения за нагласени 
търгове. На изкушението 
най-често се поддаваха 
общините. Стигаше се 
дори до пародийни ситу-
ации с гаранция на ВиК 
мрежата от 99 години или 
път, който ще издържи на 
капризите на времето над 
един век. 

Ефектът беше обжалване 

на процедурите, което пък 

е една от основните при-

чини за забавяне на усво-

яването на европейските 

средства.

 Най-засегната опера-
тивна програма се оказа 
„Околна среда“. Програма 
„Регионално развитие“ 
също пострада,  като 
близо половината от до-
говорите й за около един 
милиард лева попаднаха в 
графата рискови. Отделно 
самите общини също се 
оказаха потърпевши зара-
ди заложените от тях дис-
криминационни условия. Те 
бяха санкционирани от 
управляващите органи по 
двете оперативни програ-
ми с т.нар. финансови ко-
рекции, които надхвърли-
ха общо 50 млн. лв., което 
предизвика финансов трус 
на общинските бюджети. 
Надеждите са с новата 
типова документация на 
това да се сложи край. 

В момента тече об-

съждането на структу-
рата на документацията 
за възлагане на общест-
вена поръчка в строител-
ството, техническото 
задание за строителен 
надзор на проекти за пъ-
тища и автомагистрали 
и за консултант по жп 
инфраструктура. Стано-
вища и коментари по тях 
са направили Камарата на 
строителите, Министер-
ството на транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщенията, 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ и Национална-
та компания „Железопътна 
инфраструктура“(НКЖИ). 

От техните комен-
тари става ясно, че ще 
е нужно още време за из-
чистване на документа-
цията. Най-общо казано, 
експертите на „Джас-

пърс“ са преписали Закона 
за обществените поръчки 
и част от правилата по 
ФИДИК. Липсва разгра-
ничаване на отделните 
видове дейности в път-
ното строителство и 
жп сектора. Необходимо 
е и въвеждането на по-
ясна методика за оценка 
на участниците в търга, 
така че да не се допусне 
дискриминация и субекти-
визъм. Няма въведени ни-
какви количествени изме-
рения. Има повторения на 
едни и същи изисквания по 
различен начин на различ-
ни места в документите. 
Нужно е да бъдат напра-
вени унифицирани образци 
на банковите гаранции. Не 
е предвидена възможност 
при  подготовката на 
офертата да се посети 
строителната площадка. 
Завишени са изискванията 

към персонала. Като пре-
комерно се определя запи-
саното единият екземпляр 
от документацията да се 
води на английски, а рези-
дент-инженерът задължи-
телно да владее езика на 
Шекспир.

Поръчките  

за строителство

Според Камарата на 
строителите е необходи-
мо да се дадат отделни 
текстове, с които ясно 
да се разграничат про-
ектите, които са само 
за строителство,  от 
тези за проектиране и 
строителство. Нужно е 
прецизиране на отделни 
текстове, като се вземе 
предвид българското за-
конодателство. Например 
не е отчетен фактът, че 

въвеждането на обектите 
в експлоатация у нас ста-
ва от ДНСК.

КСБ препоръчва още 
в текстовете, където се 
цитират договорните ус-
ловия на ФИДИК, да бъде 
посочена и годината на 
издаване. По отношение 
едновременното използ-
ване на думите „консул-
тант“ и „инженер“ е необ-
ходимо да се даде изрично 
обяснение, че изпълните-
лят на обществената по-
ръчка ще изпълнява роля-
та на „консултант по ЗУТ“ 
и „инженер по ФИДИК“. 

Не са описани детайл-
но рисковете за изпълне-
ние на проекта. Нужно 
е да се обхванат двата 
възможни варианта за 
сключване на договори с 
инженера и строителя. 
Единият е рискът за не-
навременно изпълнение 

на проекта в резултат 
на избор на консултант/
инженер след избора на 
строител. Другият е об-
ратното на първия риск.

Трябва да бъдат пре-
цизирани изискванията 
за образование и стаж 
на ръководителя и зам.-
ръководителя на екипа, 
като изразът „граждан-
ско строителство“ се 
замени с „транспортно 
строителство“, съот-
ветно пътно или железо-
пътно. Нужно ще е да се 
дефинира значението на 
дългосрочен и краткосро-
чен експерт. Инженерите 
по материалите да бъдат 
включени в категорията 
„Строителни експерти“. 
Допълнително да бъде 
добавен „инженер по съо-
ръженията“, както и „екс-
перт по искове“.

При подготовката на 

офертата да се даде 

възможност за посеще-

ние на строителната 

площадка, като то бъде 

организирано от страна на 

възложителя, предлага Ка-

марата на строителите.

Нужно е да бъдат опи-
сани всички необходими 
гаранции, включително 
и тези за задържане и за 
авансово плащане. Също 
така образецът на бан-
ковата гаранция трябва 
да бъде унифициран и съ-
гласуван задължително с 
банките. Сега много чес-
то банките отказват да 
изпълнят изискванията на 
възложителите с мотива, 
че предложеният образец 
в тръжната документация 
съдържа абсолютни без-
смислици. В тези случаи 

банките издават компро-
мисен вариант на банко-
вата гаранция. Той обаче 
не отговаря на приложения 
от възложителя образец и 
това служи като основа-
ние за отстраняване на 
участника. В практиката 
са налице случаи, при кои-
то участник е отстранен 
от процедурата, тъй като 
в банковата му гаранция е 
посочено, че банката по-
ема ангажимент и гаран-
тира пред възложителя 
сума „в размер до … лв.“ 
вместо на сума „в размер 
на … лв.“. Заменянето на 
предлога „на“ с „до“ стана 
основание за отстраня-
ване на участ ници. Ре-
шението на възложителя 
за отстраняването им 
бе оспорвано пред Коми-
сията за защита на кон-
куренцията и Върховния 

административен съд и 
бе потвърдено.

За  поръчки,  които 
предвиждат по-голяма 
стойност на проекта, съ-
ответно на гаранцията за 
участие, внасянето й чрез 
паричен превод е рискова-
но за участниците. Прак-
тиката познава случаи, 
при които възложителят е 
използвал средствата от 
гаранцията за други свои 
цели и когато се налага 
да възстанови на участ-
ника преведената от него 
сума, се открива процеду-
ра на безкрайни разговори, 
покани, съдебни дела, изра-
зходване на допълнителни 
средства от страна на 
участника за събиране на 
гаранцията. Това е причи-
ната банковите гаранции 
да са предпочитана форма 
от участниците, поради 
което от значителна важ-

Снимки в. „Строител“
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ност за тях е и да получат 
гаранции, че няма да бъ-
дат отстранени от про-
цедурата, защото един 
или друг възложител е 
написал някакви недомис-
лия в образеца, посочват 
от Камарата на строи- 
телите.

Според така предста-
вената документация съ-
ществува риск шефът на 
фирмата или упълномоще-
ното лице, което я пред-
ставлява да се превърне в 
подписвач на документи. 
Причината е, че и за най-
малката обществена по-
ръчка документите може 
да достигнат като обем 
над 200-300 страници. 
Ако дадена фирма реши 
да участва на 3 поръчки в 
един месец, това означа-
ва законният представи-
тел на тази фирма да се 
задължи да подпише близо 
1000 страници. Като се 
има предвид, че фирмите 
осъществяват и текуща 
работа - много често при-
дружена със значителен 
брой документи за подпис, 
това означава да се съз-
дадат изкуствени пречки 
за участие в процедурите 
за възлагане на общест-
вени поръчки, смятат от 
Камарата. От друга стра-
на, в документацията се 
говори само за офертата, 
което може да доведе до 
различно тълкуване. Едно-
то е, че офертата пред-
ставлява всички докумен-
ти и приложения, които се 
изискват от възложителя, 
а другото е само ценово-
то предложение. Затова 
е необходимо този въпрос 
да бъде изчистен, смятат 
от КСБ.

Когато строителната 
поръчка е по обособени по-

зиции, трябва да има ясни 
правила по какъв начин ще 
се представят офертите 
за всяка от тях, когато 
възложителят допуска по-
даване на оферти за една 
или повече обособени по-
зиции. Например ако има 
три обособени позиции, за 
всяка една от тях се пода-
ват 3 отделни плика и пли-
ковете за всички позиции 
се поставят в един общ, 
или общият плик, в който 
са поставени трите пли-
ка, е само за отделната 
обособена позиция, като 
по този начин участникът 
представя два или повече 
самостоятелни плика. По 
този въпрос липсва ясна 
регламентация в сега 
действащия Закон за об-
ществените поръчки, 
което води и до противо-
речиво тълкуване и от-
страняване на участници 
за „неправилно“ оформяне 
на пликовете. В предложе-
ната типова документа-
ция този въпрос отново 
остава неизяснен.

Абсолютно задължително 

е предмет на настоящата 

документация да бъдат 

възможните критерии, 

които да бъдат част от 

методиката – т.е. унифи-

циране на критериите, по 

които възложителите да 

оценяват офертите на 

участниците. 

Много често възло-
жителите  използват 
критерии, които дават 
възможност за проява на 
субективизъм от страна 
на членовете на оцени-
телната комисия. Напри-
мер технологична програ-
ма, при която участникът 

е изложил пълно целия 
строителен процес и 
рисковете, които могат 
да окажат влияние върху 
строителството, за кое-
то съответният участ-
ник получава максимален 
брой точки. Участник, 
който е представил не 
дотам пълна технологич-
на програма, може да по-
лучи среден брой точки, а 
участник, който е пред-
ставил непълна, може да 
бъде оценен с минимален 
брой точки. В този случай 
не се дава ясно разграни-
чение между това в кой 
случай програмата ще 
бъде приета за пълна, в 
кой – за не дотам пълна и 
в кой – за непълна. Подоб-
на е ситуацията и в слу-
чаите, когато например 
част от методиката е 
критерий „рискове по вре-
ме на строителството“, 
„рискове за околната сре-
да“ и т.н. Всички тези слу-
чаи дават възможност на 
възложителя за прилагане 
на корупционни практики, 
нарушаване на принципи-
те на справедливостта, 
конкурентоспособността 
и прозрачността, както и 
за неправилно изразходва-
не на финансовите сред-
ства.

Често възложители-
те предоставят на учас-
тниците възможност те 
да определят размера на 
аванса, като се поста-
вя само горна граница на 
тази сума - например до 
30%. Не са редки случа-
ите, в които авансът е 
поставен като критерий 
при оценяването на учас-
тниците. Според Камара-
та на строителите това 
условие за оценка на офер-
тите трябва да отпадне. 

Търговете за надзор

Коментари има и по 
отношение на документа-
цията на техническо зада-
ние за строителен надзор 
на проекти за пътища и 
автомагистрали. В нея 
няма посочени конкретни 
количествени измерения 
за изискванията за общ 
и специфичен оборот на 
участниците. Това по-
сочва в становището си 
председателят на секция 
„Проектиране и строите-
лен надзор“ при Камарата 
на строителите инж. Ва-
лентин Зарев. Според него 
трябва да бъдат диферен-
цирани като за общ обо-
рот изисквания до 3 пъти 
размера на прогнозната 
стойност на обществе-
ната поръчка, а за специ-
фичен оборот, свързан с 
предмета й – до два пъти 
прогнозната стойност.

При определяне на ми-
нималните изисквания за 
всеки конкретен обект 
следва да бъде съобразено 
изпълнението на общест-
вени поръчки със сходен 
предмет на територията 
на България през последни-
те 3 години. В противен 
случай се стига до дискри-
миниране на българските 
фирми за сметка на чуж-
дите, посочва инж. Зарев. 

Наложилият се крите-
рий за оценка „най-ниска 
цена” през последните го-
дини доведе до недоста-
тъчен контрол по време 
на строителството от 
страна на консултантски-
те фирми. Това е причина-
та Строителната камара 
да предлага да се приеме 
критерий за оценка „ико-
номически най-изгодна 
оферта”. При определя-
нето на показателите за 
оценяване трябва да се 
има предвид познаването 
на спецификата на обек-
та. За да се избегне су-
бективизмът при оценява-
не на офертите, е нужно 
да се изготви методика, в 
която да се заложат ясни 
и конкретни показатели, 
за които да има точно ко-
личествено измерение.  

К а м а р а т а  п р и е м а 
предложението консул-
тантските дейности 
да се изпълняват според 
договорните условия на 
 ФИДИК, които са светов-
но утвърдени. Условието 
при прилагането им обаче 
да бъде съобразено с въз-
лаганите и изпълнявани 
обществени поръчки в 

България.
Строителната кама-

ра настоява в тръжната 
документация да има за-
ложени конкретни условия 
как ще става освобожда-
ването на гаранцията за 
изпълнение и застраховки-
те по чл. 173 от Закона за 
устройство на терито-
рията. 

Аргументите за въвежда-

нето им са, че в досегаш-

ната практика има фра-

пиращи случаи, при които 

гаранцията за изпълнение 

е задържана до 11 години, 

а застраховката по чл. 

173, ЗУТ – над 7 години след 

въвеждане на обекта в 

експлоатация. 

Добри практики в това 
отношение има въведени 
с договорните условия на 
ФИДИК – една година след 
издаване на удостовере-
ние за ползване на обекта, 
смята инж. Зарев. Според 
него критериите за клю-
човите експерти в екипа 
на консултанта са силно 
завишени.

Жп инфраструктура 

Според НКЖИ в предло-
жения документ никъде не 
е отделено специално мяс-
то за описание на догово-
рите, които ще управлява 
консултантът. Особено 
важно е участникът в по-
ръчката да разбере какъв 
обем работа му предстои, 
което е съществено при 
железопътния транспорт. 
Като пример може да се 
посочи необходимостта 
от наличието на специа-
листи в различни области 
– железен път, контакт-
на мрежа, сигнализация 
и телекомуникации. При 
изпълнение на проектира-
нето и строителството 
консултантът ще трябва 
да разполага с необходи-
мия персонал за всички 
дейности, посочват от 
НКЖИ.

За това държавната 
компания очаква от екс-
пертите на „Джаспърс“ 
да бъде посочена мето-
дика, схема или някакви 
препоръки за това как да 
бъдат определени броят, 
видът и изискванията 
към различните ключови 
експерти в зависимост 
от сложността и обема 
на проекта, който ще 
се изпълнява. „Не е едно 
и също да се извършва 
реконструкция на желе-
зопътна отсечка, строи-
телство на нова или само 
ремонт с възстановяване 
на проектните параме-
три. Поради тази причина 
очакваме вариантност на 
решенията или препоръча-
на методика как да взема-
ме решенията за опреде-
ляне на изискванията към 
експертите“, посочват 
от НКЖИ. „По подобен на-
чин очакваме да получим 
препоръки как да опреде-
лим минималните изиск-
вания към участниците в 
тръжните процедури, без 
това да води до дискрими-
национни мерки към тях 
и в същото време тези 
минимални изисквания да 
осигурят на възложите-
ля сигурност, че участ-

никът ще е в състояние 
да изпълни съответния  
проект“.

В документацията не е 

посочено нищо относно 

начина на плащане към 

консултанта. Как ще се 

формират и отчитат от-

делните плащания - авансо-

во, междинни, окончател-

ни, към него. 

Как ще се  отчита 
свършената от него рабо-
та и как да му бъдат нала-
гани санкции за несвърше-
на или недобре свършена 
работа - на етапи, догово-
ри или някакъв друг прин-
цип, така че още при из-
пълнение на част или етап 
от договора той да може 
да бъде санкциониран, а не 
върху целия договор.

От НКЖИ настояват 
още за определяне на ми-
нималните изисквания 
към участниците при 
различните процедури и 
проекти, както и мето-
дика за оценка на пред-
ложените оферти, като 
се изключи оценката за 
минимална цена. „Особе-
но трудно е да се направи 
оценка на офертите на 
консултанта и неговите 
експерти. Приложените 
таблици към изготвения 
документ предоставят 
нагледност на оценката, 
но самите критерии не 
са посочени. Възложите-
лят трябва да ги опреде-
ли – именно това е, кое-
то очакваме да получим 
като помощ“, посочват 
от НКЖИ. „Например как 
да оценим графиците за 
изпълнение на поръчка, за 
която срокът на изпъл-
нение е определен, без да 
бъдем обвинени в субе-
ктивизъм. Как да оценим 
предложената техноло-
гия за изпълнение, която е 
от съществено значение 
за възложителя, отново 
без да бъдем обвинени в 
субективизъм или дискри-
минация към участници в 
процедурата. Какви други 
критерии могат да бъдат 
оценявани и как…“

НКЖИ очакват да по-
лучат образци на догово-
ри за различните видове 
поръчки, съобразени с ви-
довете проекти - изпълне-
ние, проектиране, достав-
ки и т.н. В тези договори 
трябва да бъдат посочени 
начинът на плащане, на-
чинът на отчитане на ра-
ботата на завършените 
дейности, как се налагат 
санкции по време на изпъл-
нение на договора, но не за 
целия договор, а по лотове 
или видове дейности, или 
свързани с графика на из-
пълнение, и т.н.

В договорите и в тех-
ническите спецификации 
към документацията е 
необходимо да бъдат оп-
ределени изискванията за 
гаранционни срокове, пе-
риод за съобщаване на де-
фекти, какво е участието 
на всеки един от участни-
ците в строителството 
- проектант, строител, 
консултант, възложител, 
при подготовката на до-
кументите и процедурите 
по въвеждането на обек-
тите в експлоатация, e  
позицията на НКЖИ.
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Има изискване към 
екипите, в което се по-
сочва за задължително 
експертите ни да знаят 
английски език. От прие-
мането на България като 
пълноправен член на Евро-
пейския съюз българският 
език стана един от 23-те 
официални езика, поради 
което считаме, че това 
изискване следва да от-
падне.

Посочено е и условие 
да се предостави инфор-
мация за икономическото 

и финансовото състояние 
на участниците, както и 
за техническите им въз-
можности през послед-
ните 3 години. Когато 
се прави една конкретна 
поръчка, трябва да се има 
предвид какви поръчки 
са обявявани през тези 
години, ако е за пъти-
ща - от Агенция „Пътна 
инфраструктура” или от 
Национална компания „Же-
лезопътна инфраструк-
тура” - за жп проекти. 
Изискванията към учас-

тниците в обществе-
ните поръчки трябва да 
бъдат съобразени с това, 
което е правено реално 
през последните години в 
страната. В момента се 
провеждат няколко проце-
дури за надзор и при тях 
има изискване за оборот 
през последните години, 
от който 10 млн. лева 
трябва да е специфичен, 
например за пътища или 
магистрали. Нито една 
българска фирма не може 
да покрие нормите. По-

лучава се дискриминация 
към българските компа-
нии и несъобразяване с 
обема на възлаганите по-
ръчки на територията на 
България. Това дава нео-
босновано преимущество 
на чуждестранните учас-
тници.

Аз съм дал на всички 
фирми в проектирането 
и надзора да обсъдят про-
ектите и те имат много 

Страниците 
подготвиха
Николета Цветкова
Свилена Гражданска

От администрацията 
на министъра по управле-
ние на средствата от EC 
Томислав Дончев са изпра-
тили до КСБ за становище 
проекти на тръжна доку-
ментация за строителство 
и строителен надзор на ин-
фраструктурни проекти.  

Със съдействието на 
инициативата JASPERS 
през 2012 г. стартираха 
дейности, целящи уста-
новяването на възмож-
ности за разработване на 
стандартизирани тръжни 
документи (за строител-
ство, доставки и услуги) 
за транспортни инфра-
структурни проекти и 
методология за оценка и 
възлагане при условията 
на сега действащото зако-
нодателство по възлагане 
на обществени поръчки и 
натрупания опит на бене-

фициентите по Оператив-
на програма „Транспорт“ 
(ОПТ). 

Към момента са разра-
ботени проекти на доку-
ментация за технически 
задания за строителен 
надзор и структура за въз-
лагане на обществени по-
ръчки за строителство и 
строителен надзор при осъ-
ществяването на транс-
портни инфраструктурни 
проекти, финансирани от 
структурни и кохезионни 
фондове. Разработването 
на документите се бази-
ра на извършен преглед на 
съществуваща докумен-
тация, нормативна база и 
натрупан опит. 

По инициатива на ми-
нистър Томислав Дончев 
през 2012 г. беше създадена 
междуведомствена работ-
на група, която да обсъди 
възможнос тите за стан-
дартизиране на тръжната 
документация. Целта е те 
да се използват в процеса 
на възлагане изпълнението 

на пътни и железопътни 
проекти. В работната гру-
па участие имат експерти 
от Министерския съвет, 
транспортното ведомство, 
бенефициентите на ОПТ и 
Агенцията за обществени 
поръчки. Това е структура-
та, която разглежда про-
ектите за документация 
и предоставя коментари и 
бележки по нея. Към насто-
ящия момент коментари 
вече са предоставени от 
посочените институции. 
Изготвените предложения 
са изпратени към заинтере-
сованите структури, сред 
които и КСБ. Чакат се тех-
ните становища.   

Разработените финал-
ни предложения за стан-
дартизиране на тръжната 
документация предстои да 
бъдат обсъдени и одобрени 
от създадената в Минис-
терския съвет работна 
група. Предвижда се тя да 
отправи предложение към 
министъра по управление 
на средствата от ЕС за 

одобрение на разработе-
ната документация и съв-
местно с Агенцията за об-
ществени поръчки да бъдат  
обсъдени възможностите 
за прилагането й на прак-
тика.

Документацията е фор-
мулирана, както следва:

Структура на доку-
ментация за възлагане на 
обществена поръчка за 
строителен надзор. 

Техническо задание 
за строителен надзор на 
проекти за железопътна 
инфраструктура. 

Структура на доку-
ментация за възлагане на 
обществена поръчка за 
строителство. 

Техническо задание за 
строителен надзор на про-
екти за пътища и автома-
гистрали.

Редакцията на в. „Стро-
ител” се обърна към някои 
от изявените специалисти 
от бранша за първи мнения 
и коментари. 

По т. I. – Така предложената структура на доку-
ментация има по-скоро информативен характер, няма 
въведени никакви количествени измерения, като се при-
държа и почти изцяло възпроизвежда разпоредбите на 
Закона за обществените поръчки, без да е взета пред-
вид и разработена конкретната специфика на предме-
та на обществената поръчка, а именно: строителен 
надзор на проекти за пътища и автомагистрали, както 
и на проекти за железопътна инфраструктура. Изразя-
ваме най-общи препоръки към нея, а именно:

I.1. Том II: Техническа част, стр. 55 (II) – Следва да 
се допълни, като след думите „в случаите на договор 
за проектиране и строителство” се добави „базиран на 
Жълтата книга на ФИДИК”.

I.2. Том IV: Договор (обр. Е1), стр. 60 - Към струк-
турата на тръжната документация няма приложен 
примерен проект на договор за упражняване на стро-
ителен надзор, където да бъдат уредени правата и 
задълженията на консултанта и по-конкретно – усло-
вията за освобождаване на гаранциите за изпълнение 
и застраховките по чл. 173 от ЗУТ. Добри практики в 
това отношение има въведени с договорните условия 
на ФИДИК – 1 година след издаване на удостоверение 
за ползване на обекта.

I.3. Том I, стр. 27, т. 4.3.1 и т. 4.3.3.: Приложение I 
– Специфична информация - Няма посочени конкретни 
количествени измерения за изискванията за общ и спе-
цифичен оборот на участниците, като според нас тези 
изисквания следва да се диференцират при спазване 
на разпоредбите на ЗОП, като за общ оборот бъдат 
въведени изисквания до 3 пъти размера на прогнозната 

стойност на обществената поръчка, а за специфичен 
оборот, свързан с предмета й – до два пъти прогнозната 
стойност. При определяне на минималните изисквания 

за всеки конкретен обект следва да бъде съобразено 

изпълнението на обществени поръчки със сходен пред-

мет на територията на Република България през по-

следните 3 години. 
Наложилият се критерий за оценка „най-ниска цена” 

през последните години доведе до недостатъчен кон-
трол по време на строителството от страна на кон-
султантските фирми. Поради това ние предлагаме да 
се приеме критерий за оценка „икономически най-изгодна 
оферта”. При определянето на показателите за оценява-
не да се има предвид познаването спецификата на обек-
та, като за да се избегне субективизмът при оценяване 
на офертите, да се изготви методика, в която да се 
заложат ясни и конкретни показатели, за които да има 

точно количествено измерение. 
При определяне на минималните изисквания за до-

пускане на фирмите до участие в обществената по-
ръчка да се вземат предвид възможностите на бъл-
гарските фирми (изпълнени обекти в дадената област 
през последните три години). Да се вземат предвид 
също така възможностите, професионалната квали-
фикация и опитът на екипа от специалисти.

По т. II. - Предложените за становище Техническо 
задание за строителен надзор на проекти за пътища 
и автомагистрали и Техническо задание за строителен 
надзор на проекти за железопътна инфраструктура 
не се различават съществено и коментарите, които 
правим за техническо задание по т. II, ще се отнасят 
и за техническо задание по т. III. 

Т. 1.3. – Основни дейности на консултанта – прие-
маме предложението консултантските дейности да се 
изпълняват съобразно договорните условия на ФИДИК, 
световно утвърдени, но при условието прилагането на 
същите (по-конкретно изискванията към участ ниците 
и/или експертите) да бъде съобразено с възлаганите и 
изпълнявани обществени поръчки в Република България.

Т. 3.4. Дейности по време на фазата на строи-

телство, 3.4.1, б. „s”, III – стр. 15 – „Изготвя и подпис-
ва всички актове и протоколи съгласно Наредба №3 
от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството (обнародвана в ДВ №72 
от 15.08.2003 и следващи изменения и допълнения)” да 
придобие следната редакция: 

„Осъществява контрол и подписва съставените ак-
тове и протоколи по време на строителството съглас-

въпроси по документа-
цията. Най-често тех-
ните становища са, че 
изискванията не са съ-
образени с това, което 
е правено в страната 
през последните годи-
ни. Друго е, че крите-
риите към експертите 
са силно завишени. Сега 
има и изисквания канди-
датът да е изпълнявал 
проекти по ФИДИК, 
при положение че мно-
го малко от обектите 
през последните години 
са се изпълнявали при 
условията на ФИДИК. 
Ако нещата, към които 
имаме забележки, се 
изчистят, ще приемем 
договорните условия. 
Има добра диференци-
ация на задълженията, 
всеки знае за какво от-
говаря. Нямаме нищо 
против проектът да се 
изпълнява по ФИДИК, 

разбира се, при спазва-
не на изискванията на 
българското законода-
телство (ЗУТ и подза-
коновите нормативни 
актове по прилагането 
му), а процедурата да се 
прави по ЗОП. Но трябва 
противоречията да се 
изгладят. Това все пак 
е първи прочит, а доку-
ментите трябва много 
подробно да се разгле-
дат, защото се очаква 
много дълго време с тях 
да се работи на пазара. 
Предстои обсъждане на 
предложените правила, 
в което ще участва 
администрацията, под-
готвила предложения-
та, и заинтересовани-
те страни. И ние ще се 
включим активно в него, 
коментира за вестника 
инж. Зарев. Публикуваме 
неговото становище по 
темата.

Пълния текст може да намерите на сайта  
на вестника www.vestnikstroitel.bg.

Относно:

I. Структура на документация за възлагане 

на обществена поръчка за строителен надзор.

II. Техническо задание за строителен надзор 

на проекти за пътища и автомагистрали.

III. Техническо задание за строителен надзор 

на проекти за железопътна инфраструктура.

Инж. Валентин Зарев, председател на секция 
„Проектиране и строителен надзор” в КСБ:
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Инж. Благой Козарев, 
председател на секция 
„ВиК мрежи и съоръжения” в КСБ: 

Инж. Росен Колелиев, председател на секция 
„Инженерна инфраструктура“ в КСБ: 

но Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове 
и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 
72 от 15.08.2003 г. и следващи изменения и допълнения) 
– чл.168, ал.1, т.2 от ЗУТ.

Т. 5. – Отчети и доклади, 5.7. Формат и екземпля-

ри, б. „а” – да отпадне изискването за представяне на 
екземпляр на английски език, тъй като от момента на 
приемане на Република България като пълноправен член 
на Европейския съюз българският език става официа-
лен.

В предложените „Технически задания за строителен 
надзор…“ критериите за ключовите експерти в екипа 
на консултанта са силно завишени. Като пример можем 
да посочим:

1. Изискването за квалификация и умения за ключо-
ви експерти 1 и 3 за „свободно владеене на англий-

ски език“. От момента на приемане на Република 
България като пълноправен член на Европейския съюз 
българският език става един от 23-те официални 
езика на Европейския съюз, поради което предлага-
ме това изискване по т. 6.2.2. в/ стр. 25 и т. 6.4.2. с/  
стр. 27 - да отпадне. 

2. Изискването за специфичен професиона-
лен опит за ключови експерти 1 и 2, като за клю-
чов експерт 1: „5 години трудов стаж през по-
следните 15 години в надзор в строителството 
съгласно Общи условия на договори за строителство на  
ФИДИК (нова Червена книга) или Договорни условия за 
технологично оборудване и проектиране - Строител-
ство на ФИДИК (нова Жълта книга) или други подобни 
договорни условия“ и за ключов експерт 2: „Участие в 
един проект по надзор в строителството съгласно 
Договорни условия за технологично оборудване и про-
ектиране - Строителство на ФИДИК (нова Жълта кни-
га) или Общи условия на договори за строителство на 
ФИДИК (нова Червена книга)“.

3. Изискването за специфичен професионален опит 
за ключов експерт 3: „Опит като ръководител на про-
ектиране в най-малко 1 проект за проектиране на ав-

томагистрали в Югоизточния регион на Балканите 

в последните 5 години“.
4. Изискването за общ професионален опит и за 

специфичен  професионален опит за „трудов стаж“ 
конкретно в техническо задание за строителен над-
зор на проекти за пътища и автомагистрали – нашето 
мнение е изиск ването за „трудов стаж“ да се замени 
с „опит“.

Предвид краткото време, с което разполагаме за 
изготвяне на настоящото становище, предлагаме на 
вашето внимание вариант на екип на консултанта за 
строителен надзор на проекти за пътища и автомаги-
страли с примерни критерии/изисквания за ключовите 
експерти на този екип (които подлежат на обсъждане): 

т. 6. – Персонал

т. 6.2. Да придобие следната редакция: ключов екс-

перт 1 – ръководител на екип (резидент инженер):

т. 6.2.2, б. „а” да придобие следната редакция: „ви-
сше образование, строителен инженер” с образовател-
но-квалификационна степен „магистър”, специалност 
„Транспортно строителство”/„Пътно строителство”;

б. „в” – „свободно владеене на английски език“ –  

да отпадне.
6.2.3. – Общ професионален опит

б. „а” - 10 години опит в областта на проектиране-
то и строителството;

б. „в” – 6 години опит в проекти в областта на 
надзора в строителството.

6.2.4. Специфичен професионален опит

б. „а” – 5 години опит през последните 10 години в 
надзор на строителството на обекти, сходни с пред-
мета на обществената поръчка (пътища и автомаги-
страли);

б. „в” – опит като ръководител на екип или зам.-
ръководител на екип на най-малко 2 проекта за стро-
ителен надзор на обекти, сходни с предмета на об-
ществената поръчка (пътища и автомагистрали) през 
последните 10 години. 

6.3. Да придобие следната редакция: ключов екс-

перт 2 – зам.-ръководител на екип (зам.-резидент 

инженер)

6.3.2. Изисквания за квалификация и умения 

б. „а” - „висше образование, строителен инженер” 
с образователно-квалификационна степен „магистър”, 
специалност „Транспортно строителство”/„Пътно 
строителство”;

б. „в” - съответствие с условията, определени за 
правоспособните физически лица, упражняващи строи-
телен надзор съгласно българското законодателство в 
областта на строителството. 

6.3.3. Общ професионален опит 

б. „а” - 8 години опит в областта на проектирането 
и строителството; 

б. „в” - 5 години опит в областта на надзора в стро-
ителството. 

6.3.4.  Специфичен професионален опит 

б. „а” - 4 години опит през последните 8 години в 
надзора на строителство на обекти, сходни с пред-
мета на обществената поръчка (пътища и автома-
гистрали);

б. „в” - опит като ръководител на екип или зам.-ръ-
ководител на екип на най-малко 1 проект за строителен 
надзор на обект, сходен с предмета на обществената 
поръчка (пътища и автомагистрали) през последните 
8 години.

6.4. Да придобие следната редакция: ключов екс-

перт 3 – инженер по оценка на инвестиционния про-

ект

6.4.2. Изисквания за квалификация и умения 

б. „а” - висше образование; удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност по част „Пътна“;

б. „в” – строителен инженер по транспортно стро-
ителство/пътно строителство или свързан предмет, 
с образователно-квалификационна степен „магистър”;

б. „с” – „свободно владеене на английски език“ – да 
отпадне.

6.4.3. Общ професионален опит 

б. „а” - 10 години опит в областта на проектиране-
то и строителството; 

б. „в” - 5 години опит в областта на проектирането 
в инфраструктурата. 

6.4.4. Специфичен професионален опит 

б. „а” - опит в 3 проекта за проектиране на сходни 

обекти (пътища и автомагистрали) в последните 5 
години;

б. „в” - опит като ръководител на екип за проекти-
ране на най-малко 1 проект за пътища и автомагистра-
ли в последните 5 години.

6.5. Да придобие следната редакция: ключов(и) 

експерт(и) 4 – помощник-инженери по оценка на ин-

вестиционния проект по съответните части

6.5.2. Изисквания за квалификация и умения 

б. „а” - висше образование; удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност по съответната част;

б. „в“ – инженер по съответната част с образова-
телно-квалификационна степен „магистър”.

6.5.3. Общ професионален опит 

б. „а” - 8 години опит в областта на проектирането 
и строителството; 

б. „в” - 4 години опит в областта на проектиране и/
или надзора в строителството по съответната част. 

6.5.4. Специфичен професионален опит 

б. „а” - опит в проектиране и/или надзора на най-
малко 2 проекта за  пътища и автомагистрали в по-
следните 4 години.

6.6. Да придобие следната редакция: ключов екс-

перт 5 – инженер/и по съответната/ите част/и: ко-

личества; геодезия; материали; ВиК; околна среда; 

ОВ и т.н.; координатор по безопасност и здраве

6.6.2. Изисквания за квалификация и умения 

б. „а” - висше образование; 
б. „в“ – инженер по съответната част с образова-

телно-квалификационна степен „магистър”;
б. „с“ (нова) – компютърна грамотност.

6.6.3. Общ професионален опит 

б. „а” - 8 години опит в областта на проектирането 
и строителството по съответната част; 

б. „в” - 5 години опит в областта на надзора в стро-
ителството по съответната част.

6.7. Да придобие следната редакция: ключов екс-

перт 6 – помощник на инженера по съответната 

част и координатор по безопасност и здраве

6.7.2. Изисквания за квалификация и умения 

б. „в” – да се чете б. „а“- висше образование/средно 
специално техническо образование;

б. „в“ – строителен инженер/строителен техник по 
съответната част;

б. „с“ – компютърна грамотност.
6.7.3. Общ професионален опит 

б. „в” – да се чете „а“ - 6 години опит в областта 
на проектирането и строителството по съответната 
част; 

б. „с” - да се чете б. „в“ - 5 години опит в област та 
на надзора в строителството по съответната част.

6.7.4. Специфичен професионален опит 

„Опит в 5 проекта за [………….] - да се замени с 
„3 години опит като помощник на инженера на сход-
ни с предмета на обществената поръчка (пътища и 
автомагистрали) обекти по съответната част през 
последните 5 години“.

6.8. Неключови експерти

По т. 6.9. В таблицата за необходимия персонал да 
се промени срокът за неключовите експерти от „дълъг“ 
да стане „кратък“.

Когато става дума за 
строителство, Законът за 
устройство на територията 
ясно казва, че строител или 
изпълнител на отделни видове 
строително-монтажни работи 
може да бъде само този, който 
е вписан в Централния профе-
сионален регистър на строи-
теля. 

Затова нашето предло-
жение е вписването в ЦПРС 
да бъде задължително за вся-
ка една от документациите, 
които касаят процеса. Необ-

ходимо е да има изисквания за 
сертификати за качество за 
внедрена система за управле-
ние, за околната среда. Счита-
ме, че това към днешна дата 
са актуални въпроси и Европей-
ският съюз ни ги налага.

Наблегнали сме върху доку-
ментите, които наистина до-
казват действително извърше-
ни СМР, т.е. актове 15 и 16, в 
които следва да бъде вписано 
името на строителя.  

На практика не се променя 
философията на досегашните 
процедури. Примерно за въз-
можността за използване на 
нови технологии, за прозрач-
ност при търговете, за рав-
ноправие и на двете страни 
на договора - възложител и 
изпълнител. В предложените 
документи има лек опит за 
намаляване на бумащината, но 
според мен не е достатъчно 
с такива мерки да се постиг-
нат по-добри резултати.

В тях сега е заложено, че 
фирмите нямат право на ал-
тернативно предложение. 
Говорили сме много пъти, че 
сегашният Закон за общест-
вените поръчки задушава 
внедряването на иноваци-
ите. Ако дадена фирма има 
алтернативно предложение, 
което води до същия краен 
резултат, би трябвало да се 
даде възможност то да се 

осъществи при строително-
монтажните работи. По този 
начин се стимулират компа-
ниите да внедряват нови тех-
нологии, които да са по-ефек-
тивни и по-екологосъобразни. 
На второ място, ако говорим 
за прозрачност при търгове-
те, защо трябва, както досе-
га, цената да се отваря чак 
след останалите показатели. 
Необходимо е да са ясни  всич-
ки параметри, които водят 
до формиране на оценката. 
Оттам нататък комисия-
та да проверява нормативно 
и юридически документите 
дали са изрядни, или не и да се 
обявява победителят в търга. 
Сега ние отваряме един плик 
и чакаме, след това втория... 
Много често има проблеми с 
третия плик. 

За неравнопоставеност-
та говори и фактът, че при 
прекратяване на процедура-

та няма никаква санкция за  
възложителя. А фирмата е вло-
жила средства и усилия, за да 
подготви офертата - банкова 
гаранция, проучвания на обек-
та, командировки, работни 
заплати, интелектуален труд 
и други. Накрая възложителят 
се отказва и всичко пропада. 
Той само възстановява сума-
та за закупуване на докумен-
тацията, но това е нищо в 
сравнение с труда, който сме 
вложили.   



Дали е чист късмет 

за нашия вестник, че сте 

инженер от УАСГ, или 

просто съдбата си знае 

работата, като на отго-

ворни постове слага „дя-

лани камъни”, г-н Панев? 

Вие сте кмет на втория 

по територия район на 

София, след „Панчарево“. 

Първо да характеризира-

те региона.

Една голяма площ - от 
„Враждебна” до Желява, 
това е столичният район 
„Кремиковци”. Голям като 
територия и с около 24 хи-
ляди жители население. При 
нас са столичните кварта-
ли „Челопечене”, „Сеславци”, 
„Кремиковци”, „Враждебна”, 
„Ботунец”, селата Яна, До-
лни Богров, Горни Богров, 
Желява и град Бухово.

Да започнем от това, 

че металургичният ком-

бинат не работи, а села-

та в региона като че ли 

са събудени за нов живот. 

Гледам обработените 

ниви наоколо и си мисля, 

че Софийското поле май 

е създадено от Господа да 

ражда жито?

Наблюденията ви са 
точни. Това, което се на-
блюдава от последните 
две-три години, е много 
интензивното обработва-
не на земите в района. По-
рано имахме огромни маси-
ви селскостопанска земя, 
които просто бяха занема-
рени, а да не говорим, че в 
тях се съдържаше и цялата 
Менделеева таблица. Сла-
ва богу, това се преодоля. 
Трябва да се отдаде дъл-
жимото на политиката на 
държавата за стимулиране 
на зърнопроизводителите. 
А и визията на земедел-
ската земя се измени. Не е 
едно и също да гледаш тръ-
наци и плевели или житни и 
слънчогледови масиви.

С визията на „Боту-

нец” това май ще стане 

по-трудно. Имам предвид 

остарелия жилищен фонд 

и неговото съхраняване.

Трябва да призная, че 
този фонд е в изключител-
но лошо състояние и това 
не е от днес или от вчера. 
Става дума и за общински 
жилища, за ведомствени 
и частни сгради, за къщи. 
Голямата част от това, 
което бие на очи, е бивша 
собственост на МК „Кре-
миковци” и присъдружните 
му предприятия, които през 
годините се поотърваха от 
блоковете. Проблемът е с 
изключително безотговор-

ните ползватели на тези 
жилища. Вярно е, че социал-
ният статус на жителите 
на „Ботунец” е сравнително 
нисък, в момента безрабо-
тицата в този квартал 
е доста висока и това е 
някаква относителна при-
чина за нестопанисването 
на апартаментите. Сама-
та жилищна политика на 
Столичната община поне 
от последните двадесет 
години се нуждае от сери-
озна корекция. Давам само 
един пример – ремонтирано 
от нас жилище се отдава 
под наем на такъв безот-
говорен ползвател и само 
след няколко месеца то 
вече не прилича на нищо. 
А средства за повторен 
ремонт просто не се пола-
гат. Водим дела с такива 
хора, но на практика няма 
никакъв шанс да си върнем 
парите. Това се отнася и 
за загубите на експлоата-

ционните предприятия. Не-
щата от година на година 
стават все по-зле и по-зле. 
Има един парадокс – тези 
лица, които имат най-добър 
шанс да бъдат настанени 
в общински жилища съглас-
но нормативите на СО, по 
правило са с най-нисък со-
циален статус и с най-без-
отговорно отношение към 
общинската собственост.

Вашият район стана 

известен с масираното 

пътно строителство – 

новото трасе от гара Яна 

на магистрала „Хемус”, се-

верната тангента…

Наистина това се две 
особено важни артерии 
както за район „Креми-
ковци”, така и за цялата ре-
публиканска пътна мрежа. 
Най-малкото, което мога 
да кажа, е, че се спестява 
разстояние. Но за наши-
те хора от Долни и Горни 
Богров смисълът на тези 
инфраструктурни решения 
е, че трафикът се изнася 
извън двете села с всички-
те положителни страни на 
този факт – премахване на 
трафика в селата, изчист-
ване на въздуха и редуцира-
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не броя на катастрофите. 
Това с пълна сила се отнася 
и за северната тангента, 
която също започва от на-
шата територия. За магис-
тралата отчуждаванията 
приключиха, за тангента-
та предстоят, но смятам, 
че всичко ще се движи в 
определения от държавата 
график. 

Възможности за при-

вличане на европейски 

пари?

По закон ние не можем 
да бъдем бенефициенти по 
европроекти, но участва-
ме в редица проекти като 
част от голямата Сто-
лична община. Главно това 
се отнася за саниране на 
училища и детски градини 
по европейски програми, 
както и много важните за 
столицата Завод за прера-
ботка на битови отпадъци 
и Завод за компостиране, 
които също са на наша те-
ритория. В близка перспек-
тива и един от лъчовете на 
метрото ще стигне до нас. 
Това ще стане в настоящ-
ия и следващия програмен 
период и коренно ще прео-

брази представите за ра-
йон „Кремиковци” като бъ-
дещо предпочитано място 
за живеене. 

Металургията като 

поприще отмря, нивите 

наоколо са обработени, по 

селата греят детски гра-

дини… Възраждане за нов 

живот, за добър поминък 

или…

Пета година вече има-
ме доста сериозна програ-
ма, която, освен че е ам-
бициозна, е с доста добър 
коефициент на изпълнение. 
Напълно отговорно мога 
да заявя, че това, което е 
направено през изминали-
те 7-8 години тук, не се е 
случвало през последните 
30 години. Ще припомня, 
че ситуацията около ед-
ностранчивото развитие 
на региона като металур-
гична база не е довела до 
развитие на солидна соци-
ална инфраструктура. Това, 
което се случи напоследък, 
контрастира с едни видими 
язви за хората по отноше-
ние визията на района. По-
ложи се началото за едно 
добро развитие на сградния 

фонд, което е интересно за 
вашия вестник. Убеден съм, 
че в едно обозримо бъдеще 
нашият край ще се пре-
образи напълно и няма да 
има такава голяма разлика 
с един централен район на-
пример.

Все пак трудно се из-

лиза от разбирането на 

хората, че тук десети-

летия господстваше ме-

талургичният комбинат, 

а в съседното Бухово се 

развиваше уранодобив. 

Тоест последствията за 

околната среда са една 

относително постоянна 

величина, но все пак?

Да, и с двете дейнос-
ти основно, в предишните 
мащаби, вече се приклю-
чи. Държавата инвестира 
немалко средства за при-
ключване на уранодобива 
и ликвидиране на всички 
последствия от тази дей-
ност. Не е тайна, че все 
още някои „язви” излизат на 
повърхността. Откриват 
се радиоактивни отпадъци, 
транспортирани не където 
и когато е трябвало, и сега 
решаваме и такива про-

блеми. Беше измерено над-
нормено количество радон 
- газ, дъщерен продукт на 
радия, в детски заведения 
и мога с гордост да заявя, 
че след съответните про-
фесионални дейности и пос-
ледващо противорадоново 
саниране на сградите про-
блемът не е на дневен ред. 
Възползвахме се от ком-
петентната помощ на ка-
тедра „Физика” на СУ „ Св. 
Кл. Охридски”. Направиха се 
необходимите инсталации 
и сега всичко е под допус-
тимото ниво на замърсява-
не. Тук специално искам да 
отбележа, че подобни про-
блеми има на много места, 
но ние сме първите, които 
реагирахме светкавично 
на проблема, и само след 
няколко месеца работата 
по нормализирането на 
средата приключи. В този 
порядък мога да кажа, че в 
рамките на Столичната 
община нашият район има 
противорадоново саниране 
на всички общински сгради, 
които са имали нужда от 
това – училища, детски 
градини, ДКЦ и прочие. 

А за табаните на МК 

Георги Сотиров

Погледнато от горе, от високото, къ-
дето доминира Кремиковският манастир, 
землището на район „Кремиковци” е по-
стоянно огрято от слънцето. Дали това е 
така, защото природата има да си връща 
за годините металургичен смог, който се 
стелеше над равнината, или пък розата 

на ветровете отвява облаците над Со-
фия, е работа на други специалисти… Ние 
сме хора реалисти и първата ни работа 
беше да се отбием в село Желява, да се 
запознаем с няколко от местните хора, 
които пък ни поканиха в една къща на по 
чаша вино. От дума на дума стана ясно, 
че от всичките благинки на света хора-
та предпочитат чистия въздух, пивката 

Кметът Ивайло Панев:

Инж. Ивайло Панев е роден на 

13.10.1964 г.

Завършил е УАСГ, специалност 

„Геодезия”. Започва работа по спе-

циалността си в общината, рабо-

тил е в поземлената комисия, имал 

е собствен бизнес в областта на 

земеразделянето, два мандата е 

бил кмет на с. Долни Богров.

Втори мандат кмет на район 

„Кремиковци”. 
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И НСОРБ

студена вода и плодородната земя, която е 
изхранвала поколения българи. Попитахме и 
за затворения металургичен гигант. Замъл-
чаха. Но един чичо беше лаконичен: „Всичко 
с времето си”.

Това чухме и в Бухово.
По трасето на новата магистрална от-

сечка, където преди дни министърът на бла-
гоустройството и регионалното развитие 

Лиляна Павлова заяви, че около трасето ще 
има шумозаглушителни платна, за да мо-
гат хората от Богровите най-после да си 
отдъхнат от автомобилните двигатели”, 
се работеше усилено. Строителите гонят 
своите си срокове.

После се спряхме пред сградата на район 
„Кремиковци”. Срещата ни с кмета Ивайло 
Панев започна на секундата.

„Кремиковци” ОУП ги е от-
разил като зона за рекул-
тивация частна собстве-
ност. Кога и как това ще 
се случи, не мога да гадая.

Имаме сериозни основа-
ния да сме доволни от това, 
което сме направили досе-
га. Аз разбирам общинска-
та работа като начин да 
подпомагаме строителния 
бранш – да имаш реална-
та възможност да виждаш  
най-различни строителни 
обекти, които да изник-
ват на пустеещата земя, 
на отредените терени ес-
тествено. Това ми е близко 
не само като възпитаник 
на УАСГ. За последните пет 
години имаме построени 
или реновирани над 65 об-
щински обекта - училища, 
детски площадки и т.н. 
Само на километър от ад-
министративната сграда, 
където сега разговаряме, 
е нашата перфектна мул-
тифункционална спорт-
на зала, която отстъпва 
само на „Арена Армеец”. 
Построихме я в двора на 
едно училище, което ня-
маше физкултурен салон. 
И сега тя се използва от 
населението и от различни 
външни за района структу-
ри. Тук искам особено да 
подчертая, че в тази зала 
бяха проведени всички ква-
лификационни турнири за 
избор на национален от-
бор по футбол за бездомни 
хора. Половината от него, 
наречен Отбор на надеж-

дата, продължава да тре-
нира в нея. Това са младежи 
в неравностойно положение 
от социални институции в 
София. За наша радост при 
дебютното им участие на 
световното първенство по 
футбол за бездомни хора в 
Мексико сити те се класи-
раха в първата третина на  
света.

Да се спрете на най-го-

лемия инфраструктурен 

проект, който Столична-

та община ще реализира 

на вашата територия.

Вече се изгражда сис-
темата за механично-би-
ологично третиране на 
битови отпадъци на стой-
ност 350 млн. лв. Това, на 
което много разчитаме в 
следващия програмен пери-
од (2014-2020), е проектът 
за водния цикъл на района, 
който може да достигне 
до 300 млн. лв. Той ще реши 
големия проблем с канали-
зацията на селата в нашия 
район и водоснабдяването 
им. Работата ще продължи 
доста време, но е важно 
най-после отнякъде да се 
започне. След завършване-
то обликът на нашите села 
коренно ще се промени, за-
щото и ОУП предвижда тук 
добре да се съчетават зони 
за живеене, зони за отдих и 
зони за бизнес.

Коментирайте със-

тоянието на пътната ин-

фраструктура в селата. 

Имате ли достатъчно 

средства за ремонтите, 

за снегопочистването, 

ако стане нужда.

За съжаление пътна-
та инфраструктура не е в 
онова състояние, което би 
задоволило гражданите на 
района. Ежегодно поддър-
жаме маршрутите на град-
ския транспорт и улиците 
с обществено значение. 
Всяка година разширяваме 
обхвата на поддръжка на 
второстепенните улици. 
Като цяло имаме още много 
да работим в тази посока. 
Относно снегопочиства-
нето - то се организира и 
финансира от СО и в по-
следните години е на доста 
добро ниво.

Имате много красиви 

детски заведения? Раз-

кажете за тях? С какви 

и колко средства те са 

построени, реновирани 

или санирани? За дет-

ската градина с термо-

помпата…

Основно сме ренови-
рали и санирали 4 детски 
градини. Построили сме 3 
нови. Последната е с РЗП 
1850 кв. м, със система 
за отопление, използваща 

геотермална енергия и 
слънчеви колектори, и е на 
стойност 2 200 000 лв. Ос-
вен че е много приятна за 
окото и функционална, при 
нея за първи път използва-
хме термопомпена група и 
соларни панели за отопле-
ние и топла вода.

Ето няколко характе-
ристики на системата:

- температура на сон-
дажна вода 12,8 0С;

- една термопомпа, под-
държаща подовото отопле-
ние с мощност 7,5 KW,COP 
- 7,3 и отоплителна мощ-

ност 55 KW;
- втора термопомпа, 

поддържаща радиатори, 
топла вода и вентилация с 
мощност 9,5 KW СОР - 5,6 
и отоплителна мощност 
53 KW.

Ако това е терминоло-
гия за специалисти (отчи-
тайки разходите за ток за 
последните два студени 
месеца), преведено на ези-
ка на обикновения потреби-
тел, означава температура 
в помещенията 22 0С при 
разход от 1 лв. на кв. м за 
един месец. И то без отде-

ляне на въглеродни емисии.
Вие сами преценете 

какво означава това.

Районът ви е посто-

янно огрят от слънцето. 

Хората намират ли начин 

да се отопляват от слън-

цето? Енергоспестяващи-

те технологии…

Смятам, че за навлиза-
нето на ВЕИ технологиите 
държавата и общините 
трябва да играят водеща 
роля в два аспекта:

- първо, като дават при-
мер със саниране и въвеж-
дане на ВЕИ технологии в 
държавните и общинските 
сгради;

- второ, като безвъз-
мездно финансиране на мно-
го голям процент от тези 
дейности, извършвани от 
частните собственици.

Това трябва да бъде 
нашият отговор на въпро-
са: Как да пестим ценни 
енергийни ресурси и как да 
развиваме нашата енерге-
тика?

И от гледна точка на 
профила на вашето изда-
ние подобна политика би 
генерирала огромен обем 
заетост на много малки и 
средни фирми в строител-
ния бранш.

Условия за развитие 

на туризма? Краткотра-

ен, опознавателен, рели-

гиозен…

Район „Кремиковци” е 
ситуиран в най-добрата 
част на Софийското поле 
от гледна точка на при-
родни дадености. На те-
риторията на района, по 
южните склонове на Ста-

ра планина, са разположе-
ни редица красиви и ценни 
манастири (Кремиковски, 
Сеславски, Буховски), кои-
то са част от Софийската 
Света гора. За съжаление 
дългогодишната емблема 
на района - замърсяваща-
та металургия, трайно е 
изключила от съзнанието 
на софиянци нагласата да 
съпреживеят тези истори-
чески и природни забележи-
телности. За промяната 
в тази нагласа са необхо-
дими още много усилия от 
наша страна и време.

Имахте ли досега един 

необикновен ден като 

кмет. Ако да, то раз-

кажете.

В известен смисъл за 
един районен кмет еже-
дневното сблъскване с 
различни по естество про-
блеми, многобройните сре-
щи с хора с различни съдби, 
стремежи и неволи превръ-
щат всеки един работен 
ден в необикновен. И в това 
със сигурност се състои 
предизвикателството на 
тази „професия”.

Вие сте строител. 

Какво бихте пожелали на 

колегите ви от строител-

ния бранш?

През последните годи-
ни строителите в Бълга-
рия показаха страхотен 
ръст в професионалните 
си умения. Доказаха, че за 
тях няма предизвикател-
ство в занаята, с което 
не са в състояние да се 
справят. За съжаление и 
те влязоха в кризата… 
Пожелавам на хората от 
нашия бранш, запазвайки 
традиционния за българ-
ския строител профе-
сионализъм, да работят 
така,  че да бъдат на 
пазара още столетия! И 
разбира се, най-важното, 
да са здрави!

Реновирана детска градина, използваща геотермална 
енергия и слънчеви колектори 

115 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Горни Богров

Многофункционалната спортна зала

Снимки авторът
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Столичният общин-
ски съвет даде мандат за 
преговори с Европейска-
та инвестиционна банка 
за теглене на 200 млн. 
лева за изграждането и 
ремонта на 22 основни бу-
леварда. Според замест-
ник-кмета по финансите 
Дончо Барбалов се очаква 
кредитното споразумение 
да бъде подписано през 
април. Заемът трябва да 
бъде усвоен до края на 
2016 г.

На общинските съвет-

ници беше представена и 
четиригодишната програ-
ма за транспортната ин-
фраструктура. През тази 
година ще започне строи-
телството на кръстови-
щето на две нива на Лъвов 
мост. За два обекта – бул. 
„Дондуков” и ул. „Опълчен-
ска”, тръжните процедури 
са в ход. За „Цариградско 
шосе” ,  „Ботевградско 
шосе” и „Ген. Владимир Ва-
зов” търгове предстои да 
бъдат обявени. Дейност-
ите по кръстовището на 
Лъвов мост и петте буле-
варда са предвидени да за-
почнат през тази година. 
Останалите са планирани 

за 2014 г.
В процедура е разши-

рението на ул. „Опълчен-
ска” от бул. „Александър 
Стамболийски” до бул. 
„Сливница”. Прогнозната 
стойност на обекта, кой-
то е с дължина от 650 ме-
тра, е 5,8 млн. лв. Оферти 
могат да се подават до 16 
часа на 4 март. Обектът 
трябва да бъде готов до 
края на 2014 г. В ход е и 
процедурата за избор на 
изпълнител на ремонта 
на бул. „Дондуков” от ул. 
„Кракра” до Младежкия те-
атър. Техническите офер-
ти на кандидатите вече 
бяха отворени, предстои 

отваряне на ценовите. 
Прогнозната стойност 
на обекта е 6,66 млн. лв. 
Паветата ще бъдат за-
менени с асфалт, ще бъде 
направен ремонт на кон-
тактната мрежа. В райо-
на на трамвайните спирки 
ще има перони - те ще са 
на кръстовищата на бул. 
„Дондуков” с ул. „Раковски” 
и с бул. „Васил Левски”.

Предстои да бъде обя-
вен търг за ремонта на 
бул. „Цариградско шосе” в 
участъка от алея „Яворов” 
до моста над река Искър. 
Прогнозната стойност 
на отсечката от 10 км е 
19 млн. лв.

Ще бъдат обновени и 5 
подлеза, а мостовете ще 
бъдат рехабилитирани. 
Трудността идва от ор-
ганизацията на транспор-
та в периода на ремонт, 
който следва да приключи 
през 2014 г.

През тази година ще 
започне ремонт на буле-

вардите „Владимир Вазов” 
от моста „Чавдар” до бул. 
„Ботевградско шосе“ и 
на „Ботевградско шосе” 
в участъка от ул. „Лето-
струй” до Околовръстно-
то шосе. Покрай тях ще 
бъдат рехабилитирани 
23 кръстовища и 5 пътни 
възела.

Проектът за строи-
телството на нова сгра-
да на Целодневна детска 
градина №180 в с. Герман, 
район „Панчарево”, пред-
вижда изграждането на 
сграда, съобразена с из-
искванията за енергийна 
ефективност, с внедря-
ването на съвременни 
екологични технологии и 
възобновяеми енергийни 
източници. Това каза при 
представянето на про-
екта заместник-кметът 
Ирина Савина. Тя посочи, 
че проектът е съобразен с 
програмата на Столична-
та община за намаляване 
на емисиите от въглеро-
ден диоксид. 

Старата сграда на 
детската градина в с. 
Герман пострада при земе-
тресението на 22 май ми-
налата година. След това 
е направен анализ от екс-
перти от УАСГ, на базата 
на който е установено, че 

тя не може да се използва. 
Експертите предложиха 
цялостно конструктив-
но укрепване на старата 
сграда, която обаче до 
няколко години трябва да 
бъде разрушена, защото 
не отговаря на европей-
ските норми и изисквания, 

или изграждане на изцяло 
нова сграда. Столичната 
община се спря на втория 
вариант.

Дизайнът на новата 
сграда съчетава дърво 
и камък и е в хармония с 
околната среда. Всички 
помещения, в които ще 

пребивават деца, са ори-
ентирани на юг и югоиз-
ток.

Сградата е развита в 
три основни двуетажни 
модула и едно едноетажно 
тяло, свързани с хоризон-
тални и вертикални кому-
никационни пространства.

В свободното дворно 
пространство се пред-
вижда да бъдат изградени 
кътове за отдих, както и 
площадки за игра на от-
крито за всяка група и 
една обща спортна пло-
щадка. Физкултурният са-
лон е разположен на първия 
етаж в непосредствена 
близост с главния вход на 
сградата. Предвижда се за 
отоплението на детска-
та градина да се използва 
възобновяем енергиен из-
точник – термопомпа. На 
покрива ще бъдат монти-
рани слънчеви колектори, 
които ще служат за под-
гряване на вода.  

Така ще изглежда новата сграда. Очаква се с 
изпълнението на екологичните технологии разходите 
за топла вода да намалеят с 40%, а за отопление – с 60%

Община Пловдив ще тегли 14,2 млн. евро заем 
от ЕБВР за ремонт и разширение на улици. Мест-
ният парламент е дал зелена светлина на кмета 
инж. Иван Тотев да води преговорите. Парите са за 
съфинансиране на проект за рехабилитация на об-
щински пътища. С реализацията му ще се обезпечи 
строителството на транспортно-комуникационни 
елементи, част от интегрирания план за възстано-
вяване и развитие на града. Общата стойност на 
проекта е 17,9 млн. евро без средствата за отчуж-
дителни процедури.

Шест основни обекта ще бъдат финансирани 
със заема: основен ремонт и разширение бул. „Кома-
тевско шосе” от ул. „Ал. Стамболийски” до входа на 
кв. „Коматево”, основен ремонт на бул. „Руски” от 
кръстовището на Централна гара до бул. „Шести 
септември”, реконструкция на бул. „Шести септем-
ври” от мост „Адата” до бул. „Цариградско шосе”, 
транспортен възел на две нива за връзка на бул. 
„Цар Борис III Обединител” и бул. „Марица-юг”, бул. 
„Северен” (северна тангента) от мост „Адата” до 
бул. „Карловско шосе”; продължение на бул. „Проф. Цв. 
Лазаров”. 

В случай че при провеждане на тръжните проце-
дури се предложат по-ниски от прогнозните цени, 
ще се финансират допълнително реконструкция на 
ул. „Петко Д. Петков” и ул. „Даме Груев”.

Седем разработки се със-
тезават в открития конкурс 
на община Ямбол за идеен 
проект за обект „Многофунк-
ционален спортен комплекс 
- изграждане на нова спорт-
на зала и преустройство, ре-
конструкция и укрепване на 
съществуваща зала „Диана”. 
Проектантски колективи от 
София, Бургас и Ямбол пред-
ставиха миналата седмица 

своите решения пред кон-
курсната комисия. Журито 
се оглавяваше от арх. Георги 
Бакалов, председател на САБ. 

В проектите са залегнали 
разнообразни решения за ви-
зията. Фигурират варианти с 
подземни и надземни паркинги, 
с един централен или няколко 
равнопоставени входа, с раз-
лични решения за пешеходния 
и автомобилния достъп. Мно-

гообразни са и вижданията 
на проектантите за разполо-
жението на трибуните. Кон-
курсът за идеен проект е във 
връзка с решението Ямбол да 
има нова зала – нещо, за кое-
то кметът Георги Славов успя 
да ангажира държавата, коя-
то ще финансира строител-
ството на комплекса. Основни 
моменти в изискването са за 
нова зала с поне 3500 места, 

част от които да могат да се 
прибират за увеличаване обе-
ма на залата. Съоръжението 
следва да отговаря на съвре-
менните изисквания за меж-
дународни прояви във всички 
спортове. В идейния проект 
трябва да е залегнало и ре-
шение за преустройството 
на сегашната зала, която да 
допълни функционалността на 
спортния комплекс.

Кандидатите за пре-
устройство на гара Па-
зарджик са пет. Фирмите, 
подали предложения в дело-
водството на Национална 
компания „Железопътна ин-
фраструктура”, са: ДЗЗД 
„Девня трейд – Гига строй”, 
обединение „Гара Пазарджик 
2012”, консорциум „Технома-
шпрогрес – ИП”, консорциум 
„Вектор инженеринг”,  ДЗЗД 
„Крам – РК”.

Бъдещият изпълнител 
следва да осигури работен 
проект, да достави матери-
али и да извърши строител-
ните работи по чакалнята на 
гара Пазарджик, магазините 
и пешеходния подлез. Той ще 
изпълни и функционално преу-
стройство на разпределени-
ята на етажите на основна-
та сграда. Ще бъде обновен 
пешеходният подлез, като ще 
се подменят и бетоновите 

плочи и настилката. 
Сградата на жп гара Па-

зарджик е една от трите в 
страната заедно със София 
и Варна, които ще бъдат ре-
монтирани с реализацията на 
проект по Оперативна про-
грама „Транспорт”. Прогноз-
ната стойност на ремонт-
ните работи в Пазарджик е 
около 1,4 милиона лева. Про-
ектът ще се осъществява 
поетапно, за да не се спира 

движението на влаковете. 
Срокът за изпълнение на по-
ръчката е 13 месеца.

На 21 януари бяха отворе-
ни офертите и за оценка на 
съответствието и строи-
телен надзор. Документи за 
участие е подала само една 
фирма – „Ел транс инжене-
ринг – ВМ” ЕТ. Работата и на 
двете оценителни комисии 
следва да приключи до 19 ап-
рил 2013 г.

Общината иска 200 млн. лв. за 22 булеварда в София

От началото на тази година в крайморската об-
щина Бяла започна реализацията на големи проекти, 
финансирани от програми на Европейския съюз. До-
говорите по тях бяха подписани в края на 2012 г., 
а след приключването им жителите и гостите на 
крайморския град ще ползват по-добра инфраструк-
тура и повече места за отдих и забавления.

2,55 млн. лв. ще струва реконструкцията и мо-
дернизацията на спортния комплекс „Черноморец”. 
До края на май 2015 г.  ще бъдат изградени леко-
атлетическа писта и помощни площадки за тенис, 
баскетбол и волейбол. Трибуните ще бъдат ремон-
тирани и допълнени с нови места, като 22 от тях ще 
са за хора с увреждания - с прилежащи подемници за 
инвалидни колички. Над сектор А на трибуните ще 
бъде построена козирка.

Вторият проект за близо 1,6 млн. лв. е по Програ-
мата за развитие на селските райони. Средствата 
са за изграждане и рехабилитация на улици. Минала-
та година с евросредства бе приключен строежът 
на други три улици, а новите ще бъдат готови за 
сезон 2015. Дотогава ще отвори врати и културен 
център. В града ще бъде оформен и павилион на из-
куствата. Платформа и вътрешен асансьор ще га-
рантират достъп до всички зали и на инвалидите.
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Страницата
подготви
Николета Цветкова

До 2020 г. трябва да е 
готов т. нар. магистрален 
пръстен на България. Това 
каза инж. Лазар Лазаров, 
председател на Управи-
телния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура” 
(АПИ). По думите му това 
означава безконфликтно, 
без кръстовища, да се пъ-
тува по едно направление, 
например по участъка от 
ГКПП Калотина или от гра-
ничен пункт Кулата, след 
това по магистрала „Лю-
лин”, да се стигне до Со-
фийския околовръстен път 
и след това по магистрала 
„Тракия” или „Хемус”… Об-
щата дължина на Софий-
ския околовръстен път е 
48 км, като една част от 
него вече е рехабилити-
рана и обновена. Подобни 
дейности са планирани и 
през следващия програмен 
период. 

Очаква се през 2020 г. 
трасето на цялото око-
ловръстно да е обновено, 
като на него се пресичат 

няколко трансевропейски 
транспортни пътища. В 
момента се строи Запад-
ната дъга на Софийското 
околовръстно, а Южната 
беше пусната в експлоата-
ция в началото на лятото 
миналата година. Пред-
стои да се избере изпъл-
нител и за Северната ско-
ростна тангента (ССТ). 

Строителството на 
тангентата ще скъси 
околовръстното шосе със 
7 км. Тя трябва да свър-
же Западната дъга при 
Костинброд и отсечката 
от магистрала „Хемус” -  

СОП Гара Яна. 
В пътната агенция 

бяха отворени 11 оферти 
на кандидати за изпълни-
тел на поръчката за ССТ. 
Дължината на трасето е 
16,54 км, а индикативната 
стойност на проекта е 150 
млн. евро. Той се съфинан-
сира от Кохезионния фонд 
на Европейския съюз чрез 
ОП „Транспорт“. 

И з п ъ л н и тел я т  щ е 
трябва да достави не-
обходимите строителни 
материали, да осигури ла-
бораторни изпитания и 
да изготви необходимата 

документация за трасето. 
Освен това ще трябва да 
поеме отстраняването 
на нередности и евенту-
ално появили се дефекти 
по време на гаранционни-
те срокове. Критерий за 
избор на оферта ще бъде 
икономически най-изгодна-
та оферта.

Участъкът кв. „Пав-
лово” - Суходол - „Люлин”, 
който е около 12 км, също 
трябва да се обновява. По 
информация на пътната 
агенция работа по него се 

предвижда през следващия 
програмен период. 

Още една отсечка, коя-
то не се използва активно, 
но трябва да се направи, е 
от края на жк „Младост” - 
Горубляне - Герман и дости-
га до СОП Гара Яна. „Важно 
е да се знае къде премина-
ва основният трафик. Със 
Северната скоростна тан-
гента, двата участъка от 
Западната дъга и магис-
трала „Люлин” покриваме 
целия трафик”, обясни още 
инж. Лазаров. Според него 

Южната дъга се ползва 
предимно за локално дви-
жение, т.е. от големите 
източни и южни квартали 
на София.

Съвместната идея 
между АПИ и Столична-
та община е в участъка 
между Горубляне и Герман 
да се направят съответ-
ните съоръжения, за да се 
преминава безконфликтно. 
Останалата част от пътя 
може да остане с по-малък 
габарит, защото там няма 
силен трафик. 

Софийското околовръстно ще стане по-късо след 
завършването на Северната скоростна тангента

Снимка Георги Сотиров

През август 2012 г. беше дадено началото на 
строителството на Западната дъга

Снимка Денис Бучел
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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 Иван Рачев

На 9 януари и.д.  директорът на Центъ-
ра за превенция и противодействие на ко-
рупцията и  организираната престъпност  
(БОРКОР) Елеонора Николова „рапортува” в ефи-
ра на БНТ, че хората й са приключили с анализа на 
пропуските и слабостите при възлагането на об-
ществени поръчки. Според нея анализаторите на 
БОРКОР са открили 300 слаби места в сферата на 
обществените поръчки, които са систематизирани 
в 56 групи. А общият размер на щетите, които дър-
жавата и обществото понасят всяка година, вече 
надхвърля… 1, 2 млрд. лева. 

„Представянето на окончателния доклад ще 
бъде отложено с две седмици, защото мерките, 
които предлагаме, трябва да бъдат съобразени с 
новата европейска директива за обществените 
поръчки”, обясни Елеонора Николова. Тя обаче не 
скри, че разработването на шестте електронни 
платформи, чрез които корупционните практики 
трябва да бъдат сведени до минимум, вече е факт. 
Тези платформи ще бъдат свързани помежду си и 
в реално време ще се контролира не само възлага-
нето и изпълнението на обществени поръчки, но и 
дали някой възложител си позволява лукса да запла-
ща средствата извън първоначалните договори:

1. „Електронен регистър” – обхваща всички 
специфични данни за квалификацията на фирмите, 
необходими за участие в конкурсните процедури – 
сфера на дейност, сертификати, лицензи, дипломи, 
финансови отчети и т. н. Тези данни ще се вкарват 
в регистъра веднъж годишно и ще помогнат на въз-
ложителите да получават надеждна и навременна 
информация за квалификацията на потенциалните 
кандидати. 

2. „Електронен търг” – платформа за възлагане 
на обществени поръчка за услуги (в т.ч. и занаят-
чийски) и строителни дейности. Идеята е цялата 
информация за обекта на дадена поръчка, плюс ус-
ловията и сроковете за изпълнение да се качат на 
тази платформа, а фирмите да кандидатстват и да 
участват в търга онлайн, т.е. да не хабят излишна 
хартия и да не разнасят кашони из цяла България. 

 3. „Електронен каталог” – предназначен е 
за различни стоки и продукти, които отговарят 
на конкретни стандарти. Примерно офис мебели, 
техника и консумативи; учебни пособия от сорта 
на чинове, дъски и гардеробчета, оборудване за физ-
културни салони, цялостно обзавеждане на детски 
градини и т.н. „Уловката” тук е, че освен стоките и 
продуктите в каталога ще фигурират както имена-
та на техните производители, така и цял куп друга 
полезна информация – цени, отстъпки, собствени 
складове, лицензирани представители...

 4. „Електронни обявления”, която ще включ-
ва всички услуги и доставки, останали извън „Елек-
тронен търг” и „Електронен каталог”. Тази плат-
форма ще осигурява условия за стандартизирано 
и равнопоставено участие на фирми от държави 
- членки на ЕС, за участие в процедури, които се про-
веждат на национално и на общностно равнище.

 5. „Електронен мониторинг” - служи за ре-
гистриране и съхранение на статистически данни 
и данни по договори, както и за проследяване на из-
пълнението на всички извършени услуги, доставки 
и плащания по сключените договори.

 6. „Електронен одит” – платформата ще 
съхранява данни и документи както за възлагането, 
така и за изпълнението на поръчките. Акцентът 
при проверките ще пада върху качеството на рабо-
тата, а не върху администрирането на поръчките.

По всичко личи, че из-
граждането на пет от 
платформите не би тряб-
вало да създаде кой знае 
какви главоболия. С елек-
тронния регистър (т.е. 
платформа № 1) нещата 
изглеждат най-уредени, 
защото неговият първо-
образ действа прекрасно 
от... 2007 г. насам - Цен-
тралният професионален 
регистър на строителя 
(ЦПРС). Същата е рабо-
тата и с платформи № 3, 
№ 4, № 5 и № 6 – интер-
нет пространството е 
бъкано от портали за вир-
туална търговия (т.е. от-
към софтуерни продукти 
проблемът е никакъв), а 
т.нар. компетентни ор-
гани – ДНСК, АДФИ, НАП, 
Сметната палата, АОП и 
КЗК -  отдавна са натру-
пали опит в изграждането 
и поддържането на специа-
лизирани бази данни, както 
и на онлайн услуги от типа 
на електронното счето-
водство.  

Големият препъника-
мък е описан в модела на 
БОРКОР като „Електронен 
търг”. Проблемите, пра-
вещи бъдещето на тази 
платформа по-скоро мъгля-
во, не са от техническо ес-
тество. В преразказаното 
набързо интервю на Елео-
нора Николова има едно 
много любопитно изрече-
ние: „Няма никакъв про-
блем тези платформи да 
бъдат реализирани орга-
низационно, технически и 
правно. Но изпитанието 
за политиците ще е теж-
ко, защото те трябва да 
се разделят с много моде-
ли на старото мислене…”

Точно така. Открай 
време основният проблем 
на демократична България 
е волята на т.нар. поли-
тически елит: не само за 
писането и приемането на 
нормални закони, но и за 
тяхното нормално прила-
гане.

Не ка  с и  пр е д с т а -
вим за малко какво ще се 
случи, ако „номерът” на  
БОРКОР мине и от догоди-
на обществените поръчки 
наистина тръгнат през 
шестте платформи:

- край на субективното 
привилегироване на една 
или друга фирма;

- край на „изпилените” 
до абсурд цени;

- край на ненужната бу-
мащина, чиято единстве-
на цел е отсяването на 
удобните от неудобните;

- край на тръжни доку-
ментации, писани в полза 
на определени участници;

- край на свободните 
съчинения на тема „ико-
номически най-изгодна  
оферта”… 

Или казано по-крат-
ко – такова брутално (в 
хубавия смисъл на дума-
та) редактиране и съкра-
щаване на Закона за об-
ществените поръчки, че 
от съдържанието му да 
остане… горе-долу една 
четвърт. Като това ре-
дактиране и съкращаване 
бъде направено така, че 
бъдещият ЗОП наистина 
да заприлича на армейски 
устав: прави това, няма 
да правиш онова. Тоест 
кратки, ясни и еднозначни 
разпоредби. Плюс тотална 
забрана на възложителите 
да задължават строите-
лите с какви суровини и 
материали са длъжни да 
изпълнят възложените им 
обществени поръчки. И 
накрая, но не на последно 
място, категорична забра-
на на възложителите да 
„импровизират” при със-
тавянето на формулите за 
определяне на победите-
лите в търговете. Цена, 
срок на изпълнение, нови 
технологии и… толкоз! 
Никакви „доказателства” 
за професионализъм като 
печално известните сро-
кове на отложено плащане, 
гаранционни срокове от по 
200-300 години или стан-
дарти като ISO, OHSAS и 
тем подобни. Плюс абсо-
лютна забрана общините 
да обявяват обществени 
поръчки, ако не разполагат 
с необходимите финансови 
средства. 

Сигурно подобни „по-
желания” звучат повече 
от налудничаво, но това 
е положението. Кризата 
продължава да върлува, 
Европейският съюз с вся-
ка изминала година затяга 
колана с по няколко дупки и 
е пълен абсурд ние – макар 
и най-бедната държава в 
ЕС, да сме толкова големи 
баровци, че с лека ръка да 
опрощаваме далавери за 1, 
2 милиарда…

Всъщност и още нещо 
трябва завинаги да бъде 
забранено на възложите-
лите и „надзорните” ин-
ституции – Комисията за 
защита на конкуренцията 
и Върховния администра-
тивен съд - да тълкуват 
понятието „оперативна 
самостоятелност” както 
им хрумне.

Най-общо според бъл-
гарската юридическа 
мисъл оперативната са-
мостоятелност означава  
„...правната възможност 
на административния 

орган да прецени и избе-

ре едно свое поведение в 

рамките на закона и съо-

бразно целта на закона…

Оперативната самос-

тоятелност в дейност-

та на администрацията 

е проява на творческото 

начало, съчетано с прила-

гането на законността 

в условията на демокра-

тичната държава… 

Оперативната самос-

тоятелност е определена 

от закона и е ограничена 

от рамките на закона. Тя 

не означава своеволие или 

беззаконност в действи-

ята на администрация-

та, а е административна 

юридическа дейност, осъ-

ществявана в изпълнение 

на закона, въз основа на 

закона и в рамките на за-

кона…”

Какво обаче се получа-
ва на практика? Нищо и по-
ловина. Защото две трети 
от опорочените общест-
вени поръчки минават без-
проблемно през КЗК и ВАС, 
защото възложителите – 
заради оперативната си 
самостоятелност – имали 
право еднолично да реша-
ват по какви критерии ще 
оценяват участниците в 
един или друг конкурс.

Историята,  заради 
която се наложи да изпи-
шем толкова много думи, 
се развива в китната ро-
допска община Джебел. И 
звучи толкова налуднича-
во, че дори и най-богата-
та фантазия изведнъж се 
оказва... много бедна. 

На 22 май 2012 г., с Ре-
шение № 389 кметът на 
община Джебел открива 
процедура за възлагане 
на обществена поръчка с 
предмет „Повишаване на 
енергийна ефективност 
на сградата на СОУ „Хрис-
то Ботев“, гр. Джебел“.

Основният критерий 
за избор на изпълнител е 
икономически най-изгод-
на оферта. Комплексната 
оценка ще се изчислява по 
следните показатели: 

- срок за изпълнение - 

20 точки;

- гаранционен срок - 10 

точки;

- срок на отложено 

плащане - 10 точки;

- показател рискове - 

20 точки;

-  крайна цена -  40  

точки.

За да няма никакво съм-
нение, че възложителят 
прекрасно знае какво тряб-
ва да се случи, в графата 
„Показател рискове” (ПР) е 
записано следното: 

„… Предложените от 
участника рискове след-

ва да бъдат ясно разгра-
ничени един от друг, да 
бъдат свързани конкрет-
но с начина на работа и 
сроковете, предлагани от 
участника. 

Всеки един риск след-
ва да бъде съпроводен 
с предложени от участ-
ника мярка (мерки) за 
предотвратяване на на-
стъпването на риска и 
конкретни и адекватни 
дейности по отстраня-
ване на последиците от 
настъпилия риск.

Рискове, които не са 
придружени от мерки за 
предотвратяване и от 
дейности по отстраня-
ването им, няма да бъдат 
вземани под внимание от 
възложителя.

Участник, предложил 

най-много на брой иден-
тифицирани рискове, 
придружени от мерки за 
предотвратяване и от 
дейности по отстраня-
ването им, получава мак-
сималния брой точки…”

За да придобие кар-
тинката по-пълен вид, тук 
трябва да споменем и ня-
колко думи за същината 
на поръчката (цитираме 
част от обявлението на 
възложителя): 

„…В проекта за ремонт 
и модернизация на сграда-
та са залегнали следните 
мероприятия: 

- подмяна на съществу-
ващата фасадна дървена и 
стоманена дограма с нова 
пластмасова и алуминиева 
дограма със стъклопакет; 

- полагане на допълни-

„Предметът” на поръчката – СОУ „Христо Ботев” в гр. Джебел, си има страница в 

социалната мрежа „Фейсбук”. Както се вижда на качените там картинки, става дума за 

стандартна училищна сграда, при това много добре поддържана. Тогава за чий дявол му е 

трябвало на възложителя да пресолява манджата и да принуждава кандидат-изпълните-

лите да творят свободни съчинения на тема „Идентифицирани рискове”? Отговорът на 

„задачката”: стойността на поръчката е близо 1,1 млн. лв., отпуснати безвъзмездно от 

Брюксел.
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телна топлоизолация по 
фасадните стени от EPS 
6 см и XPS 4 см по цокъл 
с плътност - 15-20 кг/м3, с 
финишно покритие - фасад-
на минерална мазилка; 

- полагане на допълни-
телна топлоизолация под 
покривна плоча (във въз-
душната междина) от лека 
минерална вата с дебели-
на 10 см и плътност - 13-16  
кг/м3;

- ремонт на покривна 
обшивка и полагане на до-
пълнителна топлоизолация 
от твърда минерална вата 
по покрива на физкултур-
ния салон с плътност 145 
кг/ м3. 

Преди и след провежда-

не на ремонтните меро-
приятия предназначението 
на сградата не се проме-
ня. Пълно описание по вид 
и количество на предвиде-
ните дейности е посочено 
в част II Пълно описание 
на обекта на поръчката и 
приложения инвестиционен 
проект към документация-
та за участие…”

Едва ли има грамотен 
човек, който без никакъв 
проблем може да иденти-
фицира най-много десе-
тина опасности, които 
биха могли да спънат една 
толкова високоотговорна 
мисия, каквато е повиша-
ването на енергийната 
ефективност на стан-
дартна училищна сграда: 
катастрофално земетре-
сение; ужасяващо навод-
нение; изригване на вулкан; 
фалит на фирмата изпъл-
нител; безсрочна стачка 
на работниците; бунт на 
учениците, защото искат 
да си учат на студено; 
смяна на кмета и анули-
ране на поръчката; избух-
ване на война и всеобща 
мобилизация; терористи-
чен акт, който изравнява 
училището със земята…

Нищо подобно. Оферти 
подават осем строителни 
фирми, които – притисна-
ти от обстоятелства-
та, свалят цените до 
санитарния минимум и 

тръгват да доказват про-
фесионализма си по… за-
обиколните пътища. Или 
по-точно – чрез двата 
показателя, които нито 
фигурират в Закона за 
обществените поръчки, 
нито в някой от норма-
тивните актове, регули-
ращи строителството 
и ремонтните дейности. 
Става дума за срока на 
отложено плащане и броя 
на идентифицираните ри-
скове. 

Тук трябва да направим 
едно уточнение. Открай 
време е известно, че не е 
луд оня, който яде зелника, 
а оня, дето му го дава. И 
още – в условията на то-

тална криза печеленето 
на обществени поръчки 
не е въпрос на престиж, а 
е средство за оцеляване. 
Ето защо около 90% от 
строителните фирми са 
готови и боси в огъня да 
стъпят, само и само да 
не им се наложи да правят 
масови съкращения или да 
се гмурнат в необятните 
дълбини на сивата иконо-
мика. С други думи – днес 
„на дузпата” ни е кацнал 
кметът на Джебел, който 
в качеството му на възло-
жител съвсем е забравил 
какво пише и в Закона за 
местната администрация 
и местното самоуправле-
ние, и в Закона за общест-
вените поръчки. Толкоз с 
лиричните отклонения.

Скачаме в мътните 
талази на „поръчковата” 
проза.

На 28 август 2012 г. с 
Решение № 787 кметът на 
Джебел – в качеството 
му на възложител, опре-
деля фирмата... - нека да 
я наречем Хикс – за изпъл-
нител на обществената 
поръчка с предмет „Пови-
шаване на енергийна ефек-
тивност на сградата на 
СОУ „Христо Ботев“, гр. 
Джебел“. Грандиозно пре-
възходство на фирмата 
Хикс, което кара другите 
участници в конкурса да 
й дишат прахоляка, не са 

нито новите технологии, 
нито ниската цена, нито 
смазващият й професио-
нализъм, а… броят на 
идентифицираните риско-
ве и методите за тяхното 
преодоляване.   

Обещавате, че няма да 
се смеете или да ни наро-
чите за фантазьори, нали? 
Тогава обявяваме крайния 
резултат: фирмата Хикс 
е идентифицирала точ-
но… 151 риска, които биха 
могли да затруднят рабо-
тата й по санирането на 
училището! Цитираме:

„1. Атмосферно влия-
ние, което може да дове-
де до евентуално изоста-
ване в сроковете. 

2. Риск при полагане 
на бетон при ниски тем-
ператури.

3. Риск за монтаж на 
тръби при ниски темпе-
ратури.

4. Риск за полагане на 
асфалтови смеси при ни-
ски температури.

5. Риск от дъждовно 
време при направата на 
изкопи.

6. Риск от дъждовно 
време при изпълнението 
на монтаж на тръбопро-
води. 

7.  Риск от високи 
температури при пола-
гане на бетон.

8.  Риск от високи 
температури.

9. Риск от буря и сил-
ни ветрове. 

10. Несъответствие 
на проектните геоложки 
характеристики с тези 
на терена. 

11. Промяна на пър-
воначалните геоложки и 
хидрогеоложки условия, 
водеща до смяна на меха-
низацията. 

12. Наличие на подзем-
ни проводи и съоръжения.

13. Риск от поява на 
подпочвени води. 

14. Риск от хлъзгави 
повърхности вследствие 
на дъждовно време.

15. Риск от шумови 
въздействия – от рабо-
тата на строителната 

техника и от автомоби-
лите при транспортира-
не на материалите...”

Още искате ли? Или 
вече ви е дошло до гуша 
от смукане на пръсти в 
името и за благото на Не-
гово Величество Възложи-
теля? Няма как – обречени 
сте да ви позабавляваме 
още малко. Този път няма 
да цитираме рисковете по 
ред на номерата, защото 
наистина пълното им съ-
държание е много трудно 
смилаемо: 

„Риск от вибрации 
над допустимите нива 
при работа на механиза-
цията.

Риск от горещи и сту-
дени материали и повърх-
ности.

Риск от попадане на 
археологически находки.

Риск от автомобили, 
паркирани в обхвата на 
обекта.

Риск от недостатъч-
на информираност на шо-
фьорите за затворени за 
движение участъци.

Риск от изкопи при 
студено време и замръз-
нала почва. 

Риск от задушаване 
от внезапно появили се 

газове и пари от неи-
дентифицирани и/или 
необозначени съоръ-
жения в работната 
зона и увреждания от 
въздействие на химич-
ни агенти.

И нф екци и  в сле д -
ствие от работа в ус-
ловия на канализационни 
води и патогенно заразе-
ни почви.

Риск от забавяне за 
взимане на разрешител-
ни за депониране на земни 
маси и строителни отпа-
дъци.

Риск от забава на 
строителството вслед-
ствие от настъпване на 
високи нива на инфлация.

Риск от забава на 
строителството вслед-
ствие от откриване на 
защитени видове жи-
вотни на строителната 
площадка, при което вре-
менно ще бъде спрян дос-
тъпът до обекта. 

Риск от забава на 
строителството, на-
стъпила вследствие от 
застудяване, заледяване 
и натрупване на сняг.

Риск от взривни ве-
щества и радиоактивно 
замърсяване. 

Риск от неполучаване 
на разрешение за работа 
от КАТ.

Риск от забава на 
строителството вслед-
ствие от колебания в 
курса на валута на дър-
жавата, от която се вна-
сят техника и материали 
за изпълнение на обекта.

Риск от забава на 
строителството, про-
диктувана от лоши от-
ношения с държава, от 
която се внасят част от 

необходими за строител-
ството материали.

 Риск от срутване на 
земна маса, следствие на 
което затрупване, удари 
и задушаване на работ-
ниците. 

Риск от удари от па-
дащи камъни и късове 
почва от стените на на-
правения изкоп.

Риск от голямо физи-
ческо натоварване при 
вдигане на тежки мате-
риали, направа на ръчен 
изкоп, ръчно засипване…”  

Дааа, ако не беше мно-
го тъжно, наистина щеше 
да е ужасно смешно. Вър-
хът на сладоледа обаче е 
изкачен с идентифицира-
нето на риск № 141, чия-
то формулировка гласи: 
„РИСК ОТ ПРОПУСКИ, НА-

ПРАВЕНИ НА ЕТАП ПОДА-

ВАНЕ НА ОФЕРТА”!!!  

Нарочно използваме 
главни и много черни бук-
ви. Подобна „опасност” за 
изпълнението на поръчка-
та е абсурдна, а защо, не 
би трябвало да е тайна 
за никого: възложителят 
е длъжен да отстрани от 
по-нататъшно участие 
всяка фирма, чиято офер-
та не отговаря на законо-
вите изисквания.

Съвсем естествено 
решението на възложите-
ля за определяне на фирма 
Хикс за изпълнител на по-
ръчката е атакувано пред 
Комисията за защита на 
конкуренцията. Още по-
естествено на 8 ноември 
2012 г. антимонополният 
орган - със свое Решение 
№ 1299 „ОТМЕНЯ като 

незаконосъобразно Ре-

шение № 787/28.08.2012 

г. на кмета на Община 

Джебел за класиране на 

участниците и опреде-

ляне на изпълнител на 

обществена поръчка с 

предмет: „Изпълнение 

на строително-монтаж-

ни работи по проект: 

„Повишаване на енер-

гийна ефективност на 

сградата на СОУ „Хрис-

то Ботев“, гр. Джебел“, 

открита с Решение № 

375 от 15. 05. 2012 г. на 

възложителя. И ВРЪЩА 

преписката за продължа-

ване на процедурата за 

възлагане на обществе-

на поръчка на етап ново 

разглеждане и оценка на 

документите в Плик № 2 

от офертите на допус-

натите участници…”. 

Знаете ли обаче кое 
е неестественото във 
въпросното решение на 
КЗК? Че преписката е 
върната в община Джебел 
не заради насила измисле-
ните 151 риска, а заради 
други нередности, допус-
нати от конкурсната ко-
мисия, които нямат нищо 
общо с темата на днеш-
ния ни разговор. Колкото 
до зорлем съчинените пе-
рипетии около ремонта на 
СОУ „Христо Ботев”, по 

този въпрос КЗК е кате-
горична: определянето на 
показателите във форму-
лата, по която се избира 
крайният победител, е в 
рамките на оперативна-
та самостоятелност на 
възложителя. Или както 
е записано точно в реше-
нието на КЗК - „Във връзка 
с направените от жалбо-
подателя възражения, по 
отношение на приетия от 
комисията конкретен брой 
рискове (идентифицирани 
в техническата оферта 
на… фирма Хикс), КЗК на-
мира, че преценката на ко-
мисията (колко от избро-
ените рискове са такива, 
които са ясно разграни-
чени един от друг, свър-
зани конкретно с начина 
на работа и сроковете, 
предлагани от участника, 
съпроводени с предложени 
от участника мярка (мер-
ки) за предотвратяване 
на настъпването на риска 
и съответно конкретни 
и адекватни дейности по 
отстраняване на последи-
ците от настъпилия риск) 
е дейност по целесъобраз-
ност и следователно не 
подлежи на контрол за за-
коносъобразност. В тази 
връзка изземване функции-
те на комисията по повод 
извършване на оценяване 
съгласно методиката от 
КЗК е недопустимо”.

Какво да добавим още? 
Ами…само още няколко до-
казателства, че кметът 
е коронясал победителя с 
ясното съзнание, че поне 
две трети от идентифи-
цираните от него рискове 
са абсолютно… нагласена 
работа. Защо сме толко-
ва убедени ли? Ами много 
просто. Първо – никъде в 
тръжната документация 
няма и половин дума за 
това, че на изпълнителя 
ще му се наложи да прави 
изкопи, дълбоки 5, 10 или 
15 метра, че да съчинява 
планове за работа при 
проливни дъждове или да 
си измисля „бойна готов-
ност” в случай на срутва-
не на мощни земни маси. 

Второ – става дума за 
ремонт на училище, което 
е построено и пуснато в 
експлоатация най-малко 
преди три десетилетия. 
Така че да се пишат чер-
вени точки за рискове от 
попадане на археологиче-
ски находки и застрашени 
животински видове или пък 
за опасност от патогенно 
заразени почви е – съвсем 
меко казано - доста глупо-
вато. А пък за промяна на 
първоначалните геоложки 
и хидрогеоложки условия, 
водеща до смяна на меха-
низацията, за наличието на 
подземни проводи и съоръ-
жения и за рискове от под-
почвени води, когато става 
дума за смяна на дограма и 
ремонт на покрив – си е на-
право нагло. При това - без 
никакво извинение! 

Добросъвестен „дюлгерин” от фирмата изпълнител вни-

мателно се запознава с най-страшните рискове, които го 

дебнат из зловещите катакомби на джебелската гимназия!   
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Кандидатите за съдия в 
Конституционния съд на Ре-
публика България от квотата 
на Народното събрание ще 
бъдат изслушани на 27 фев-
руари в Комисията по правни 
въпроси. Това решиха депута-
тите с откриването на нова 
процедура за избор на съдия в 
Конституционния съд на Репу-
блика България от квотата на 
парламента. Предложенията 
за кандидати ще се правят от 
депутатите до 11 февруари 
2013 г. Изборът на консти-
туционен съдия от квотата 
на Народното събрание ще 
стане на 6 март. Народни-
те представители откриха и 
процедура за избор на главен 
инспектор в Инспектората 
към Висшия съдебен съвет. 
Изслушването на кандидатите 
ще се проведе също на 27 фев-
руари на открито заседание в 
Комисията по правни въпроси в 
парламента. Изслушването ще 
става по азбучен ред.

Депутатите избраха Дже-
ма Грозданова за председател 
на Комисията по европейските 
въпроси и контрол на европей-
ските фондове. Тя бе  предло-
жена за поста от Красимир 
Велчев, Димитър Главчев, То-
дор Димитров и Цвета Кара-
янчева. Промяната се наложи 
поради факта, че досегашният 
председател Моника Панайо-
това стана депутат от ЕНП в 
Европейския парламент.

Народните представите-
ли приеха и проект за решение 
за определяне на комисия за 
одитиране на годишните фи-
нансови отчети на Сметната 
палата за 2011 и 2012 г. Вноси-
тел на предложението е Менда 
Стоянова. 

Удължава се срокът за пода-
ване на документи за ползване 
на данъчен кредит. От седем 
той нараства на четиридесет 
и пет дни. Това предвиждат про-
мени в Правилника за прилагане 
на Закона за данък върху доба-
вената стойност, публикува-
ни на портала за обществени 
консултации на Министерския 
съвет. Те са предложени от Ми-
нистерството на финансите. 
Според Българската стопанска 
камара по този начин се съз-
дава възможност за по-голяма 
прецизност при изготвянето на 
описите.

Същевременно с изменение 
на чл. 67 на правилника възниква 
неяснота коя точно дата ще се 

взема при искането за възстано-
вяване. Като възможности са за-
писани тези за производство, за-
купуване, придобиване или внос. 
При разнородните активи те 
могат да се разминават с ме-
сеци или години.  Съществуват 
обекти, при които датата на 
закупуване и тази на въвеждане 
в експлоатация се различават. 
Коефициентите обаче са обвър-
зани с амортизационни срокове 
за ползване на обекта. Това ще 
доведе до спорове с данъчната 
администрация коя точно дата 
да бъде взета. Ако става дума 
за автомобил, годината на про-
изводството може да е 2010-а, а 
на закупуването – 2012-а. Данъч-
ният служител може да каже, че 

ползва първата дата, а от фир-
мата да са посочили втората.

Във връзка с прието изме-
нение на Закона за данък върху 
добавената стойност в сила 
от 1.01.2013 г., даващо право на 
лицата, които не са приспадна-
ли данъчен кредит за стоките и 
услугите при придобиването им, 
се предоставя възможност да 
могат да го направят, в случай 
че променят предназначението 
им и ги използват за облагаеми 
доставки. В правилника са на-
правени изменения и допълнения 
относно реда и начина на уп-
ражняване на това право. Уточ-
нено е как се определя частта 
на размера на данъчния кредит 
с право на приспадане, редът по 

който се упражнява, и кога се 
счита, че е налице. Подчертано 
е, че приемането на фактурите 
от получателя в писмена форма 
или чрез мълчаливо съгласие се 
третира равнозначно и е еднак-
во законово приложимо. Въведено 
е задължение за доставчика да 
уведомява компетентната те-
риториална дирекция на Нацио-
налната агенция за приходите 
за направените споразумения с 
негови клиенти за самофактури-
ране от тях в 7-дневен срок от 
сключването, както и в 3- дневен 
срок от прекратяване на всяко 
споразумение. 

В правилника е записано, че 
промените влизат в сила от 15 
февруари т.г.

Депутатите приеха на вто-
ро четене Закона за публичните 
финанси. Той урежда в един нор-
мативен акт общото устрой-
ство и структурата на публич-
ните средства. С влизането му 
в сила ще се отменят Законът 
за устройството на държавния 
бюджет и Законът за общински-
те бюджети, както и промени в 
десетки други закони. Приемане-
то на нормативния акт премина 

без дебати. Той влиза в сила от 
2014 г. 

В него се предвижда да се 
запази обхватът на държавния 
бюджет, който да включва тези 
на Народното събрание, на съ-
дебната власт, на Министер-
ския съвет, на министерствата 
и на други бюджетни организа-
ции. Отпада обособяването на 
частта на републиканския бю-
джет, както и самостоятелнос-

тта на бюджета на Сметната 
палата.

Обобщени са националните 
фискални правила - за салдото 
на сектор „Държавно управле-
ние”, за това по консолидира-
ната фискална програма, из-
числено на касова основа, за 
максималния размер на разходи-
те по консолидираната фискал-
на програма, за номиналния раз-
мер на консолидирания дълг на 

сектор „Държавно управление”.
За местните бюджети е 

предвидена възможност времен-
но свободните средства да се 
ползват за текущо финансира-
не на одобрените разходи, при 
условие че не се нарушава свое-
временното финансиране на де-
легираните от държавата дей-
ности и на местните дейности 
при спазване на относимите за 
общините фискални правила.

Свилена Гражданска 

Отпадна предложение-
то екоорганизациите да са 
заинтересовани лица при 
одобряване на подробни ус-
тройствени планове. Това 
решиха народните пред-
ставители от парламен-
тарната Комисия по реги-
онална политика и местно 
самоуправление на редов-
ното си заседание. Те обоб-
щиха предложените проме-
ни в седем закона, свързани 
със строителството в за-
щитени територии. Пред-
лаганите изменения са в 
Закона за устройство на 
територията, Закона за 
устройство на Черномор-
ското крайбрежие, Закона 
за горите, Закона за опаз-
ване на земеделските земи, 
Закона за биологичното 
разнообразие,  Закона за 

защитените територии и 
Закона за опазване на окол-
ната среда. 

Народните представи-
тели отхвърлиха предложе-
нието в ЗУТ юридическите 
лица с нестопанска цел, 
създадени за осъществя-
ване на общественополез-
на дейност в областта 
на околната среда - за 
защитени територии или 
защитени зони по смисъла 
на ЗЗТ и ЗБР, да участват 
в производството по одо-
бряване на ПУП и на тех-
ните изменения. Различни 
бизнес и браншови органи-
зации скочиха срещу тази 
промяна. Сред тях бяха Ка-
марата на строителите в 
България, Конфедерацията 
на работодателите и ин-
дустриалците в България, 
Американската търговска 
камара, Българската мин-

но-геоложка камара, БСК, 
Българският съюз по бал-
неология и СПА туризъм и 
други.  Според тях с включ-
ването на НПО в кръга на 

заинтересованите лица 
по одобряване на ПУП им 
се дава автоматично и 
възможността да обжал-
ват съответните актове. 

Оспорването на определен 
проект във всички негови 
фази дава възможност как-
то за упражняване на пра-
ва, така и за злоупотреби 

с тях, е становището на 
бизнеса. 

Представителите на 
регионалната комисия 
приеха проектите на общи 
устройствени планове и 
ПУП да се публикуват на 
интернет страницата 
на съответната общи-
на преди провеждането 
на  обществено обсъж-
дане. Окончателният им 
вариант след одобрение 
от Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството да се 
качва и на страницата на 
ведомството, и на местна-
та власт.

Обобщените промени 
от депутатите ще влязат 
като допълнителен доклад 
към измененията на ЗУЧК 
и ще бъдат разгледани в 
най-скоро време в пленар-
на зала.

С предложени промени в Зако-
на за здравословни и безопасни 
условия на труд се описват под-
робно дейностите, които тряб-
ва да се извършват при взривни 
работи. Те са публикувани на 
портала за обществени консул-
тации на Министерския съвет. 
Досега у нас разрешения за из-
вършване на специални и техно-
логични  взривни работи се изда-
ват от съответните дирекции 
„Инспекция по труда” на основа-
ние Правилника по безопасност 
на труда при взривните работи. 
Установената практика според 
законотворците противоречи 
на разпоредбите на чл. 4 на За-
кона за ограничаване на админи-
стративното регулиране и ад-
министративния контрол върху 

стопанската дейност. Съгласно 
нея всички лицензионни и регис-
трационни режими за извършва-
не на стопанска дейност, както 
и изискванията за издаване на 
разрешение и удостоверение 
или за даване на уведомление за 
извършване на отделна сделка 
или действие се установяват 
със закон. 

В тази връзка целта на пред-
ложените промени е да създадe 
специален нормативен акт за 
издаване на разрешение за из-
вършване на специални и техно-
логични взривни работи. В него 
се дава и определение на тези 
дейности. Според него „специ-
ални взривни работи” са тези 
в населени места, промишлени 
и строителни площадки, както 

и в други места и обекти, из-
искващи защита от вредните 
въздействия при взривните ра-
боти. „Технологични (повтаря-
щи се) взривни работи” са тези, 
които се правят във връзка с 
определена технология на рабо-
та в добивната промишленост, 
хидротехническото строител-
ство и при строителството на 
други обекти.

Разрешенията ще продъл-
жават да се издават от съот-
ветната дирекция „Инспекция 
по труда”, на чиято територия 
ще се извършват специалните 
и технологичните (повтарящи 
се) взривни работи при спазва-
не на процедурата, определена 
в проектозакона. Те се издават 
в  7-дневен срок от подаване на 

заявлението или от датата на 
отстраняване на констатира-
ните непълноти или нередно-
сти. 

Проектът за извършване на 
такава дейност трябва да се 
изработи от проектант първа 
степен или от група с поне един 
с необходимия клас. След това е 
необходимо съгласуване със соб-
ствениците на обектите, кои-
то са в границите на опасната 
зона, и с органите на местното 
самоуправление, когато взрив-
ните работи ще се извършват в 
населени места. Разрешенията 
се издават еднократно за срока 
на извършване на дейността, а 
тези за технологични (повтаря-
щи се) взривни работи – до края 
на календарната година.

Промените в законите, свързани със защитени територии, трябва да бъдат приети до седмици от НС 
Снимка Денис Бучел
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Стратегическият документ се изготвя по проект BUILD UP Skills Bulgaria и събра 
представители на заинтересовани страни в централата на КСБ 

Виолета Михайлова

„В средата на февруари 
се очаква публикуването 
на предварителни вари-
анти на първите пътни 
карти, изработени в 21 
държави по инициативата 
BUILD UP Skills. Сред тях 
е и стратегическият до-
кумент на България.” Това 
каза административният 
координатор на инициати-
вата Драгомир Цанев от 
„ЕнЕфект”. Той взе участие 
в трета работна среща по 
проекта „Пътна карта за 
обучение и квалификация по 
прилагане на интелигент-
ни енергийноефективни 
решения в сградите на 
България до 2020 г.” (BUILD 
UP Skills Bulgaria), която се 
проведе в КСБ. Проектът 

се администрира от Цен-
търа за енергийна ефек-
тивност „ЕнЕфект”, като 
Камарата на строителите 
в България и Националната 

агенция за професионално 
образование и обучение 
(НАПОО) са водещите 
партньори при разрабо-
тване на основните стра-

тегически документи. 
Консорциумът от три-

те български организации 
обединява усилията на 
ангажираните в строи-

телния сектор и нацио-
налната образователна 
система, за повишаване 
знанията и уменията на 
специалистите и работ-
ниците в изграждането 
на устойчиви сгради. КСБ 
е ангажирана с анализа на 
нуждите в строителния 
сектор. Стартът на про-
екта беше даден през но-
ември 2011 г. Първите 21 
държави, включително Бъл-
гария, започнаха изпълне-
нието по него веднага, до-
като останалите 9 страни 
се включиха по-късно.

Освен в BUILD UP Skills 
Bulgaria Камарата участ-
ва в реализирането на още 
проекти, свързани с тема-
та „Енергийна ефектив-
ност”, които осъществява 
по различни международни 

Стилиян Иванов, гл. експерт „Управление на проекти“ в КСБ:

Нина Георгиева, ръководител „Управление на проекти“ в КСБ:

Драгомир Цанев, ръководител на проекти в „ЕнЕфект”: 

Пенка Николова, експерт в Националната агенция 
за професионално образование и обучение: 

Един от проектите, 
по който работихме и при-
ключихме съвсем скоро, е 
EnEf. Той намира широко 
приложение в сферата на 
енергийноефективното 
(ЕЕ) строителство. Про-
ектът разработва обучи-
телни модули и тяхното 
съдържание, които се пре-
доставят на предприема-
чи и мениджъри от строи-
телния бранш. Достъпът 
до проекта е абсолютно 
свободен, като идеята е 
да споделим изработе-
ното и да не следваме 
порочния модел - подобни 
проекти, финансирани с 
европейски средства, да 
остават скрити. В рам-

ките на проекта са раз-
работени седем модула 
на няколко различни езика, 
включително български.

Целевата група на 
друг проект, по който ра-
ботим и който наричаме 
See Green, са собствени-
ци или наематели на жи-
лища, домоуправители. 
Той се разработва по про-
грама „Учене през целия 
живот” и се финансира с 
подкрепата на Европей-
ската комисия. Проек-
тът цели разработване 
на гъвкави обучителни 
модули за постигане на 
енергийноефективна 
среда. Зад изготвянето 
му стои сериозен труд 

на международен консор-
циум и КСБ като парт-
ньор. В този проект ние 
участваме с разработва-
нето на значителна част 
от материалите. Всички 
дейности по проекта са 
систематизирани в от-
делни работни пакети, 
като съдържанието на 
модулите е преведено 
на италиански, испански, 
холандски, български и 
гръцки език.

Solaris PLUS е иновация 
по програма „Леонардо да 
Винчи”, където ние транс-
ферираме, тестваме и 
адаптираме успешни за 
Германия образователни 
концепции в областта на 
професионалното образо-
вание и обучение на тема 
„Възобновяеми енергийни 
източници” (ВЕИ). Иници-
атор на проекта е Solaris 
Förderzentrum für Jugend 
und Umwelt Sachsen (solaris 
FZU) - Саксония, Герма-
ния. КСБ е стратегиче-
ски партньор, оперативен 
партньор е Българо-гер-
манският център за про-
фесионално обучение в гр. 
Плевен, останалите парт-
ньори са от Румъния, Сло-

вакия и Унгария. 
Основната целева гру-

па на проекта са специа-
листи в областта на ВЕИ. 
Към резултатите сме 
планирали още обучение 
на обучители и разрабо-
тване на експериментален 
инструмент, който да се 
ползва при провеждане на 
професионално и продъл-
жаващо обучение. В тази 
връзка искам да отбележа, 
че вече приключи обучение-
то на обучители от дър-
жавите партньори. И към 
момента се подготвяме за 
тестване на всеки от обу-
чителните модули в тези 
страни. 

Проектът включва още 
създаването на партньор-

ска мрежа на регионално, 
национално и европейско 
ниво, която вече работи 
много ефективно. Идея-
та ни е да продължим да 
поддържаме и използваме 
мрежата за обмен на ин-
формация за други проекти 
в областта на ЕЕ. Жела-
нието ни е постигане на 
максимални ползи от функ-
ционирането на партньор-
ската мрежа.

Общо 30 са проектите 
по инициативата, които 
се развиват във всички 
държави - членки на ЕС, и 
в още 3 европейски стра-
ни. От всеки един от тези 
проекти, включително и 
от българския, се очаква 
създаване на национална 
платформа за дискусии, из-
готвяне на анализ на случ-
ващото се в строителния 
сектор в съответната 
държава. Разработване на 
стратегически докумен-
ти - Пътни карти и Плано-

ве за действие до 2020 г. 
Това предполага подобря-
ване на квалификацията на 
работещите в строител-
ния сектор за прилагане 
на енергийноефективни 
решения, включително 
навлизане на инсталаци-
ите за ВЕИ във или близо 
до сградите като част 
от стандартната строи-
телна практика. И всичко 
това е обвързано с инфор-
мационна кампания за при-
емане и разпространение 
на резултатите от тези 
проекти. 

В рамките на инициа-
тивата се осъществяват 
и така наречените три-

странни партньорства. 
Ние работим с екипи от 
Германия и Ирландия. Два-
та консорциума са много 
стабилни и възможността 
за сътрудничество с тях е 
от голямо значение за на-
шия екип. 

Това, което е общо за 
всички страни - участнич-
ки в инициативата BUILD 
UP Skills, е актуалната 
ситуация в строителния 
сектор на Европа, където 
се регистрират сериоз-
ни проблеми - увеличение 
на безработицата и ед-
новременно намаляване 
обема на строителната 
продукция. 

В Пътната карта сме 
се постарали да посочим 
мерки, които да дадат въз-
можност за преодоляване 
на бариерите, които бяха 
идентифицирани с общи 
усилия от страна на всич-
ки участници в изработва-
нето на документа. Прио-
ритетните области са 
общо шест с предложения 
за конкретни мерки към 
тях, като информацията 
е достъпна на уебсайта 
на проекта.

За да имаме добра 

квалификация на хората, 
които ще извършват дей-
ности по монтаж, е необ-
ходима съответна база, 
която да им предоставя 
възможност да придоби-
ват необходимите умения 
за конкретните работни 
места.  

Радвам се, че съвмест-
но ще работим по нови 
обучителни материали, и 
то с широк периметър - 
ще обхващат както лица, 
които са в началото на 
професионалното обуче-
ние, така и лица на пазара 
на труда, които непрекъс-
нато трябва да подобря-
ват своите компетенции 
и умения в конкретната 
сфера, в която работят. 

Искрено се надявам с по-
мощта на Пътната карта 
да подпомогнем сътруд-
ничеството с  бизнес 
средите и това да даде 
отражение върху качест-
вото на професионалното 
образование и обучение. 
Всеизвестна е темата 
за непривлекателността 
на професиите от техни-
ческите направления. На 
миналата ни среща беше 
представен проектът на 
Министерството на об-
разованието и науката 
за професионалното ори-
ентиране и се надявам, 
че той има ефект върху 
насочването на лицата 
в техническите специал-
ности.

Снимки Емил Христов

и национални програми. 
Звено „Управление на про-
екти” в КСБ работи по 
изпълнението на тези 
програми, като развива 
актуални за строителния 
сектор теми. Звеното 
набляга на проекти в сфе-
рата на формалното и не-
формалното образование 
и обучение на специали-
сти в строителството. 
За целта то си сътруд-
ничи с професионалните 
гимназии у нас и центро-
вете за професионално 
обучение в строителния 
сектор. 

Участие в третата 
работна среща взеха още 
д-р арх. Здравко Генчев от 
„ЕнЕфект”, Йордан Йорда-
нов – гл. експерт в Аген-
цията за устойчиво енер-
гийно развитие, и Искрен 
Ангелов от Министер-
ството на труда и соци-
алната политика.
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Камен Горанов, 
експерт в КСБ

Продължение от миналия 
брой

Анализът на екокръговра-
та представлява цялостна 
оценка на влиянието върху 
природата на действията, 
свързани с добиването на 
строителни суровини, прера-
ботването им в определени 
продукти, тяхното използ-
ване, превръщането им в 
отпадъци и възможност за 
рециклиране или тяхното 
депониране. Цялостната 
оценка на този цикъл пред-
ставлява екоанализът на 
строителните отпадъци 
(СО), значението на опре-
делени действия за тяхното 
ограничаване или стимулира-
не на тяхното рециклиране. 
Всичко това е заложено в но-
вата Наредба за управление 
на строителните отпадъци 
и за влагане на рециклира-
ни строителни материали. 
Тя е приета в изпълнение на 
Закона за управление на от-
падъците (ЗУО), Национал-
ния стратегически план за 
управление на отпадъците 
от строителство и разру-
шаване на територията на 
България за периода 2011-
2020 г. и др. 

Отношението и дей-
ността към строителните 
отпадъци се подчиняват на 
определен приоритетен ред. 
В чл. 6, ал. 1 на Закона за 
управление на отпадъците 
този ред намира приложение 
за всички видове отпадъци. 
Наредбата в чл. 10 възпро-
извежда и доразвива приори-
тетите, които следва да се 
спазват при осъществяване 
на строителната дейност. 
Лицата, при чиято дейност 
се образуват СО, прилагат 
следния „йерархичен ред” спо-
ред наредбата за третира-
не на отпадъците:

1. Предотвратяване.
2. Подготовка за повтор-

на употреба.
3. Рециклиране на СО, 

които не могат да се използ-
ват повторно.

4. Оползотворяване в об-
ратни насипи.

5. Оползотворяване за 
получаване на енергия от 
СО, които не могат да бъ-
дат рециклирани и/или опол-
зотворени.

6. Обезвреждане на СО, 
които не могат да бъдат пов-
торно употребени, оползот-
ворени и/или рециклирани по 

начините, упоменати в т. 1-5.
В наредбата подробно и 

съдържателно са разработе-
ни приоритетите при тре-
тирането на отпадъците, 
като се започне от ограни-
чаване създаването на стро-
ителни отпадъци и се преми-
не през повторна употреба, 
рециклиране и енергийно 
използване. В приоритети-
те на закона не се включва 
използване на СО в обратни 
насипи. В Наредбата обаче 
те са включени като част 
от йерархичния ред като 
„оползотворяване в обратни 
насипи” или самостоятел-
на дейност с отпадъците. 
Това само показва колко ши-
роко е приложението сега и 
в бъдеще на строителните 
отпадъци пряко или след 
тяхното селектиране в об-
ратни насипи. В т. 6 на & 1 
на наредбата за управление 
на строителните отпадъ-
ци е дадено определение на 
израза „оползотворяване в 
обратен насип”, което озна-
чава „дейност по оползотво-
ряване, при която инертни 
отпадъци се използват за 
възстановяване на терени и 
изкопни зони и/или за инже-
нерни приложения при ланд-
шафтно оформление в слу-
чаите, когато строителни 
отпадъци се използват като 

заместители на неотпадъч-
ни материали”. 

В наредбата в чл. 16, 
ал. 1 се казва, че за използ-
ване на СО в обратни наси-
пи могат да се използват СО 
при спазване на изискването 
„лицето, което извършва ма-
териално оползотворяване 
чрез влагане на СО в обра-
тни насипи, да притежава 
документ по чл. 35 от ЗУО 
за извършване на дейности 
по третиране на отпадъ-
ци с код R10”. Този заложен 
принципен текст в закона 
не беше коригиран въпреки 
забележките на Камарата 
на строителите. Очевидно 
в ПУСО ще бъде отбелязан 
редът за използване на СО 
в съответствие със закона, 
но не трябва да се изисква 
разрешение по чл. 35 от ЗУО 
от лицето, което е в струк-
турата на фирмата за стро-
еж или премахване на сгради 
и използване на СО за обра-
тни насипи за новострояща-
та се сграда. 

Камарата на строите-

лите в България извършва 

регистриране на строи-

телни фирми - изпълнители 

на обекти, и гарантира без-

опасност в строителната 

дейност на лицензираните 

фирми. Регистрацията се 

осъществява чрез катего-

ризацията им. Ето защо 

обратни насипи следва да 

осъществяват само реги-

стрирани компании, но без 

да е необходимо да прите-

жават разрешение по чл. 35 

от ЗУО за работа със СО, 

тъй като невинаги обра-

тните насипи се състоят 

от отпадъци и се въвежда 

бюрократичен ред на тях-

ното установяване. 

Регламентацията също 
така налага използването на 
инертни СО в обратни наси-
пи, но след допълнителна об-
работка. Това може да стане 
само при рециклиране на СО 
на мястото на рушене или на 
определената площадка. Те 
предвиждат при съмнение да 
се извършва проверка чрез 
„задължителни изпитвания”.

Съгласно чл. 2, б. „д” на 
Директива 1999/31/ЕО от 26 
април 1999 г. „инертни отпа-
дъци” са „отпадъците, кои-
то не претърпяват никакви 
важни физични, химични или 
биологични преобразувания, 

не се разграждат, не горят 
и не участват в други физич-
ни или химични реакции, не са 
биоразграждащи се или с не-
благоприятни въздействия 
върху други вещества, с кои-
то са в контакт, по начин, 
който води до увеличаване 
замърсяването на околната 
среда или увреждане на чо-
вешкото здраве. Налага се 
да се извърши известна пре-
работка, която ще създаде 
допълнителни качества на 
продукта. 

Неслучайно в чл. 6, ал. 3 
на ЗУО е отразено, че при 
прилагане йерархията на 
приоритетите се вземат 
предвид общите „принци-
пи за опазване на околната 
среда като предпазни мерки 
- устойчивост, техническа 
осъществимост и икономи-
ческа приложимост, опазва-
не на ресурсите, както и ця-
лостното въздействие върху 
околната среда, човешкото 
здраве, икономиката и об-
ществото”. Тогава може да 

се постигне икономическа 
заинтересованост на стро-
ителните фирми и фирмите 
за премахване на сгради от 
страна на собствениците 
на бившата сграда, които са 
мотивирани за обезпечаване 
на разделното събиране. 

Рециклирането на СО 
ще създаде възможности за 
влагане във всякакви сгради 
и ще подпомогне създаване-
то на развит пазар, който да 
диктува скоростта и начина 
на рушене и рециклиране. 

В новата наредба е 
доразвит този въпрос, 
като в чл. 14 е записано, че 
„дейностите по събиране, 
транспортиране, подготов-
ка преди оползотворяване и/
или обезвреждане, материал-
но оползотворяване, както и 
по обезвреждане на СО се 
извършват от лица, които 
притежават документ по чл. 
35 от ЗУО.” Тук се проявява и 
разрешителният режим от 
РИОСВ, заради който може 
да се отлага разрешението 
за строеж и впоследствие 
издаването на Акт 16 за 
неговото завършване. В 
практиката изпълнителят, 
който е извършил изкопите 
за строежа, след това за-
вършва обекта и извършва 
също обратния насип. Но 
чистата изкопна земя не е 

отпадък съгласно чл. 2, ал. 2, 
т. 3 от ЗУО и задължителни-
те клаузи за нея по чл. 35 не 
се прилагат. 

Обратните насипи са 
приоритетно направление 
при третирането на СО и 
част от цялостния строи-
телен план и не следва само 
заради тях да се получава 
разрешение по чл. 35 от 
ЗУО. Обратните насипи се 
извършват с техниката на 
строителя по обекта и пред-
ставляват основна операция 
при пътното строителство 
и финализираща операция 
при останалите обекти. Ре-
циклиране на 70% от строи-
телните отпадъци до 2020 
г. в съответствие с Дирек-
тива 2008/98/ЕО изисква 
внимателно проследяване на 
структурата на потока от 
СО и налагане на норми за 
отделните видове отпадъч-
ни продукти. В чл. 32 от ЗУО 
е отразено изключването от 
отпадъците на „незамърсе-
ни почви, земни и скални маси 

от изкопи в естествено 
състояние”. Това означава, 
че при отчитане на оползо-
творяването на СО чиста-
та земна маса трябва да се 
изключи. Определянето на 
точни проценти за реализа-
ция за отделните видове СО 
изисква прилагане на точни 
методи на тяхното изчис-
ляване. Това е направено в 
чл. 12 от наредбата, където 
е записано, че процентите 
представляват отношение 
между материално опол-
зотворените и общото ко-
личество на образуваните 
строителни отпадъци за 
съответния строеж. 

Главният извод е, че 

общото количество обра-

зувани или създадени от-

падъци ще трябва да бъде 

прогнозирано реално за 

съответния вид строеж. 

От тези количества ще 

се изчисляват проценти-

те на оползотворени СО. 

Това предполага установя-

ване на определени норми 

за видовете строежи при 

тяхното изграждане или 

рушене. Прогнозирането 

на количеството на съот-

ветния вид отпадък, което 

трябва да се постигне, не 

може да се установи и фик-

сира за различните видове 

строежи поради тяхното 

конструктивно различие и 

амортизиране. 

Изразът в чл. 12, ал. 1 в 
наредбата „общото количе-
ство образувани СО (в тоно-
ве) за съответния строеж” 
няма реално практическо 
приложение. Измерване на 
теглото на СО може да се 
извършва след рушене, това-
рене, при приемането за де-
пониране. На строежа може 
да се установи теглото 
само ако има третиране или 
разделно събиране, сортира-
не и рециклиране, а оттам и 
претегляне на кантар за па-
зарна реализация на отдел-
ните строителни сегменти. 
Това се отнася само при про-
дажба на СО на обекта.

В чл .  11 наредбата 
развива подробно задъл-
жителните количества за 
селективно разделяне и ма-
териално оползотворяване, 
за видовете строителна 
дейност и за видовете отпа-
дъци по кодово обозначение. 
При строителството на 
пътища е необходимо да се 
реализира 80% материално 
оползотворяване на генери-
раните отпадъци. 

За останалото строи-
телство или разрушаване на 
стари обекти задължител-
ните проценти се разпреде-
лят по видовете материали, 
обозначени по кодове на от-
падъците, съгласно Наредба 
№3 от 1.04.2004 г. на минис-
търа на околната среда и 
водите и на министъра на 
здравеопазването. Съгласно 
§ 16 от ЗУО целите следва 
да се постигнат поетапно 
до 2020 г. В закона е отде-
лено специално внимание на 
сроковете за строителните 
отпадъци и е предвидено да 
се оползотворява или рецик-

лира до 1.01.2016 г. най-малко 
35% от общото тегло на СО. 

Разработена е табли-
ца за количествени цели за 
материално оползотворя-
ване по видове строителни 
отпадъци. Така например за 
дървения материал като СО 
се предвижда за 2014 г. ре-
ализация от 60%, а за 2020 
г. - 80%, за стъкло за 2014 
г. 27%, а за 2020 г. - 80%. В 
същото време от началото 
на 2014 до 2020 г. за всички 
видове черни и цветни мета-
ли като СО е задължително 
тяхното оползотворяване 
от 90%. 

Какво означава това? 
При рушене на бетонна 
сграда трябва да се извър-
ши дребно натрошаване на 
бетона на място и да се из-
влече най-малко 90% от же-
лязната конструкция. Ще се 
осъществят селективното 
събиране, отчитането на 
ПУСО и минималните законо-
ви изисквания за отделните 
отпадъци. Изпълнението на 
законните минимални коли-
чества ще се извърши при 
товаренето за преработва-
телния комбинат и прете-
глянето им при приемането. 

Ако едри късове от тази 
железобетонна конструкция 
се транспортират до депо 
наред с останалите СО за 
разделно сортиране, вся-
какви по-нататъшни данни 
за оползотворяване на от-
падъците желязо и бетон, 
размесени с останалите, 
ще бъдат неточни. Прете-
глянето им ще става един-
ствено на входа на депото, 
но с размесени отпадъци от 
други обекти. 

Прогнозиране на тегло-

то на бъдещия отпадък при 

строителство и при руше-

не ще затруднява строи-

телните фирми. Същото 

се отнася, когато подгот-

вят и отчитат изпълне-

нието на ПУСО. Те трябва 

да отделят екип, който да 

получи лиценз за третиране 

на СО по чл. 35 от ЗУО. 

Фирмите за събиране 

и рециклиране на отпадъ-

ка, които имат лиценз за 

неговата преработка от 

РИОСВ, ще работят пара-

лелно със строителните 

фирми, но при тях липсва 

компетентност за прогно-

зиране на СО. Подготовка-

та и отчетът за изпълне-

нието на ПУСО трябва да 

се извършват съвместно 

със строителните фирми. 

Това предполага да се из-

искват експертни заклю-

чения по строителната 

документация за ПУСО и да 

се използва оборудване при 

разделно събиране и отчи-

тане. Всичко това увелича-

ва разходите на строител-

ния сектор. 

Необходимо е отново да 
подчертаем нашето несъг-
ласие с чл. 9 от ЗУО, където 
се забранява въвеждането 
в експлоатация на строежи 
без наличие на разрешение, 
комплексно разрешително 
или регистрационен доку-
мент по чл. 35 от Закона за 

Снимка Денис Бучел
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управление на отпадъците. 
Чл. 35 разглежда подробно 
всички случаи на издаване на 
разрешение за третиране 
на отпадъци. За изпълнение 
на горното разпореждане се 
направи и изменение в Зако-
на за устройство на тери-
торията (ЗУТ). Това, което 
засяга пряко строителната 
дейност, е промяната в чл. 
178, ал. 3 на ЗУТ, където е за-
писано, че строежите не се 
въвеждат в експлоатация, 
когато „не е издадено раз-
решение или регистрацио-
нен документ за дейности с 
отпадъци, когато такива се 
изискват”. Ако планът за уп-
равление на строителните 
отпадъци се изпълнява от 
строителната фирма заедно 
със СМР, тя трябва допълни-
телно да получи разрешение 
на част от инженерния й 
състав от РИОСВ за про-
веждане на финализиращите 
операции по обратен насип 
според инвестиционния план.

В Приложение №10 към 
наредбата са дадени цифри 
в таблица за поетапно из-
пълнение до 2020 г.

1. За строителство на 
сгради - 2% от общото коли-
чество вложени строителни 
продукти.

2. За строителство на 
пътища - 10% от общото 
количество вложени строи-
телни продукти.

3. За рехабилитация и 
ремонт на пътища - 3% от 
общото количество вложени 
строителни продукти.

4. За строителство, ос-
новен ремонт и други стро-
ежи от техническата инфра-
структура - 8% от общото 
количество вложени строи-
телни продукти.

5. За оползотворяване на 
предварително третирани 
СО в обратни насипи - 10% 
от общото количество вло-
жени строителни продукти.

Съществува разлика 
между записа в чл. 13 в на-
редбата и Приложение №10 
към нея. В последната т. 5 в 
наредбата се посочва видът 
на строителната дейност 
като „оползотворяване на 
предварително третирани 
СО”, а в Приложение №10 се 
говори за „оползотворяване 
в обратни насипи”. Заложе-
ните данни в наредбата са 
10%, а в приложението - 12%. 

Задължение за поет-

апно изпълнение и създа-

ване на СО в цифри влиза 

в действие от 2013 г. По-

ради това се налага бър-

за поправка в наредбата 

на допуснатата грешка. 

Трябва да се знае, че няма 

определение „рециклирани 

материали”, а строителни 

„материали от рециклира-

ни отпадъци”. 

Има разлика в понятия-
та „рециклирани строител-
ни материали”, използвано 
в наредбата, и „материали 
от рециклирани строител-
ни отпадъци”. Основно в за-
кона и наредбата се говори 
за процент на рециклиране и 
неговото повишаване и от-
читане. В чл. 13 на наредба-

та се говори за процент на 
използвани строителни ма-
териали след влагане в тях 
на строителни отпадъци или 
съответно след тяхната 
преработка. Тук следва да 
се отбележи, че контролът 
на влагане на отпадъци или 
след тяхната преработка се 
извършва документално от 
кантарни бележки преди пре-
работка или от сертифика-
ти за получени продукти след 
процент на влагане на СО. 

Законодателите и екс-
пертите на МОСВ заложиха 
в чл. 13, ал. 3 задължение при 
обявяване на обществени 
поръчки за изпълнение на 
СМР да се фиксират необхо-
дими количества на строи-
телни материали с вложени 
в тях СО съобразени с изис-
кванията за съответните 
строежи. Определянето на 
точни проценти за реализа-
ция за отделните видове СО 
изисква прилагане на точни 
методи на тяхното изчис-
ляване. Това е направено в 
чл. 12 от наредбата, където 
е записано, че процентите 
представляват отношение 
между материално опол-
зотворените и общото 
количество на образувани-
те строителни отпадъци 
за съответния строеж. На 
практика претеглянето на 
съответните отпадъци ще 
бъде измерено при тяхното 
предаване за оползотворя-
ване. 

Главният извод е, че за 

отчитане на количество-

то третирани строител-

ни отпадъци е необходимо 

общогенерираните отпа-

дъчни продукти да бъдат 

прогнозирани реално за съ-

ответния вид строеж, по 

възможност претеглени. 

От тези количества ще 

се измерват и отчитат 

процентите за оползотво-

рени СО. Това предполага 

установяване на опреде-

лени норми за видовете 

строежи при тяхното из-

граждане или разрушаване. 

Количеството на съот-

ветния вид отпадък, който 

трябва да се постигне, е в 

съответствие със заложе-

ните проценти в чл. 11 на 

наредбата. 

Следващият важен въ-
прос е отразен в ал. 6 на чл. 
10 на закона. В него се каз-
ва, че възложителят на об-
ществени поръчки включва в 
условията за избор на изпъл-
нител „влагане на рециклира-
ни строителни материали”. 

Възложителите на об-
ществени поръчки са за-
дължени да предвидят в 
строежите материали от 
рециклирани строителни 
отпадъци. Изразът в наред-
бата „рециклирани строи-
телни материали” следва да 
се замени с „рециклирани СО” 
или РСО. Възложителите са 
задължени да спазват гор-
ната схема, но проблемите 
идват оттам, че тези про-
центи трудно могат да се 
съблюдават поради:

1. Необходимо е да се по-
стави горна или долна грани-

ца, като се отрази „най-мал-
ко” или „най-много”, защото 
фиксирането на определени 
проценти не звучи коректно.

2. Използването на до-
ставен бетон, замазки или 
други материали със смески 
от рециклирани отпадъци от 
друг обект също трудно се 
поръчва, определя и доказва.

3. Поставяне на условие 
при оценка за качество на 
офертата на проекта, свър-
зано с влагане на рецикли-
рани СО, може да повлияе на 
нейната конкурентоспосо-
бност. В практиката това 
условие не е основно при 
общата оценка на оферира-
ния проект и може да подпо-
могне известни корупционни 
схеми. Тази бележка не е слу-
чайна, защото при оценка на 
проекти по обществени по-
ръчки в някои случаи се при-
лагат като първостепенни 
някои допълнителни условия. 
Това спомага за отстранява-
не на строители от първос-
тепенни категории, които 
предлагат високо качество 
и по-ниска стойност на про-
екта. 

Камарата на строите-
лите в България е натоваре-
на именно със задачата да 
следи за прилагане на конку-
рентоспособни условия и да 
спомага за отстраняване на 
такива некоректни крайни 
оценки по обществените 
поръчки. Тя осъществява 
надзор, следи и защитава ин-
тересите на представите-
лите на строителния бранш, 
гарантира качественото из-
пълнение на СМР и спазване 
на всички законови и техни-
чески изисквания в процеса 
на строителство. 

На последно място не 

би трябвало задължител-

но определени проценти 

за влагане на рециклирани 

СО да стимулират тре-

тирането на отпадъците. 

Само и единствено финан-

совата заинтересованост 

може реално да стимулира 

и изгради използването 

на строителни суровини 

от рециклираните СО. Ако 

изброим само някои от 

мерките, използвани в ев-

ропейските страни, може 

да посочим: поетапно уве-

личение на отчисленията 

за депониране, предимства 

при общинско сътрудни-

чество, поддържане на 

по-ниска цена (до 30%) на 

рециклирани строителни 

материали спрямо при-

родните материали, уве-

личение на концесионната 

такса върху природните 

строителни материали 

(кариерни материали), 

облекчения по ДДС за ре-

циклираните строител-

ни материали или други 

данъчни преференции при 

тяхното използване, както 

и по-добри условия за креди-

тиране от банки на стро-

ителни проекти, в които 

се използват рециклирани 

материали.

Както вече установи-
хме в Закона за управление 
на отпадъците и приетата 

в изпълнение на чл. 43, ал. 4 
от него наредба основно се 
предвижда оползотворяване 
на строителните отпадъ-
ци в обратни насипи. Извън 
това е записано според таб-
лицата на Приложение №12 
използване на отпадъците 
за рециклиране, изгаряне и 
депониране. Самата табли-
ца е схематична и не показ-
ва движението на отпадъка 
в съответната площадка 
по дати. По-правилно е таб-
лицата да бъде подробна и 
описателна и да проследява 
измененията на отпадъка 
от неговото постъпване в 
депото. 

Съгласно ал. 12 на въвеж-
дащите клаузи на Директива 
89/106/ЕС държавите членки 
в изискванията към стро-
ежите по отношение на съ-
ществените характеристи-
ки на строителни продукти 
следва да използват методи, 
които са в съответствие с 
хармонизирани технически 
спецификации на ЕС. 

Съгласно чл. 9, ал. 2, т. 
2 от наредбата самото 
рециклиране на отпадъка 
се извършва по изисквания-
та на чл. 17 от Регламент 
ЕС/305/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 
9 март 2011 г. за определя-
не на хармонизирани условия 
за предлагането на стро-
ителни продукти. С цел из-
ползване на строителните 
продукти на вътрешния па-
зар в страните - членки на 
ЕС, действаше Директива 
89/106/ЕС. Всички строител-
ни продукти, включени в нея, 
трябваше да отговарят на 
съответните основни изиск-
вания за безопасност, дефи-
нирани в анекс към нея, като: 
механична устойчивост и 
стабилност; пожаробезо-
пасност; хигиена, защита 
здравето на хората и окол-
ната среда; безопасност 
при употреба; шумозащита; 
енергоикономичност. 

На 24.04.2011 г. действа-
щата директива е изменена 
от Регламент ЕС/305/2011. 
Известни корекции са на-
правени и от Директива 
2008/98/ЕС.

Сега действат Закон за 
техническите изисквания 
към продуктите и наред-
би за неговото приложение 
като „Наредба за маркировка 
за съответствие”. Когато 
нанасят маркировката „СE” 
върху строителния продукт, 
производителите показват 
съответствие на този про-
дукт с декларираните за 
него експлоатационни пока-
затели. Нотифициращият 
орган издава сертификат за 
съответствие. Спазва се 
процедурата на европейския 
документ за оценяване. 

Формите и методите 

за оценка на качеството 

на строителния продукт за 

съответствие следва да се 

прилагат и за рециклирани-

те строителни продукти. 

Най-напред в наредбата 

следваше да се подчертае 

формата на спазване на 

строителните стандарти 

сега, да се обявят оценява-

щите органи и след това да 

се посочи съобразяването 

им с европейските стан-

дарти, които са изложени 

в директивата. Едва след 

такава преработка и про-

верка на съответствие 

рециклираният отпадък 

може да намери приложение 

за повторна употреба. „СЕ” 

маркировката е условие за 

свободно движение на сто-

ките в ЕС. Това означава, че 

продуктът съответства и 

е хармонизиран с Европей-

ския стандарт (HEN) или с 

Европейското техническо 

одобрение (ЕТА). 

Съгласно Наредбата за 
съществените изисквания 
към строежите и оценя-
ване съответствието на 
строителните продукти 
(НСИСОССП) министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството изда-
ва разрешение за съответ-
ствие и одобрение на стро-
ителния продукт. 

Регламент ЕС/305/2011 
отмени действащата Ди-
ректива 89/106/ЕС с цел 
да се подобри функционал-
ността, ефективността и 
прозрачността на новите 
стандарти. Постоянният 
Комитет по строителство-
то и Европейският Комитет 
по стандартизация (CEN) са 
признати за компетентните 
организации за прилагането 
на хармонизираните стан-
дарти. 

Налага се усвояване на 
добрата европейска прак-
тика и разработване на 
ръководство за влагане на 
рециклирани строителни 
материали за строителни 
цели. Усвояването на по-ши-
роките възможни приложения 
на рециклираните материа-
ли и техните строителни 
технически спецификации 
следва да се извършва в съ-
ответствие с хармонизира-
ните условия на Регламент 
ЕС/305/2011 на ЕС. Преди две 
години беше приет Национа-
лен стратегически план за 
управление на отпадъците 
от строителство и разру-
шаване на територията на 
България до 2020 г. Въз ос-
нова на анализа на видовете, 
количествата и прогнозата 
за нарастване на генерира-
ните отпадъци от строи-
телство и разрушаване и по-
тенциала им за рециклиране 
се разглеждат като целеви 
групи за рециклиране следни-
те отпадъци:

Бетон и стоманобе-
тон.

Асфалтобетон.
Строителна керамика.
Натрошени скални ма-

териали.
Смесени минерални 

отпадъци.
Те представляват 80-

85% от общото количество 
генерирани отпадъци от 
строителство и разруша-
ване.

Както вече подчерта-
хме, тази дейност може да 
се извършва от мобилни 
деконструктивни компании 

при самостоятелно обосо-
бени строителни обекти. 
Заложено е в Националния 
стратегически план за уп-
равление на отпадъците 
от строителство и разру-
шаване на територията на 
Република България за пери-
ода до 2020 г. поддържане на 
регистър за обекти, които 
търсят рециклирани стро-
ителни материали, и регис-
тър за налични рециклирани 
материали. Изграждане на 
такъв регистър предполага 
отлична комуникация на та-
кова звено със строителни-
те и рециклиращите фирми. 
Това изисква привличане на 
браншовите организации 
и използване на техните 
връзки с различните дър-
жавни и местни органи на 
управление. Камарата на 
строителите в България 
има свои областни пред-
ставителства и контакти 
със строителните фирми 
в цялата страна, които са 
нейни членове. За развитие 
на този процес е необходи-
мо да се създаде интензивна 
връзка с централните орга-
ни. Съвместната работа на 
кметствата и техните но-
вооткрити строителни депа 
с браншовата организация 
ще активизира схемата на 
работа и ефективността 
на процеса на рециклиране и 
пряко приложение на строи-
телните отпадъци. 

Държавите - членки на 

ЕС, въведоха разпоредби, 

включващи изисквания не 

само по отношение безо-

пасността на сградите, но 

и тяхното разрушаване и 

рециклиране на строител-

ните отпадъци и влагане-

то им в новото строител-

ство. Тези нови разпоредби 

се отнасят също до здраве-

то, дълготрайността, ико-

номията на енергия, опаз-

ването на околната среда, 

икономическата страна и 

други важни аспекти от 

обществен интерес. За-

коновите, подзаконовите 

или административните 

разпоредби или съдебната 

практика, установени на 

равнището на ЕС или на 

равнището на държавите 

членки по отношение на 

строежите, се отразяват 

на изискванията за строи-

телните отпадъци и влага-

нето им в нови продукти.

Новото европейско и на-
ционално правно регулиране 
на процеса на рециклиране 
на СО ще развие и стимули-
ра създаването на нови ико-
номически ефективни стро-
ителни продукти.

За да има свободен па-

зар, трябва да има изли-

шък на продукти и пазарно 

търсене и от едната, и от 

другата страна. Cвобод-

ният пазар на рециклирани 

строителни материали 

постепенно ще отменя оп-

ределени модули от сегаш-

ния пазар за строителни 

ресурси, ще създава инова-

тивни и евтини продукти 

за строителството на  

бъдещето.
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От 2010 г. фирмата му е пълноправен член на немското сдружение AKQR

Мартин Славчев

Управителят на „Сигма 
– П”  ООД инж. Вален-
тин Петков е роден през 
1961 г. в гр. Ябланица. Учи 
в Природо-математиче-
ската гимназия в Ловеч. 
„По онова време доброто 
образование беше много 
важно. Математическата 
в Ловеч е учебното заведе-
ние, на което дължа голяма 
част от своето развитие 
като личност. Там попад-
нах на чудесни учители и 
намерих добри приятели. 
Често играехме спортен 
бридж, включително с ня-
кои от преподавателите. 
Като цяло смятам, че че-
тирите години в ловеш-
ката гимназия са много 
важни за моята бъдеща 
реализация”, споделя той.

Инж. Петков сам из-
бира строителството за 
своя професия. „Преди про-
мените в България през 
1989 г. позволяваха да се 
кандидатства само в едно 
висше учебно заведение и в 
едно военно училище. Кан-
дидатствах и бях приет 
във ВИАС, сегашния УАСГ. 

Дори нямах представа 
какви са възможностите 
за реализация в строи-
телната професия. В уни-
верситета се формира 
значителна част от моя 
характер. Научих се на 
по-голяма упоритост, да 
издържам на големи нато-
варвания. Осъзнах колко е 
важно човек да притежава 
качества, ако иска да по-
стигне целите си”, заявява 
строителят.

„ В ъ з м ож н о с т и т е, 
които предлагаше тога-
вашното общество, бяха 
доста по-различни от 
сегашните. Мечтата на 
всеки човек бе след своето 
дипломиране да си намери 
добра държавна (тогава 
нямаше друга) работа. 
При мен нещата се случиха 
така, че ме разпределиха в 
Инвеститорската дирек-
ция на София - окръг. Там 
работих в продължение 
на пет години и половина. 
Доволен съм, че на това 

мое първо работно място 
попаднах на добри колеги, 
които ми подадоха ръка и 
ми помогнаха по-лесно и 
бързо да навляза в профе-
сията. Това беше важно”, 
казва инж. Петков. 

В извънработно време 
бъдещият строител за-
почва да се занимава и с 
проектиране. „Това беше 
единственият начин, по 
който можеха да се изкар-
ват допълнителни доходи”, 
разказва той. 

След промените инж. 
Петков се насочва към 
работа в частния сектор. 
През 1992 г. напуска дър-
жавното предприятие и 
основава частна фирма. 
„Считах, че мога да по-
стигна повече в своята 

професионална реализация. 
В началото се занимавах 
както със строително-ре-
монтна дейност, така и с 

инвеститорски контрол 
на няколко общини на те-
риторията на стария Со-
фийски окръг. Участвахме 

във всички фази на ин-
вестиционния процес. 

Това беше сферата, в коя-
то бях работил и преди, и в 
която бяха по-добрите ми 
контакти”, казва той.  

С течение на време-
то инж. Петков започва 
да се занимава с изграж-
дането на кооперации на 
предприемачески принцип. 
„Занимавахме се с тази 
дейност през следващите 
17-18 години. Вече бяхме 
преживели Жан-Виденова-
та зима, която „отряза” 
всичко, което стърчеше 
прекалено нависоко, и мно-
го от строителните фир-
ми бяха докарани до ръба 
на фалита. Имахме по-го-
ляма увереност в собст-
вените си възможности, а 
фирмата ни беше укрепна-
ла като структура и като 
инвентар. През този пери-
од изградихме 25 хил. кв. м 
жилища, гаражи, офиси, 
магазини, ателиета, ед-
нофамилни сгради и т.н.”, 
споделя строителят.

Търсенето на пазарни 
ниши и строителният бум 
в последните години кара 
инж. Валентин Петков да 
намира нови перспективи 
за развитие. Навлизането 
на българския пазар на го-
лемите международни ве-

риги хипермаркети, т.нар. 
дискаунтъри, както и дъл-
гогодишните контакти 
с един от водещите све-
товни производители на 
керамични плочки довеж-
дат до идеята за обучение 
на част от работещите 
във фирма „Сигма – П” в 
Германия и възможност-
та за полагане на подови 
настилки по вибрационен 
метод. 

Инж. Петков купува 
необходимия инвентар и 
започва да полага подови 
настилки по този метод. 
Фирмата му вече има из-
пълнени поръчки за някои 
от големите хипермарке-
ти. От средата на 2010 г. 
„Сигма – П” е пълноправен 
член на немското сдруже-
ние, следящо  за качество-
то на подовите настилки, 
изпълнени по виброметод -  
AKQR. „Ние сме единстве-
ната фирма от Източна 
Европа, която членува в 
това сдружение. Поддър-
жаме добри връзки помеж-
ду си и редовно участваме 
в годишните събрания. 
Дори през 2014 г. очаква-
ме да ни поверят домакин-
ството на тези регуляр-
ни годишни срещи”, казва 
инж. Петков. 

Един от последните 
проекти, върху които инж. 
Петков работи, е изграж-
дането на винарска изба 
в с. Неговановци, област 
Видин. През миналата го-
дина строителят изпълня-
ва и грубия строеж на две 
пасивни къщи. Очаква се 
в близките месеци проек-
тът да бъде финализиран. 
„Това е един изключително 
перспективен сектор на 
строителния бизнес като 
цяло. Според мен държа-
вата трябва да помисли 
за това как да бъдат на-
правени някакви частични 
преференции и стимули за 
фирмите, които по-малко 
замърсяват околната сре-
да”, смята строителят.

Категорично мога да заявя, че Ка-
марата на строителите в България е 
една необходима браншова организация. 
КСБ е добър инструмент и умело защи-
тава интересите на своите членове.

Смятам, че Камарата трябва да за-
сили контрола върху фирмите подизпъл-
нители и по-точно върху това дали те 
са регистрирани в ЦПРС. 

Пасивните къщи са сгради, в които вътрешният 
климат може да се получи без активна отоплителна 
или охладителна система. Къщата сама се подгрява 
и охлажда и затова се нарича пасивна. 

За европейското пасивно строителство необхо-
димо условие е годишните изисквания да са по-малки 
от 15 kWh/m2, като не трябва да бъдат увеличава-
ни разходите за енергия, необходими за други нуж-
ди (например електричество за домакинството). 
Нещо повече, комбинираната първична енергия за 
жилищната площ на пасивна къща не трябва да дос-
тига 120 kWh/m2 годишно за отопление, топла вода 
и електричество за домакинство. Допълнителните 
енергийни потребности могат да се покриват с въз-
обновяеми енергийни източници.

Винарската изба в с. Неговановци

Макет на пасивна къща

Имам двама синове. По-големият тази го-
дина завършва УАСГ, специалност „Пътно стро-
ителство”. Малкият учи във Втора английска 
гимназия.

Моето хоби са туризмът и пътуванията.  
Също така обичам увлекателните четива и 

интересните филми. 

Снимка авторът
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Основният проблем пред бенефициентите остава осигуряването на съфинансиране 

Кирил Гератлиев, директор 
на Главна дирекция „Европейски фондове и конкурентоспособност“:

Светослав Загорски

Г-н Гератлиев, как ще 

изглежда програма „Кон-

курентоспособност” през 

втория програмен период? 

Предвиждат ли се някакви 

промени?

Новата оперативна про-
грама трябва да има ясен 
стратегически фокус. За 
тази цел експерти на МИЕТ 
изготвят анализи, върху кои-
то ще се основава тя. Про-
грамата трябва да спазва 
демаркационната линия с 
другите оперативни програ-
ми, т.е. фокус трябва да има, 
но да не е прекалено ограни-
чаващ, за да позволява по-го-
ляма гъвкавост. Новата про-
грама трябва да надгражда 
добрите практики от на-
стоящата. В тази връзка 
се предвижда програмните 
приоритети да са пет – 
иновации и технологично 
развитие, конкурентоспосо-
бност и производителност, 
енергийна ефективност и 
зелена икономика, системи 
за подкрепа на бизнеса, тех-
ническа помощ.

Ще се промени ли фило-

софията на кредитиране 

на малкия и средния бизнес 

след 2014 г.? 

В началото на програм-
ния период е добре да се 
тестват схеми с по-малък 
ресурс, които впоследствие 
да се доразвият. При плани-
рането им трябва да има 
ясно разпределение и до-
пълване с инструментите 
на финансовия инженеринг, 
безвъзмездната помощ и 
собствено съфинансиране 
от страна на участващи-
те предприятия, за да се 
избегне изискването за 
осигуряване на голям собст-
вен ресурс. В тази връзка 
е необходима промяна във 
философията не само на 
инструментите за креди-
тиране, но и на схемите за 
безвъзмездна финансова по-
мощ. Необходима е и дивер-
сификация на риска на ниво 
оперативна програма чрез 

подготовката на големи 
проекти  от типа на София-
Тех Парк и грантови схеми, 
които не възпрепятстват 
плановете за инвестиции на 
предприятията. Това се на-
лага предвид необходимост-
та в този програмен период 
(в почти всички схеми за 
безвъзмездна помощ) да се 
приключат всички процедури 
по договаряне, да се прове-
дат процедури за избор на 
подизпълнител и едва след 
това да се реализира плани-
раната инвестиция.

Какво е изпълнението 

на ОП „Конкурентоспосо-

бност” само една година 

преди края на първия про-

грамен период?

В началото на 2013 г. 
около 95% от общия бю-
джет на оперативната про-
грама е в изпълнение. Към 
18.01.2013 г. размерът на 
договорените средства е 
1 910 487 288 лева, или 84% 
от общия бюджет, като тук 
се включват и средствата 
по финансовите инстру-
менти. Само за сравнение 
размерът на договорените 
средства към 1.05.2012 г. 
беше 1 020 020 148 лева, 

или 45% от общия бюджет. 
Размерът на разплатените 
средства към същата дата 
е 985 327 302 лева, или 43%. 
Ако реално измерим сред-
ствата в предприятията, 
включително реално раз-
платените средства и по 
финансовите инструмен-
ти, то сумата намалява на 
477 202 632 лева, или около 
20% от общо наличните 
средства. Размерът на сер-
тифицираните средства е 
906 971 211 лева, или 40% от 
бюджета. 

Какво предстои да се 

направи през последната 

година от първия програ-

мен период?

В настоящия момент 
актуалните схеми са при 
Програма за енергийна 
ефективност и зелена ико-
номика, която се изпълнява в 
партньорство с ЕБВР с бю-
джет от 150 млн. евро без-
възмездна помощ и 150 млн. 
евро кредитна линия, пре-
доставяна чрез партнира-
щи банки, както и схемата 
за развитие на приложните 
изследвания с бюджет от 10 
млн. евро.

Предстои рестартира-

нето на схемата за разви-
тието на клъстерите в Бъл-
гария, която е публикувана 
за обществено обсъждане 
в момента, както и обявява-
нето на последната схема 
за безвъзмездна финансова 
помощ за внедряване на ино-
вации с общ бюджет от 45 
млн. евро.

Какво е мястото на 

строителния бизнес в тази 

програма?

При изпълняващите се 
схеми за системи за упра-
вление на качеството има 
бенефициенти от стро-
ителния бизнес, но по на-
стоящите схеми за безвъз-
мездна помощ, включително 
Програмата за енергийна 
ефективност и зелена ико-
номика, секторът е извън 
допустимите за кандидат-
стване.

Кои са основните про-

блеми пред бенефициен-

тите и преодоляхте ли 

изоставането, което зава-

рихте през миналата годи-

на? Ще бъдат ли направени 

още промени, с които да се 

ускорят процесите?

Основният проблем пред 
бенефициентите остава 

осигуряването на съфи-
нансиране и необходимите 
средства за изпълнение на 
проекта преди възстановя-
ването им от програмата. 
Друг проблем е тежката 
за повечето бенефициенти 
административна и проце-
дурна среда, която малко по 
малко се опростява. Към на-
стоящия момент са подгот-
вени промени от експерти 
от различни министерства 
и от екипа на министър То-
мислав Дончев, промени на 
ПМС 55 от 2007 г., с които 
вярвам, че ще ускорим из-
пълнението на сключените 
договори през оставащите 
три години за разплащане до 
декември 2015 г.

Продължава ли не осо-

бено високият интерес 

към мярката за енергий-

на ефективност и как ще 

бъде преодолян този про-

блем за кратките срокове, 

с които разполагате?

Към настоящия момент 
са внесени 33 проектни 
предложения, които се оце-
няват от асистента по 
проекта. Скоро бе подпи-
сан и първият договор за 
безвъзмездна финансова 
помощ. Вярвам, че е необхо-
димо допълнително време, 
за да заработи програмата  
така, както е конструирана. 
Крайният срок за кандидат-
стване е 31 октомври т.г. 
Както знаете, програмата е 
много по-различна от стар-
тираните в миналото схеми 
за безвъзмездна помощ. Сле-
дим внимателно процесите 
и подготвяме допълнителни 
мерки като информационни 
кампании, семинари, диску-
сии, с които целим да популя-
ризираме програмата. Пред-
вид изискването за налични 
80% от общия бюджет на 
проекта на всеки кандидат 
е осигурена кредитна линия 
от страна на ЕБВР чрез пар-
тниращи банки в страната, 
с което се цели да се подпо-
могнат заинтересованите 
предприятия.

Какви са очакванията 

за финансиране на проекти 

чрез инициативата „Дже-

реми” през 2013 г.? Какви 

са резултатите до момен-

та и кога ще стартират 

всички продукти по тази 

инициатива?

В периода 2013 – 2015 г. 
по инициативата „Джере-
ми” за дългово финансиране 
на проекти са налични два 
продукта, които са разра-
ботени от Европейския ин-
вестиционен фонд, а именно 
-  гаранции, покриващи загу-
би по портфейл от заеми и 
инструмент за финансиране 
чрез поделяне на риска.

Както е известно, об-
щият бюджет на гаран-
ционния инструмент, оси-
гурен от Европейския фонд 
за регионално развитие и 
националния бюджет чрез 
оперативната програма, е 
на стойност 78,4 милиона 
евро. Предвид изискването 
банковите посредници да 
участват чрез преферен-
циални кредити, то общият 
бюджет по инструмента, 
който е на разположение 
на българския бизнес, е на 
стойност 392 милиона евро. 
Към края на 2012 г. са от-
пуснати от петте банкови 
посредника над 1478 креди-
та на малките и средните 
предприятия на стойност 
около 174 млн. лева. По ин-
струмента за финансиране 
чрез поделяне на риска са 
сключени от страна на Ев-
ропейския инвестиционен 
фонд споразумения с че-
тири банкови посредника, 
като средствата, които 
се предоставят от Евро-
пейския фонд за регионал-
но развитие и националния 
бюджет чрез оперативната 
програма, са на стойност 
150 милиона евро, които се 
предоставят при 0% лихва. 
В зависимост от офертите 
на банковите посредници 
очакваме ефективно 50% 
намаление на лихвените 
равнища по този продукт. 
Изпълнението на дяловите 
продукти по инициативата 
„Джереми” към момента е 
незадоволително.

ПРИОРИТЕТНА ОС 1
15 438 764,51

ПРИОРИТЕТНА ОС 2
246 503 678,57

ПРИОРИТЕТНА ОС 3
682 584 670,00

ПРИОРИТЕТНА ОС 4
20 626 285,26

ПРИОРИТЕТНА ОС 5
20 173 903,44
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Новият ректор на ВСУ „Любен Каравелов“ 
доц. Радан Иванов: 

Елица Илчева

Как се чувствате на 

стола на доц. Годинячки, 

след като последната го-

дина бяхте негов замест-

ник, доц. Иванов? 

Щастлив съм от дове-
рието, което ми гласуваха 
колегите. Имаше стрес 
тази първа седмица, но 
съм оптимист. Работата 
на администратора е дос-
та по-различна от тази 
на преподавателя. Сега 
се срещам с много повече 
хора, отколкото на предиш-
ната ми длъжност. Необ-
ходимостта да се взимат 
бързо спешни и твърди 
решения също е нещо, към 
което трябва да се адап-
тирам.

На доц. Годинячки мога 
да съм само благодарен за 
доверието, което ми гла-
сува, първо когато реши да 
ми предложи да съм зам.-
ректор и после за това, че 
можех да се уча от него. 

След като бяхте част 

от екипа на предишния 

ректор, е ясно, че ще има 

приемственост. Какво 

ново обаче?

Това, което може да 
се обобщи за ситуацията 
досега, е, че за 10 години 
доц. Годинячки успя да пре-
форматира училището от 
военно в цивилно и да го 
стабилизира както струк-
турно, така и финансово. 
Т.е. той свърши една кър-
товска, огромна работа.

Моята амбиция като 
наследник е да вложа това, 
което съм виждал по све-
та. Има много неща, за 
които у нас се казва, че 
са иновативни подходи, 
но в действителност са 
нормални, добри практики. 
Искам да ги приложа тук, 
като, разбира се, трябва 
да спазвам националните 
традиции. Защото ако се 
внедряват чужди модели 
едно към едно, често се по-
лучава един културен шок.

Това е моята основна 
цел – да постигна качест-
во и ефективност въз ос-
нова на световния опит. 

В програмата си зая-

вявате, че ще въведете 

платформа за електронно 

обучение. Какво ще пред-

ставлява тя?

В много университети 
у нас вече се използва та-
кава платформа. Тази, на 
която съм се спрял аз, се 
нарича „Мудъл” и предста-
влява един специализиран 
интернет сайт с огра-
ничен достъп. Той е така 
структуриран, че позволя-
ва разнообразна комуни-
кация между различните 
групи ползватели – това 
са администратори, пре-
подаватели и съответно 
потребителите – студен-
ти. Чрез тази система 
задочното обучение ще се 
превърне в дистанционно, 
което ще повиши качест-
вото му. 

Обещавате да адап-

тирате кандидатсту-

дентските кампании към 

условията на недостиг на 

студенти. Как ще стане 

това?

Правилникът за прием 
за идната година още е в 
процес на обсъждане. Не 
мога в момента да дам 
готови решения, но може 
да се приложат страте-
гии като тази за прием на 
отлични студенти при об-
лекчени финансови условия 
след това или за прием на 
студенти само по диплома.

Как ще работите за 

привличане на чуждес-

транни студенти?

Ние няколко години вече 
работим с чуждестранни 
студенти, 99% са от съ-
седна Турция. Те обаче ид-
ват тук по конюнктурни 
съображения основно. Не 
бих казал, че ги привлича 
качеството на българско-
то образование, а, може би, 
това, че е по-евтино тук. 
Искам това да се промени. 
Добре е те да идват тук, 
защото им харесва обуче-
нието. 

Към кои други страни 

може да насочите усили-

ята за привличане на сту-

денти?

Неразработен пазар 
са азиатските републики 
на бившия СССР. Това са 
Азербайджан, Казахстан, 
Киргизстан... Те в момен-
та са в икономически въз-
ход. Основното, с което 
можем да ги привлечем, е, 
че предлагаме европейски 
дипломи.

 Трябва доста подго-
товка, но си струва да се 
опита.

Какво включва намере-

нието ви да разширявате 

дейността на научноиз-

следователския сектор 

посредством привличане 

на преподаватели, занима-

ващи се с проектантска и 

консултантска дейност? 

Много колеги, не само 
в нашето училище, имат 
собствени фирми, с които 
развиват проектантска, 
консултантска или строи-
телна дейност. Тази дей-
ност отнема голямата 
част от времето им и съ-
ответно им остава малко 
време, за да се посветят 
на преподаването. За това 
естествено си има причи-
ни, а именно, че заплатите, 
които дава един универ-
ситет, са малки. Идеята 
ми е тези колеги пак да си 
вършат дейността, да си 
получават парите за нея, 
но да я вършат от името 
на училището, а не като 
отделни юридически субе-
кти. Така техният принос 
ще се отчита като принос 
на училището, което ще ни 
популяризира, ще ни отваря 
към пазара и ще ни осигуря-
ва имидж.

Интересно  в  про -

грамата ви е и това, че 

предвиждате стимули 

за преподаватели, кои-

то публикуват статии в 

международни издания.

Да, но става въпрос 
за най-престижните меж-
дународни издания. Прак-
тиката показва, че всеки 
един преподавател има 
високо мнение за изследо-
вателската работа, която 
извършва, и когато обяви 
пред катедрата, че е пуб-
ликувал някъде нещо, той 
си мисли, че е стигнал вър-
ха, което е нормално. Коле-
гите, които са специали-
сти в други области обаче, 
не могат да направят точ-
на преценка на постиже-
нието. За щастие, поне от 
десетина години вече има 
бази данни, структурира-
ни от различни световни 
издания от всички обла-
сти на науката. Всяко от 
специализираните издания 
има система за контрол, 
рецензиране, обратна връз-
ка с авторите. Най-попу-
лярната от тези бази дан-
ни бих казал, че е „Сайънс 
Дайрект“. И когато някой 
наш преподавател успее 
да публикува там, това ще 
е гаранция за качество. 

Какво по-различно вла-

гате в понятието дипло-

миране с разработка на 

изследователска задача?

Традиционно в Бълга-
рия в областта на строи-
телното инженерство се 
разработват т.нар. ин-
вестиционни проекти или 
просто проекти. Това е за-
наятчийска работа, която 
дава практически умения 
на студентите за бъде-
щата им работа във фир-
мите. Почти няма държава 
в света обаче, в която съм 
бил, а това са над 15 дър-
жави, където някой препо-
давател да си губи време-
то да дава на студентите 
да правят проекти. Дори е 
задължително дипломната 
работа да бъде изследова-
телски проект. Това озна-
чава, че преподавателят 
разделя собствената си 
изследователска работа 
на малки порции, които са 
смилаеми за студентите, 
и им възлага задачи. Те ги 
развиват, представяйки 
ги като дипломни работи, 
с които после влизат в го-
лемия проект. И по този 
начин върви и науката. 
Ние в България, освен че 

сме смазани икономически, 
няма и кой да ни помага. От 
един преподавател реално 
се очаква да движи учебна 
дейност, едновременно с 
това и частна фирма, за да 
си изхранва семейството 
и след това сам да прави и 
наука. Е, няма как да стане. 
А това е добър начин и сту-
дентите да помагат.

Вашето училище има 

вече опит с европейските 

програми. Какво предвиж-

дате в тази насока?

Проектът за обновява-
не на учебния корпус стана 
благодарение най-вече на 
личната инициатива на 
доц. Годинячки. От двай-
сетината спечелени про-
екта по същата програма 
ние бяхме първите, които 
го завършиха успешно. Но 
европейските проекти са 
различни и няма как всички 
да бъдат подхванати от 
ректора. От друга страна, 
за нас е малко рисковано да 
наемем щатен служител, 
който да се занимава само 
с тази дейност, защото 
трябва да му осигурим го-
дишна заплата без гаран-
ция за възвращаемост на 
средствата.

Идеята ми е да се сфор-
мира колектив от препо-
даватели и служители и 
при спечелен проект те 
да получат хонорар извън 
парите, които се полагат 
за разработката в самия 
проект. 

Какви са надеждите 

ви, свързани с решението 

на държавата да се създа-

де нова програма „Наука и 

образование“?

Решението е прекрас-
но, но съм скептичен за 
реализацията. Наскоро по-
лучих отговор във връзка с 
проектно предложение към 
фонд „Научни изследвания“ 
(ФНИ), което лично аз бях 
пуснал като ръководител 
на екип, в който освен хора 
от нашето училище има и 
колега от университета в 
Манчестър, и двама него-
ви докторанти. Този уни-
верситет по изследова-
телска дейност е трети 
в Англия след Оксфорд и 
Кейм бридж. Та в отговора 
на ФНИ, където бе внесен 

проектът, се казва, че из-
общо не е допуснат до ре-
цензиране, защото имало 
административно несъ-
ответствие по раздел 6  
т. 2. Този раздел въобще не 
се отнася за фаза канди-
датстване, той е за фаза 
спечелени проекти. Или 
това е подигравка с нас, 
или е грубо недоглеждане. 
Разбира се, ще искам пре-
разглеждане, но подобни 
неща обезкуражават.

Предвиждате ли нови 

специалности в училище-

то, които да бъдат съо-

бразени с новите насоки 

на развитие в света, 

специалности, свързани 

с устойчиво строител-

ство, с енергийна ефек-

тивност?

Да, но при много внима-
телен подход по отноше-
ние на ресурса. Не можем 
да си позволим да пуснем 5 
нови специалности с 5 нови 
учебни плана и 5 нови хора-
риума. Затова ще се ста-
раем да има надстрояване. 
Много внимателно ще из-
граждаме новите специал-
ности като комбинираме 
универсални модули. 

Учили сте в Япония, 

специализирали сте в Ан-

глия. Как стигнахте до 

ВСУ „Любен Каравелов“?

Първият ми контакт с 
училището беше през 2004 
година, когато се прибрах 
от Япония и започнах да си 
търся работа. Приеха ме 
на работа в БАН и във ВСУ 
като хоноруван преподава-
тел. После тук решиха да 
обявят конкурс за доцент, 
аз участвах и от 2006 г. 
съм назначен на постоян-
но място. Междувременно 
преминах през още една 
специализация в Япония и 
от лятото на 2007 г. за-
почнах да преподавам тук.

А как избрахте да 

следвате чак в Страната 

на изгряващото слънце?

Исках да уча земетръс-
но инженерство, а Япония е 
едно от най-добрите мес-
та за тази специалност. В 
същото време предлагаха 
и много добра стипендия. 
Явих се на конкурс, спече-
лих и заминах.

Снимка авторът

Ако задочното обучение стане 
дистанционно, качеството му ще се повиши

Общото събрание на ВСУ „Л. Каравелов” избра за ректор 

доц. Радан Иванов. Той е типичен представител на 

средното поколение академични работници – учил е, 

работил и специализирал в Япония и Англия повече от 

десет години, владее свободно четири езика, бил е на 

краткосрочни специализации, обмяна на опит и участия 

в академични и образователни форуми в над петнадесет 

държави.

Използвайки богатия си международен опит, той ще се 

заеме с мисията да модернизира всички дейности във 

ВСУ, вземайки най-доброто от утвърдените световни 

практики и българските традиции във висшето 

образование и изследователската дейност.
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Списание eVolo насърчава модерните методи и материали

Страницата
подготви
Людмил Митакев

Да представиш небос-
търгача в края на XXI в., 
това е основното изисква-
не за участие в един от 
най-престижните архи-
тектурни конкурси в све-
та. Skyscraper Competition 
се организира от итали-
анското сп. eVolo. Голяма 
част от представените 
проекти през 2012 г. ня-
мат никакви шансове за 
реализация -  съвременни-
те технологии просто не 
позволяват да се построи 
всичко, което измислят ар-
хитектите. Разбирането 
на eVolo е, че това е пътят 
за търсене на иновациите. 
При оценяването на проек-
тите особено се поощря-
ва използването на новите 
технологии, съвременните 

материали, иновационни-
ят дизайн, оригиналните 
пространствени решения. 
Творбите задължително 
трябва да бъдат оправда-
ни и от икономическа глед-
на точка.

В състезанието участ-
ваха 714 проекта от 95 
страни, от които бяха из-
лъчени тримата  победи-
тели. Китайските проекти 
заеха двете първи места, 
а третото спечели пред-

ставителят на Тайван. 
Победителите Чжен Чжи, 
Хончуан Чжао и Донбай 
Сон се представят с про-
екта Himalaya Water Tower 
(„Хималайска водна кула”). 
Според  идеята на архите-
ктите мрежа от подобни 
небостъргачи, разположени 
в планината, ще помогне 
за справяне със сушите и 
наводненията. Иноватив-
на техническа система 
ще събира излишната вода 

в сезона на дъждовете, ще 
я филтрира и съхранява в 
замразен вид, за да послу-
жи, когато е необходимо. 

В Хималаите са разпо-
ложени около 55 000 ледни-
ка, съдържащи близо 40% 
от световните запаси от 
прясна вода. Китайските 
архитекти предлагат да 
се изгради цяла мрежа от 
планински небостъргачи 
хранилища, позволяващи 
да се складира водата от 
ледниците и да се подава 
по тръбопроводи в сухите 
региони на страната. Тео-
ретично проектът е реа-
лизуем, макар и да е твърде 
скъп.

Второто място заема 
друг екип от китайци - Йи-
тин Шен, Нанчжу Ван, Цзи 
Ся и Цзихан Ван с проекта 
Mountain Band-Aid („Пла-
нинска кръпка”). Тяхната 
сграда не е небостъргач 

в обикновения смисъл на 
това понятие, а пристро-
ено върху бивша кариера 
или рудник в планината 
високотехнологично еко-
селище. Външната част 
е  площад с къщи, изпъл-
нени в традиционния за 
Китай селски стил, а въ-
трешната - обществено 
пространство с градини. 
Предлага се решение на 
проблема с пренаселенос-
тта и използване на въз-
становени от добива на 
полезни изкопаеми планин-
ски склонове. Перспекти-
вата за осъществяване е 
оценена като средно въз-
можна, а евентуалната 
реализация може да стане 
към 2020 г.

Monument to Civilization 
(„Паметник на цивилизаци-

ята”) е общ проект на тай-
ванците Лин Ю Та и Анна 
Шмид за огромен небос-
търгач - склад за боклук. 
Създателите привеждат 
като пример Ню Йорк, кой-
то за година произвежда 
такова количество боклук, 
което може да се пресова 
в 1310-метров стълб с ди-
аметър 30 м. Сградата ще 
има трислойни стени, три 
асансьора за боклука, сис-
теми за уплътнение и вен-
тилация. Външно зданието 
изглежда като огромен че-
рен стълб с кръгло сече-
ние. За Дубай височината 
на подобна кула е 3302 м, а 
за Шанхай – 1665 м. Перс-
пективата за изграждане 
се оценява като средно 
възможна, а срокът за ре-
ализация е 2030 г.

За много професии, включително 
и в строителството, работното об-
лекло трябва да е не само удобно, но 
и да е защита от мръсотии и влага. 
Изследователи от университета в 
Мичиган, САЩ, са разработили тъ-
кан с нанопокритие, което не позво-
лява дрехата да се мокри или цапа. 
Оригиналната технология е на екип 
от военновъздушните сили на САЩ, 
чийто представител бил включен в 
опитите за практическо приложение. 

Новият материал е смес от по-

добно на гума изкуствено вещество 
и наночастици от въглерод, флуор, 
силиций и кислород. Учените уточ-
няват, че практически тъканта е 
до 95-99% от въздух и затова на 
практика влагата и мръсотията 
не могат да влязат в реакция с нея. 
Това доказали и лабораторните из-
следвания с повече от 100 химически 
елемента.

Предполага се, че освен за бой-
ни униформи иновацията може да се 
използва за работни облекла, за про-

изводството на бои и строителни 
материали, както и в самолето- и 
корабостроенето.

Кадрите как жителите на Ню Йорк трупат чували с 
пясък, за да се предпазят от наводненията от урагана 
„Санди”, обиколиха света. Но учудващо е как толкова 
богата държава като САЩ все още не си е поръчала ино-
вацията, срещу която наводненията нямат шанс. Става 
дума за изобретената още през 2008 г. от холандеца 
Йохан ван ден Норт самозаключваща се бариера срещу 
наводнения (Self Closing Flood Barrier - SCFB).

Съоръжението получи популярност през миналата 
година, когато в градчето Кокърмаут, Великобритания, 
бе построена първата подобна система. Гениалното в 
нея е, че тя автоматично започва да издига стените 
си под въздействие на прииждащата вода. Независимо 
че проектът на река Кокър е малък, с него устойчиво са 
защитени 560 къщи и над 50 офиса.

Системата е подсилена с кевлар, материал, използ-
ван за бронежилетки. При нормални атмосферни условия 
съоръжението почти не се забелязва и по този начин се 
избягват забележки за естетическия изглед на речните 
брегове.

Всяка година около 5,2 млн. къщи във Великобритания 
са застрашени от наводнения. По данни на ООН годишно 
за покриване на щетите от водните бедствия по света 
се изразходват 50-60 млрд. долара, а само две до пет 
на сто от тези пари се използват за защита от тях. 
Засегнатите райони и хора до 2050 г. ще се удвоят. 
Затова системата се възприема много добре и вече 
има поръчки от Ирландия, Италия, Холандия, Белгия и 
Австралия.

Шведски учени от университета в Лунд застана-
ха начело в практическото овладяване на нанотехно-
логиите. Изследователи от цял свят, включително и 
от космическата агенция на САЩ НАСА, години наред 
се стремят да увеличат полезния ефект на соларните 
клетки с нанонишки, но досега не са достигнали и 10% 
ефективност. Откривателите твърдят, че чрез използ-
ваните от тях нановлакна от индиумфосфид тя вече е 
13,8%, съобщава сп. „Сайънс”.

Получените по новата технология соларни клетки 
биха имали широко приложение, обещава един от откри-
вателите инж. Магнус Боргстрьом. Той обяснява, че са 
разположили четири милиона нанонишки върху един ква-
дратен милиметър. Важното в случая било влакната да 
са с оптималния диаметър, тъй като служат за антени 
за абсорбцията на светлината. Това от своя страна 
обяснява и постигането на тази рекордна ефективност 
при прилагането на нанотехнологиите. Според Болгс-
трьом нишките от индиумфосфид покриват само 12% 
от повърхността на соларната клетка, което е огромен 
потенциал за надминаване по ефективност на класиче-
ските клетки от силиций.

Японска строителна компания измисли технология, 
чрез която в работен режим и строителните кранове 
да произвеждат електроенергия. Тя вече се прилага при 
разрушаването в момента на Гранд Принс хотел „Ака-
сака” в Токио.

Тъй като хотелът се намира на централно място 
в столицата на Япония, корпорацията „Тайсей” прилага 
нов, по-тих, по-чист и най-важното енергийноефекти-
вен метод за събарянето на сградата. Постройката 
буквално се изтърбушва отгоре надолу и първо отвъ-
тре. Специалните кранове генерират енергия при пада-
нето на строителните отпадъци от голяма височина по 
подобие на регенеративното спиране при автомобили-
те хибриди, уточнява в. „Джапан таймс”.

Специалистите са кръстили иновацията си „Еко-
логична репродуктив-
на система „Тайсей”. 
Съчетаването на ре-
циклиране на отпадъ-
ците с производство-
то на електроенергия 
намалява до 85% из-
хвърлянето на въгле-
роден двуокис за целия 
проект. Шумът се на-
малява до 23 децибела, 
а запрашеността – до 
90%.

Около 30 от 140 м 
на хотела вече са съ-
борени, като се очаква 
площадката да бъде 
разчистена до пролет-
та.

Самозадействащата се 

бариера в гр. Кокърмаут

 „Планинска кръпка”

Списание „eVolo” насърчава иновативни проекти

С нанонишки се увеличава ефективността на соларните 

клетки

Строителни кранове като 

генератори на електричество

Този плат не се мърси и не се мокри



жима красота и елегант-
ност.

Отново според Жил 
Еиченбаум всяко едно пар-
ченце от стар предмет е 
значително и точно това 
отвежда до схващане-
то, в което дизайнерът 
е убеден, че не всичко е 
„изгубено” и старото все 
пак може да се превърне 
в ново, а нежеланото - в 

предпочитано.
Какво точно е напра-

вил Жил Еиченбаум, за да 
вдъхне нов живот на тен-
джерите? Той внимател-
но е изрязал „дантела” в 
предметите, като по този 
начин е позволил на свет-
лината да проникне през 
метала и да „рисува деко-
ративни сенки в интери-
ора. Тази простичка идея 
изглежда почти гениална 
след изпълнението на про-
екта. И когато някой вече 
е прокарал пътя, ние можем 
да последваме посоката. 
Като дадем втора възмож-
ност на старите аксесо-
ари в дома точно преди да 
се отървем от тях. 

Висящи лампи, изработени 

от миниатюри на мебели 

Това първоначално зву-
чи малко странно. И дори 
нефункционално. Истина-
та обаче е, че светлината 
разказва само половината 
от историята на лампата 
– другите 50% идват от 
формите на хвърлената 
сянка.

Какво представлява 
куклената къща? Това е 
версия на класическо или 
модерно обзавеждане, съз-
дадена в умален мащаб. 
Обикновено такива „бей-
би мебели” могат да бъдат 
видени в музеите или да 
бъдат купени от магазин 
за подаръци. А някои от 
тези предмети биха мог-
ли да бъдат срещнати и в 
комплекти на висящи осве-
тителни тела, изработе-
ни от Паола Пиви.

Работите на автор-
ката могат да бъдат оп-
исани само с една дума 
и тя е забележителни. В 
творбите й забелязваме 
съществуването на два 
акцента. От една страна, 
формите на миниатюри-
те, а от друга, петната 
между тях, през които се 
процежда светлината. 
Впечатляващо в проек-
тите на Паола Пиви е и 
това, че тя отразява при-
мери от съвременното ин-
териорно изкуство, като 
използва умалени версии 
на мебели, създадени от 
известни архитекти и ин-
дустриални дизайнери.

ВиК обзавеждане,  

или направи си осветление 

от тръби и фитинги 

Възможно ли е да про-
меним предназначението 

на водопроводните тела, 
като ги направим освети-
телни? Категорично да. И 
тогава светлината ще се 
превърне в нещо като за-
качка. Смесители, мивки, 
сифони, душове… Обикно-
вено това са нещата, кои-
то разпознаваме като ВиК 
аксесоари у дома. Но зад 
ревизионните врати се 
крие невероятна мрежа от 
дълбоко закътани тръби и 
стави – непривлекателна-
та част от веригата, с 
помощта на която всъщ-
ност водата достига до 
нас или си „оти-
ва”, след като сме 
я употребили.

Погледнати 
от друг ъгъл оба-
че, тези инкогни-
то съществува-
щи ВиК елементи 
могат да бъдат 
дори красиви. И да 
заемат достойно 
място „пред ка-
мерата, вместо 
да се крият зад 

кадър”. Те биха могли да 
участват активно в съз-
даването на уникалния 
интериор - със своите ин-
тригуващи извити линии 
и с блестящите матери-
али, от които са излети - 
стомана, мед, месинг или 
пластмаса. Тези тръби и 
фитинги могат да бъдат 
„ангажирани” в частта 
осветление от обзавежда-
нето на нестандартната 
къща. И биха могли да се 
превърнат в най-удобната 
лампа върху писалището. 
Да завършат идеята за 

оформяне на вътрешното 
пространство в индус-
триален стил. 

А една чужда компания 
вече показва предимства-
та на тези ВиК аксесоари 
извън водната тематика. 
Тя произвежда лампи, сте-
лажи, столове и редица 
др. предмети и мебели от 
металните и пластмасо-
вите профили. А най-вълну-
ващото е това, че всички 
необходими елементи за 
изработването на подобни 
произведения могат да бъ-
дат намерени в местния 
магазин, и то във всякакви 
размери.
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От стари метални  

предмети - съвременни  

настолни лампи 

Изработването на ин-
тригуващи предмети за 
дома от непотребни ма-
териали доста често ос-
тава подценявано. В тази 
връзка искаме да ви раз-
кажем за „стари железа”, 
които са били предвидени 
за изхвърляне в кошчето 
за боклук, след като цяла 
вечност са събирали прах 

в семейното мазе.  
Един дизайнер оба-

че съзира изкуството в 
обикновените форми на 
отхвърлени от модерното 
битие стари тенджери и 
чайници. Той е привлечен 
от поетичните им силу-
ети, които остават не-
забележими на гаражни 
разпродажби или при лик-
видации в магазини. Този 
автор на пленителни про-
изведения, предвидени за 
интериора, се казва Жил 
Еиченбаум. В работата 
си той съчетава методи-
чен подход към детайла и 
състава с нестандартно 
чувство за стил, като по 
неповторим начин пре-

плита категорични про-
тивоположности – като 
съд за готвене и електри-
ческа крушка например. 
Всъщност той е човекът, 
представил пред публика 
очарователни осветител-
ни тела, изработени от 
тенджера, чайник, форма 
за кекс и дори кафе-маши-
на и ютия. Креативното 
мислене на Жил Еиченба-
ум, което демонстрира 
подчертана изобретател-
ност, е подплатено и с не-
подправена естетика. Или 
можем да кажем, че това е 
дизайнер, който реализира 
щурите си идеи по един 
много прецизен начин – до 
получаване на неопровер-

Виолета Михайлова

Винаги е интригуващо, когато даден 
предмет промени предназначението си. 

Но трансформацията е успешна само 
тогава, когато това се случи по един 

умен и подчертано естетически начин. 
Няколко нестандартни идеи – за оформя-

не на осветителни тела от тенджери, 
миниатюри и фитинги, отново привличат 

вниманието към съвременния дизайн. И 
за пореден път показват как това изку-

ство, без което не можем, смело разкъс-
ва всякакви ограничения. 

Îãðàíè÷åíèÿ…

Осветителни тела от домакински предмети

...от миниатюри

...от ВиК части
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Ямбол
Описание: Предмет на откритата процеду-

ра за възлагане на обществена поръчка е избор 
на изпълнител за „Разширение и реконструкция на 
канализационната и водопроводната мрежа на гр. 
Ямбол”. Изпълнителят ще осъществява възложени-
те му дейности съгласно изискванията на Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), както и общи-
те и специфичните договорни условия на FIDIC за 
строителство на строителни и инженерни обекти, 
проектирани от Възложителя, наричано за краткост 
Червена книга (Червена книга, издание 2006 г.), при 
съвместяване на ЗОП, ЗУТ и подзаконовите им нор-
мативни актове.

Възложител: Община Свиленград
Описание: „Рехабилитация на пътища и изграж-

дане на велопътека в района на с. Мезек, общ. Свилен-
град, включващо следните обекти: „Рехабилитация на 
път от с. Мезек до гробница в с. Мезек”, „Път в с. Ме-
зек от о.т. 8 до о.т. 42” и „Изграждане на велопътека 
по маршрут от отклонението на пътя за с. Мезек до 
входа на с. Мезек, община Свиленград”, финансиран 

по договор по проект №BG161PO001/3.1-02/2009/002 
„С богатството на миналото към атрактивно бъ-
деще”, осъществен с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Регионално развитие”, При-
оритет 3 „Устойчиво развитие на туризма”, Схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на 
туристически атракции”

Възложител: Община Русе
Описание: Предмет на строителството е 

изграждане на пристройка, без сутерен, към съ-
ществуващата сграда на СОУЕЕ „Свети Констан-
тин - Кирил Философ” с предназначение мулти-
функционална спортна зала и битови помещения, 
като се реализира и връзка със съществуващата 
сграда. Носещата конструкция на пристройката 
е метална с единични стоманобетонови фунда-

менти. Покривното и ограждащото покритие са 
от панели с двустранно ламаринено покритие и 
пенополиуретанов пълнеж. Изпълнението на цяла-
та пристройка включва: Изпълнение на носещата 
конструкция, Вътрешни и външни довършителни 
работи, Вътрешни В и К, Електрически инсталации 
- силова, осветителна, двигателна и мълниезащи-
та, Отоплителна и вентилационна инсталации, 
Благоустрояване.

Наименование: „Разширение и реконструкция на канализационната и 
водопроводната мрежа на гр. Ямбол”

Наименование: „Рехабилитация на пътища и изграждане на велопъ-
тека в района на с. Мезек, общ. Свиленград, включващо следните обекти: 
„Рехабилитация на път от с. Мезек до гробница в с. Мезек”, „Път в с. Мезек 
от о.т. 8 до о.т. 42” и „Изграждане на велопътека по маршрут от отклоне-
нието на пътя за с. Мезек до входа на с. Мезек, община Свиленград”, финан-
сиран по договор по проект №BG161PO001/3.1-02/2009/002 „С богатството 
на миналото към атрактивно бъдеще”, осъществен с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритет 3 „Устойчиво 
развитие на туризма”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG161РО001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически 
атракции”

Наименование: Изграждане на пристройка мултифункционална спорт-
на зала и битови помещения към съществуваща сграда на СОУЕЕ „Свети 
Константин - Кирил Философ” в УПИ II - СОУ „Св. Константин - Кирил Фило-
соф” кв. 869, жк „Възраждане”, гр. Русе

Oсн. предмет: 45332000 - Строителни и монтаж-
ни работи на водоснабдителни и канализационни 
инсталации 
Прогнозна стойност: 36529009,98 лева
Общо количество или обем: Изграждане на 18,048 
км битова канализационна мрежа, от които ре-
конструкция на 1,366 км съществуваща мрежа и 
16,682 км новоизградена мрежа, включително гл. 
колектори, сградни отклонения, улични оттоци, 
5 бр. дъждопреливници, ревизионни и събирател-
ни шахти за отвеждане на отпадъчните води 
до предвидената за изграждане ПСОВ, както и 
изграждане на 13,005 км дъждовна канализация в 
южната част на квартал „Каргон”, която ще от-
вежда дъждовните води в р. Тунджа. Ще бъдат 
изградени и пет канализационни помпени станции 
- три за битови и индустриални отпадъчни води и 
две за дъждовни води. В предмета на поръчката 
се включва и подмяна и реконструкция на разпре-
делителната водопроводна мрежа по трасето на 
изгражданата/реконструираната канализационна 
инфраструктура с обща дължина 16,452 км, както 
и сградните водопроводни отклонения с обща дъл-
жина около 9,931 км.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни: 1065
Технически възможности: 1. Участникът да 
докаже регистрацията си в някой от професио-
налните регистри на държавата, в която е ус-
тановен, или да представи декларация или удос-
товерение за наличието на такава регистрация 
от компетентните органи съгласно националния 
му закон. Участникът да е вписан в ЦПР на строи-
теля и има издадено удостоверение от Камарата 
на строителите за изпълнение на строежи от IV 
група, втора категория, предмет на настоящата 
обществена поръчка, като в декларация свободен 
текст декларира тези обстоятелства и не пред-
ставя документ за регистрация, тъй като достъ-
път до този регистър е свободен и вписаната в 
него информация е достъпна по електронен път. 
Участникът, установен в друга държава - член-
ка на Европейския съюз, представя сертификат 
или документ за регистрация от администрати-
вен орган или еквивалентен документ, издаден 
от държавата, в която е установен, допускащ 
съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, да осъществява 

дейности за извършване на строително-монтаж-
ни работи, обект на настоящата обществена 
поръчка, или декларация от компетентен орган и 
съгласно националния му закон за вписването на 
лицето в съответния професионален регистър на 
държавата, в която е установен. 2. Декларация 
със списък на основните договори за строител-
ство, изпълнени от Участника за последните 5 
години, включително до крайния срок за подаване 
на оферти, придружен с препоръки от предишни 
възложители, включващи информация за стой-
ност, дата и място на строителството, както и 
дали то е изпълнено професионално и в съответ-
ствие с нормативните изисквания. 3. Заверено 
копие от валиден сертификат ISO 9001:2008 за 
система за управление на качеството в стро-
ителството или еквивалентни на тях или други 
валидни документи, които доказват внедрени 
мерки за управление на качеството. Сертифика-
тите трябва да са издадени от независими лица, 
които са акредитирани по съответната серия 
европейски стандарти от Изпълнителна агенция 
„Българска служба за акредитация” или от друг 
национален орган за акредитация. Приемат се 
и други доказателства за еквивалентни мерки 
за осигуряване на качеството; 4. Справка за ин-
женерно-техническия и изпълнителския състав, 
определен за изпълнението на обществената 
поръчка, придружена с професионални автобио-
графии (само за инженерно-техническия състав), 
дипломи, сертификати, удостоверения или дру-
ги документи, удостоверяващи необходимата 
квалификация, и документи, доказващи общия и 
специфичен опит - трудови книжки, референции, 
препоръки, удостоверения и др.
Срок за получаване на документация за участие: 

19.02.2013 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 1.03.2013 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: ст. 203 в сградата на 
община Ямбол
Дата: 4.03.2013 г. Час: 11:00
За контакти: Мария Караиванова
Факс: 046 662247
Адрес: ул. „Г. С. Раковски” №7
Адрес на възложителя: www.yambol.bg
Телефон: 046 681311
E-mail: mkar435@gmail.com 

Oсн. предмет: 45233120 - Строителни и монтаж-
ни работи на пътища 
Прогнозна стойност: 1161731,25 лева
Общо количество или обем: Общата цена за из-
вършване на СМР не трябва да надвишава стой-
ността в размер на 1 161 731,25 лева без ДДС 
с включени непредвидени разходи, от които за: 
1. ОБЕКТ „Рехабилитация на път от с. Мезек до 
гробница в с. Мезек” - не повече от 251 700,70 лева 
без ДДС, без включени непредвидени разходи. 2. 
ОБЕКТ „Път в с. Мезек от о.т. 8 до о.т. 42” - не 
повече от 390 421,95 лева без ДДС, без включени 
непредвидени разходи. 3. ОБЕКТ „Изграждане на 
велопътека по маршрут от отклонението на пътя 
за с. Мезек до входа на с. Мезек, община Свилен-
град” - не повече от 413 996,67 лева без ДДС, без 
включени непредвидени разходи. 4. Непредвидени 
разходи 10% - 105 611,93 лв. Общото количество и 
обемът са подробно посочени в документацията 
за участие.

Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни: 90
Изисквано минимално/ни ниво/а: Участникът да 
е вписан в Централния професионален регистър 
на строителя (ЦПРС) за обекти втора група - 
трета категория. В случай на участие на обе-
динение/консорциум, което не е регистрирано 
като самостоятелно юридическо лице, както 
и в случаите, когато се ползва подизпълнител, 
удостоверението се представя за всеки един 
от членовете на обединението/консорциума, 
съобразно разпределението на участието на ли-
цата при изпълнение на дейностите, предвидено 
в договора за създаване на обединението, както 
и за подизпълнителите, пряко ангажирани със 
строителството. Участникът (сумарно обеди-
нението) да разполага с необходимия инженерно-
технически персонал, който ще бъде ангажиран с 
изпълнението на поръчката, включващ минимум 
следните служители: • Ръководител на обекта 

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 770445 лева
Технически възможности: Изискуеми докумен-
ти и информация: Доказателства за технически 
възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП: - 
декларация, съдържаща списък на основните дого-
вори за строителство (изпълнението на строежи 
първа група, втора категория), изпълнени през 
последните пет години (2007, 2008, 2009, 2010 и 
2011 г.), включително стойностите, датите и 
получателите, придружен от препоръки за добро 
изпълнение (чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП); - серти-
фикат за внедрена система за управление на ка-
чеството ISO 9001:2008 с обхват строителство 
на сгради или еквивалент; - сертификат за вне-
дрена система за управление на здравословни и 
безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 с 
обхват строителство на сгради или еквивалент; 
- сертификат за внедрена система за опазване на 
околната среда ISO 14001:2005 с обхват строител-
ство на сгради или еквивалент; - удостоверение за 
вписване в Централния професионален регистър 
на строителя към Камарата на строителите за 
извършване на дейности от първа група, втора 
категория, придружено с валиден талон по чл. 23, 
ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене 
на Централния професионален регистър на стро-
ителя, или да представи валиден аналогичен доку-
мент, издаден от компетентен орган на държава 
- членка на Европейския съюз или на друга държава 
- страна по Споразумението за Европейското ико-
номическо пространство.
Минимални изисквания за технически възмож-

ности и квалификация: Участникът следва да 
е изпълнил минимум 1 (един) договор с предмет 
строителство (изпълнението на строежи първа 
група, втора категория) за последните 5 (пет) го-
дини. Доказва се с представяне на референция/и, 
в която/които задължително се посочва възло-
жител, период на изпълнение, стойност, дали 
строителството е изпълнено качествено и в 
съответствие с нормативните изисквания. 

Участникът/обединението да е сертифициран по: 
- сертификат за внедрена система за управление 
на качеството ISO 9001:2008 с обхват строител-
ство на сгради или еквивалент; - сертификат за 
внедрена система за управление на здравословни 
и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 с 
обхват строителство на сгради или еквивалент; 
- сертификат за внедрена система за опазване 
на околната среда ISO 14001:2005 с обхват стро-
ителство на сгради или еквивалент; Участникът 
следва да има регистрация в Централния профе-
сионален регистър на строителя към Камарата 
на строителите за извършване на дейности от 
първа група, втора категория, придружено с вали-
ден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за 
вписване и водене на Централния професионален 
регистър на строителя, или да представи валиден 
аналогичен документ, издаден от компетентен 
орган на държава - членка на Европейския съюз 
или на друга държава - страна по Споразумение-
то за Европейското икономическо пространство. 
Участник може да използва ресурсите на други 
физически или юридически лица при изпълнение 
на поръчката, при условие че докаже, че ще има 
на свое разположение тези ресурси. Условията по 
настоящия пункт се прилагат и когато участник 
в процедурата е обединение от физически и/или 
юридически лица.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 3
Срок за получаване на документация за участие: 
20.02.2013 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 27.02.2013 г. Час: 12:00
Отваряне на офертите: Община Русе, пл. „Свобо-
да” 6, ет. 3, заседателна зала
Дата: 28.02.2013 г. Час: 14:00
За контакти: инж. Здравка Великова - началник-
отдел ИП; Албена Добрева - ст. eксперт на отдел 
„Обществени поръчки”
Адрес: пл. „Свобода” №6
Адрес на възложителя: www.ruse-bg-eu
Телефон: 082 881663

Още на: www.vestnikstroitel.bg

ТОП ОБЯВА 

ЗА СТРОИТЕЛИ И ИНВЕСТИТОРИ

ПАРЦЕЛ С ПРОЕКТ - 

комплекс от 12 ЛУКСОЗНИ КЪЩИ 

Продава се 3 860 кв. м УПИ в „МАНАСТИРСКИ 
ЛИВАДИ - ЗАПАД“, СОФИЯ 1618.

Перфектен достъп от бул. „Бъкстон“, бул. 
„Бъл га рия“ и южна дъга на Околовръстен път.

Парцелът е в тих и спокоен участък с 
ЮЖНО изложение - РАВЕН, ДЕЛИМ; за жилищно 
застрояване с надземно РЗП до 8 464 м2.

 Предлага се изключително луксозен проект 
- затворен комплекс от 12 ЛУКСОЗНИ КЪЩИ. 
В съседство сме реализирали подобен проект. 
Индивидуално РЗП на къща е от 300 до 400 м2 - 
може да бъде преработено по желание.

Цена:  € 1 288 000

За контакти: 
тел. 0885-655-440; email: info@terrabuild.eu

„Сигма-П“ ООД 
Изграждаме и продаваме 

нискоенергийни къщи в кв. Бояна 
 02 925 0706

Полагаме подови настилки 
по виброметод 

0877 627 260

- строителен инженер с образователна степен 
магистър, специалност „ТС/ПС” с минимум 5 годи-
ни опит като ръководител на пътен строителен 
обект; • Технически ръководител - строителен 
инженер „ТС/ПС” или строителен техник, специ-
алност пътно строителство с професионален 
опит не по-малко от 5 години ; • Инженер-геоде-
зист - с професионален опит не по-малко от 3 
години • Координатор по ЗЗБУТ - съгласно изиск-
ванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/22.03.2004 г. за 
минималните изисквания за ЗБУТ при извършване 
на строителни дейности. Участникът (сумарно 
обединението) в откритата процедура да раз-
полага с техническо оборудване и механизация 
(собствено или наето, когато е наето да се пред-
стави договор за наем), необходими за изпълнение 
на поръчката - минимум: машина за полагане на 
асфалт – 1 бр.; валяци – 1 бр. под 10 т и 1 бр. над 
10 т; машина за фрезоване - 1 бр.; самосвали - 1 
бр.; автогудронатор – 1 бр., 1 бр. багер, 1 бр. ав-
тогрейдер. Участникът (сумарно обединението) 
да има на разположение асфалтова база. Участни-
кът (сумарно обединението) трябва да е изпълнил 
успешно през последните 5 (пет) години минимум 
2 (два) договора с предмет пътно-строителни 
работи (вкл. ново строителство, реконструкция, 
основен ремонт, рехабилитация на пътна и/или 
улична мрежа); Участникът да е сертифициран 
по: ISO 9001:2008 (или еквивалентно) - обхватът 
на сертификацията да отговаря на предмета на 
поръчката: пътно-строителни работи (вкл. ново 
строителство, реконструкция, основен ремонт, 
рехабилитация на пътна и/или улична мрежа); 
ISO 14001:2004 (или еквивалентно) за опазване 
на околната среда; BG OHSAS 18001:2007 (или ек-
вивалентно) за внедрена система за безопасни 
условия на труд в строителството.
Срок за получаване на документация за участие: 

1.03.2013 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 11.03.2013 г. Час: 17:30
Отваряне на офертите: малката заседателна 
зала на общинска администрация - гр. Свиленград

Дата: 14.03.2013 г. Час: 10:30
За контакти: Иванка Димитрова, Светлана Дин-
кова, Христина Николова
Факс: 0379 74371
Адрес: бул. „България” № 32
Телефон: 0379 74310; 0379 74331
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Крепител на българската народност и на православната вяра
Людмил Митакев

„Българи! Гордейте се! И 
ние бяхме велики! И ние има-
хме царе и патриарси! Най-до-
стойният бе Евтимий между 
тях!” Тези думи на Паисий са 
паметник от слово за духов-
ния водач. А признателният 
народ му въздигна споменик в 
центъра на Третото българ-
ско царство.

Той се намира на кръсто-
вището на булеварда, носещ 
името му, и ул. „Граф Игнати-
ев” в София. Статуята е из-
работена от скулптора проф. 
Марко Марков и е осветена 
тържествено през 1937 г. По-
следният духовен пастир на 
Второто българско царство 
е представен в цял ръст и 
държи кръст. На постамента 
е изписано „Евтимий – патри-
архъ Търновски”. Когато човек се 
загледа в скулптурата, може да 
усети смирението и добротата 
на светеца, но наред с това се 
чувства и невероятната твър-
дост, превърнала го в крепител 
на българската народност и на 
православната вяра.

Кметът Иван Иванов  

обявява всенароден  

конкурс за проекта

Инициативата за паметника 
е на Столичната общинска упра-
ва при кмета инж. Иван Иванов. 
За направата му през 1936 г. е 
бил обявен конкурс между бъл-
гарските скулптори за модел, 
който трябвало да се състои от 
гранитен пиедестал и бронзова 
статуя. 

Журирането на предста-
вените 20 проекта било на 
22.02.1936 г. в Художествената 
академия. Първа премия получил 
проф. Марков за модела с мото 
„Бранителят на Търновското 
царство”. Било му възложено да 
направи от гипс фигурата на 
Патриарха, както и да ръководи 
отливката й от бронз и полага-
нето на пиедестала. Основата 
на паметника, пиедестала и 
отливането на статуята об-
щината трябвало да направи 

за своя сметка. Такава е била 
процедурата, разказва книгата 
„Паметниците на София” с ав-
тор Н. Ганев. 

През август 1937 г. гипсова-
та статуя била готова и преда-
дена на общината. Отливането 
й станало в леярната на Сто-
личната общинска техническа 
работилница. Паметникът има 
обща височина 4,1 м, а само ста-
туята - 2,20 м.

Тържественото откриване е 
на 1.11.1937 г. - Деня на народни-
те будители и имен ден на цари-
ца Йоана. 

„В хубавата есенна утрин 
тоя ден, след благодарствен 
молебен, който се отслужи в 
катедралата „Св. Александър 
Невски” за дългоденствието 
на Нейно Величество, членове-
те на правителството, начело 
с министър-председателя Кьо-
сеиванов, висшите държавни 
сановници и многоброен народ 
се отправиха за пресечката на 
булевардите „Патриарх Евти-
мий”, „Цар Фердинанд” и „Граф 
Игнатиев”, на което място се 
нахожда паметникът на заслу-
жилия български Първосвещеник. 
Премиерът преряза лентата и 
заяви: „Обявявам паметника за 
открит и пожелавам животът и 
делото на патриарх Евтимия да 
бъдат пример за всички родолю-

биви българи!”, така описват 
събитието колегите - вес-
тникари от онова време.

Попа е любимо място  

за срещи и днес

Площадът край скулпто-
рата е без име, но всички го 
наричат Попа. Мястото е 
номер 1 за срещи в столи-
цата. Да си „чукнеш” среща 
тук, е преди всичко удобно. 
Площадчето е централно 
и наоколо минава всякакъв 
транспорт. Популярно е и 
гости на града да го тър-
сят, ще го намерят. Всеки 
би ги упътил. 

Около Попа цари хипар-
ски дух и тук идват най-ве-
че младежи. Денем се чакат 
хора на различна възраст, но 
след 18 удря часът на тий-

нейджърите. Може би за това 
има принос и „Стената на Джон 
Ленън” на задната част на сгра-
дата на бившия нотариат. От 
десетилетия тя е култово мяс-
то в българската рокистория. 
В годините преди 10 ноември 
1989-а почитатели на ливърпул-
ската четворка се възползваха 
от нощта и под прикритието 
на тъмнината изписваха слова 
в памет на легендарния бий-
тълс. По повод на годишнината 
от убийството на музиканта 
- икона неотдавна рокаджията 
Васко Кръпката откри малък ба-
релеф, дело на художника Петьо 
Маринов.

Патриархът бил любим на 

българския народ

Последният патриарх от 
Второто българско царство 
свети Евтимий Търновски е съз-
дател на Търновската книжовна 
школа, всенароден пастир, мъче-
ник и светец през най-тежките 
и страдални дни, които помни 
историята на народа ни. Ро-
ден е в Царевград Търнов. Учил 
в Килифаревския манастир при 
св. Теодосий Търновски, един от 
идеолозите на исихазма и изклю-
чително влиятелна фигура не 
само в средновековна България, 

но и в целия православен свят. 
Патриарх Евтимий е автор на 
много литургични книги, похвал-
ни слова, жития и послания. 

След превземането на Тър-
ново от турците (1393 г.) бил 
изтезаван и изпратен в заточе-
ние. Според писанията на някои 
негови съвременници трогател-
на и покъртителна е била сцена-
та на раздялата на Патриарха 
с паството му. До последния 
момент той го е утешавал и 
увещавал да не пада духом, като 
е проявил пред завоевателите 
твърдост и хладнокръвие, на 
каквито рядко смъртни са спо-
собни.

Макар и да не успява да спа-
си столицата и държавата, Па-
триарх Евтимий с действията 
си отправя много важно посла-
ние към всички българи: „Цене-
те най-много от всичко своята 
собствена държава и пожерт-
вайте дори и най-святото в 
нейна защита!” 

Прототипът бил брат Ради

Брат Ради бе снажен, добре 
сложен човек с много хубаво оф-
ормена глава, но беше абсолют-
но неграмотен. Едва пишеше 
„Бог е любов”. Той беше градина-
рят на Бялото братство на Пе-
тър Дънов. През 1936 г. скулпто-
рът Марко Марков обикаля цяла 
България, вглежда се в какви ли 
не типове хора, но нищо не може 
да удовлетвори творческата му 
амбиция. Един ден среща брат 
Ради и му казва: „Старче, искам  
да ми позираш за една скулптур-
на работа, която ще направя на 
Патриарх Евтимий”. 

Обаче брат Ради, знаейки от 
Учителя, че не е много хубаво об-
разът му да се вае от камък или 
от цимент, даже да се правят 
снимки и портрети дори, отго-
варя сдържано: „Сега не можем 
да се уговорим още. Ще имаш 
моя отговор”. Отива при Учите-
ля, споделя за тази среща със 
скулптора и Учителят му казва: 
„Един твой ученик те срещна и 
те позна!” „Разбрахме от Учите-
ля, че брат Ради в миналото е 
бил един от ръководителите на 

исихастите в Търново. И този 
скулптор подсъзнателно се ори-
ентира към бати Ради да извае 
образа на Патриарх Евтимий. 
Тъй че този паметник от 1937 
г., който виждаме сега на буле-
вард „Патриарх Евтимий” и ули-
ца „Граф Игнатиев”, е реалният 
образ на нашия брат. Той се каз-
ваше Ради Танчев и си замина на 
12.05.1955 г.“, твърдят съвре-
менници.

Кой е създателят  

на паметника

Марко Марков е български ху-
дожник и скулптор, който сбъдва 
мечтата на всеки творец - да 
създаде произведение, превър-
нало се в символ. Неговите кар-
тини и скулптури се отличават 
с простота на формата, пер-
фектна композиция, стабилност 
и ясни пропорции. Изпълнени с 
езика на фигуралната скулпту-
ра, без усложнения, те са вир-
туозни именно поради своята 
простота.

Марко Марков е роден на 
30.03.1889 г. в с. Върбица, близо 
до Горна Оряховица. Учи в Дър-
жавното художествено училище 
при Андрей Николов, Жеко Спи-
ридонов, Марин Василев. През 
1924 г. печели конкурс за специа-
лизация в Париж. Следва в акаде-
мията „Жулиен” при френските 
монументалисти Анри Бушар и 
Пол Ландовски. Силно влияние 
върху първите му произведения 
оказват похватите на Антоан 
Бурдел, Шарл Деспийо и Аристид 
Майол. 

След завръщането си в Бъл-
гария Марко Марков се ориен-
тира в две противоположни по-
соки и оставя шедьоври както 
в кавалетния портрет, така и 
в монументалната пластика. 
Освен Паметника на Патриарх 
Евтимий създава и военните 
монументи в родното си село, в 
Борован и Езерче. Марко Марков 
е автор на портрети на Елин 
Пелин, Ламар, на паметниците 
на Александър Стамболийски 
и Христо Смирненски в София. 
След 1945 г. е преподавател в 
Художествената академия.

Снимка Денис Бучел



33СТРОИТЕЛСВЯТпетък, 1 февруари 2013

Страницата
подготви
Людмил Митакев

Един километър от же-
лезницата в Хонконг стру-
ва над 300 млн. долара. Жп 
линията е най-скъпата в 
света, защото ще е поч-
ти изцяло в тунели и под 
земята. Тя ще бъде полз-
вана от 240 хил. пътници 

всеки ден.
Ви с о ко с кор о с т н и -

ят влак ще е готов през 
2015 г. и ще свързва Запа-
ден Коулун и китайския ме-
гаполис Шънчжън само за 
14 минути. Стойността 
на проекта е осем млрд. 
долара.

Изграждането е пре-
дизвикателство пред 
строителите. Дори по-

следната гара в Коулун ще 
е подземна. Преди постро-
яването на линията ще 
трябва да бъдат изкопани 
4,5 млн. куб. м пръст. Не 
е възможно трасето да 
бъде прокарано на повърх-
ността, тъй като Хонконг 
е много плътно застроен 
и няма алтернатива за 
изграждането на гари и 
линия, без да бъдат разру-

шени други сгради.
Тази отсечка е част 

от мащабния железопъ-
тен проект „Хуханжун“, 
който ще свърже мегапо-
лиса Шанхай с Хъфей, Ухан, 
Чънду и Суейнин. След осъ-
ществяването му пъту-
ването между Хонконг и 
Шанхай ще се съкрати от 
сегашните 20 ч на 8, а до 
Пекин от 24 ч на 10. 

Трасето й от 26 км ще е почти изцяло в тунели и под земята

Италианският архи-
тект Ренцо Пиано е но-
сител на почти всички 
награди в световната 
архитектура. Но вероят-
но преди повече от 25 г., 
когато е проектирал му-
зея „Колекция Менил” в 
Хюстън, САЩ, не е пред-
полагал, че заради него ще 
спечели след четвърт век 
престижната награда на 
Американския институт 
за архитектура (AIA).

Специалното отличие 
„Двадесет и пет годиш-
ната награда на AIA” за 
2013 г. е за сгради, кои-
то са преминали теста 
на времето. Проектът в 
Хюстън е доказал своето 
архитектурно съвършен-
ство, тъй като построй-
ката и днес изпълнява 
качествено първоначално 
заложените в нея функции 
и осигурява креативни 
възможности и към днеш-
на дата, е преценило жу-
рито.

Наградата тази годи-
на ще бъде връчена през 
юни в Денвър.

Музеят „Колекция Ме-
нил” е първият американ-
ски проект на Ренцо Пи-
ано. Той приютява една 
от най-впечатляващите 
и растящи колекции от 
предмети на изкуството 
в света. Включени в по-
стоянната музейна екс-
позиция са още и антични 
обекти, както и творби на 
племенното, византийско-
то и средновековното из-
куство. Композицията на 
комплекса е удивително 
опростена. Централната 
артерия води посетите-
лите през белите кубични 
галерии и вътрешни гра-
дини. Няма музеен магазин 
или кафе – цялата площ е 
посветена на възприема-
нето на колекцията.   

Пиано получава широка 
известност чрез реализа-
цията на центъра „Жорж 
Помпиду” (Бобур) в Париж 
в съавторство с англи-
чанина Ричард Роджърс. 
Първоначално възприемана 
трудно от публиката, от-
крито мразена от крити-
ката и обявена за „Безуми-
ето Бобур” от в. „Ню Йорк 
Таймс”, след завършването 
си през 1978 г. сградата се 
превръща в един от най-
посещаваните музеи във 
френската столица.

През 1998 г. Ренцо Пиа-
но е удостоен с наградата 
„Притцкер”. 

Един от последните му 
проекти е небостъргачът 
Shard - най-високата сгра-
да в Лондон. 

Музеят „Колекция Менил”

Столицата на Южна Корея Сеул е едно 
от най-гъсто населените места в света. 
Изобретателните корейци построиха на 
протичащата в града река Хан дрейфащи 
острови сгради, използвани за спорт, кул-
турни прояви и развлечения.

Проектът е на архитектурното 
студио H Architecture от Ню Йорк в  
съавторство с колеги от местната фир-
ма Haeahn Architecture.

Най-малкият остров „Тера” е предназ-
начен за любителите на водните спор-
тове. На „Вива” е разположен комплекс за 
изложби и за прекарване на свободното 
време. Третият остров „Виста” е най-го-

лемият. Тук е разположена многофункцио-
нална сграда за 700 посетители.

И трите сгради са съоръжени с уни-
кална светодиодна система, която прида-
ва уникален нощен изглед на дрейфащите 
острови. Но по-важна е приложената тех-
нология за фиксиране на местоположение-
то в определена част на града, така че 
посетителите да не се опасяват, че ще 
бъдат отнесени в океана.

Основано през 2006 г., студиото H 
Architecture е сред авангардистите в 
бранша, като съчетава модернистични 
идеи с принципите на устойчивото стро-
ителство. 

В самото сърце на гр. Лимасол в Кипър 
местни строители и архитекти изграждат 
уникалния бизнес център „Париж”. Съвремен-
ните принципи на устойчивото строителство 
тук са съчетани с оригиналната идея построй-
ката да е без никакви ъгли и ръбове. Стъклени-
те панели на фасадата подчертават динами-
ката и ритъма на съвременния градски живот, 
споделят авторите от студиото Armeftis & 
Associates.

Освен всичко друго сградата ще е леко 
наклонена в посока юг, така че да се осигури 
по-ефективно използване на засенчването на 
помещенията – толкова необходимо в горещи-
те летни месеци на Острова на Афродита. 

В някогашното гето за цветно-
кожи на Ню Йорк Харлем продължава 
изграждането на социални домове за 
хора с ниски доходи. В тяхното създа-
ване участват и световни имена от 
архитектурата. Тази година ще бъде 
завършен комплексът Sugar Hill по про-
ект на Дейвид Аджае. Известният лон-
донски архитект сам е нарекъл сграда-
та символ на възраждането на Харлем.

Зданието на 12 етажа има 124 апар-
тамента, център за подготовка на 
деца от предучилищна възраст, дет-
ски музей и офиси. Фасадата е изпъл-
нена чрез тъмни панели, предизвиква-
щи асоциация със зъбците на пила. На 
покрива има градина.

Сигурно е шок за детето да посе-
ти болница. Но ако те посрещне жираф 
или бяла мечка, вероятно стресът ще е 
значително по-малък. Пример за подобно 
интелигентно отношение към малките 
е детският медицински център „Жираф” 
в Париж, който вече е отворен за паци-
енти.

Местното архитектурно студио 
Hondelatte Laporte Architectes е подходи-
ло със значителна доза детска фанта-
зия при проектирането. Още пред вхо-
да невръстните биват посрещнати от 

огромни фигури на бяла мечка, калинка 
и извисяващата се фигура на жираф, 
вплетена във фасадата на сградата. 
Авторите обясняват идеите си: „Архи-
тектурата се превърна в разказване на 
приказки. Сградата промени идентич-
ността си и се разви по свои собст-
вени правила. Животните и дърветата 
наоколо свързват центъра с природата 
и емоциите”.

Освен всичко друго детската клиника 
има сертификат за постройка с нулево 
енергийно потребление.

Социални жилища в Харлем
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Първото нещо, което прави впе-
чатление, е актьорският състав, 
в който блестят имената на Шон 
Пен, Райън Гослинг, Ник Нолти, Джош 
Броблин, Ема Стоун, Джовани Риби-
зи и др. Режисьорът Рубен Флейшър 
(Zombieland) не крие вълнението си от 
целия кастинг на филма, независимо 
дали става дума за безмилостни прес-
тъпници, корави ченгета или нещо по 
средата: „Комбинацията от личности 
бе невероятен подарък за мен като 
режисьор. Актьорите до един са из-
ключително талантливи, безспорни 
професионалисти и всеки от тях вло-
жи много в образа си. Не бих могъл да 
искам повече“.

„Гангстерски отдел“ е изпълнена с 
екшън история за изкупление, за попра-
вяне на неправдите, за мъже, които си 
връщат онова, което е тяхно, за вяра-
та и отговорността, за стремежа им 
да спасят града, който обичат - Града 

на ангелите.
„Периодът от средата на 40-те 

години на миналия век до края на 50-
те е бил толкова вълнуващ: изпълнен с 
елегантност и с артистичност. Това 
е следвоенната ера, когато градът на-
истина  е възкръснал и е процъфтявал. 
Всички са били завладени от емоцията 
и настроението на победата отвъд 
океана, мъжете се връщали по домове-
те си, икономиката се е възраждала. 
Аз винаги съм се чувствал запленен от 
този период”, казва Флейшър.

Историята на филма ни среща с 
членовете на гангстерския отдел в 

Лос Анджелис – малка групи градски по-
лицаи, които тайно се заемат с миси-
ята да заловят един от най-важните 
криминални босове - Мики Коен. „Ганг-
стерски отдел”, вдъхновен от дей-
ствителни събития, обрисува апогея 
на бляскавата златна ера на Холивуд 
през 1949 г., което е и време на голям 
смут в Лос Анджелис. Коен управлява 
целия град и държи в джоба си голяма 
част от градските управници от всич-
ки етажи на властта. За да запази за-
конността, гангстерският отдел ще 
трябва да действа твърдо. Без имена. 
Без значки. Без милост.

В своя десети роман Дъглас Кенеди пресъздава 
една разтърсваща любовна история, белязана от 
нравствени дилеми, сложни перипетии и трагични 
събития. „Моментът“ е вълнуващ разказ за пътища-
та на сърцето и личния избор, за приятелството и за 
предателството. Всичко това се случва на фона на 
Берлин от последните мрачни години преди падането 
на Стената.

Tомас Несбит е американски писател на средна 
възраст с няколко книги и разпадащ се брак. Води са-
мотно съществуване в откъснатата си от света 
къща в Мейн, поддържа връзка единствено с двай-
сетгодишната си дъщеря и полага усилия да приеме 
философски края на дългогодишния си брак. Животът 
му си тече монотонно, докато една мразовита зим-
на утрин не получава известие за колет. Името на 
подателя – Дусман – го разстройва, защото това е 
жената, с която 25 години по-рано е изживял кратко-
трайна, но силна любовна връзка. Двамата се запоз-
нават в Берлин по времето, когато градът е разделен 
на две и e скован под мрачната сянка на Студената 
война. Колкото и да отлага да види съдържанието 
на колета, в крайна сметка Томас е принуден да се 
изправи пред миналото си, което е държал затворено 
дълги години.

Дъглас Кенеди е роден през 1955 г. в Ню Йорк. 
Следва в ирландската столица Дъблин, където след 
дипломирането си основава театрална трупа, а по-
късно е поканен за ръководител на един от най-прес-
тижните ирландски театри – „Аби“. Именно тогава 
започва да пише, а на 28-годишна възраст решава да 
посвети живота си на книгите. През 80-те години 
издава романа „Живот назаем“, който му осигурява 
постоянно място сред най-продаваните автори на 
планетата. През 2006 г. Дъглас Кенеди получи най-
високото литературно отличие на Франция – Кавалер 
на Ордена за литература и изкуство. 

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Китарният майстор 
Пол Гилбърт ще гостува 
отново в България, за да 
изнесе концерт в Sofia Live 
Club на 1 април. Той ще 
представи новия си солов 
албум Vibrato, който получа-
ва признания от музикални 
списания и благодарение 
на изключителните изпъл-
нения на Томас Ланг (свирил 
с имена като Питър Гейбри-
ъл, Роби Уилямс, Тина Тър-
нър, Джордж Майкъл и мно-
го други). За турнето Пол 
води със себе си същите 
музиканти, с които е запи-
сал студийните версии на 
парчетата от Vibrato. „По-
лучи се страхотна химия 
между нас в студиото, но 
още по-вълнуващо ще е да 
ни чуете на живо! Всички 
музиканти от бандата са 
на световно ниво, а и во-
калните хармонии звучат 
прекрасно. Разбира се, ще 

свирим много песни от но-
вия албум, но също ще при-
бавим и някои от по-стари-
те ни хитове“, обещава Пол 
Гилбърт.

Стилът на китариста 
се отличава с рядката ком-
бинация от прецизност, 
изобретателност и мощ, 
балансирани с неговото 
чувство за хумор и чиста 
любов към музиката. Гил-
бърт може да се похвали със 
сериозни постижения - от 
платинени албумни продаж-

би и успехи в класациите, 
като един от основатели-
те на Mr. Big, до удивляване 
на китарните общности с 
нови нива на китарна тех-
ника с едни от пионерите 
в бързата китарна музика 
Racer X, до изследване на 
пънк, поп, класическа музи-
ка, блус, джаз и прогресив 
инструментални стилове в 
соловата си кариера.

Освен това още на 
18-годишна възраст Пол 
става най-младият препо-

давател в Hollywood's Guitar 
Institute of Technology и въ-
преки заетостта си все 
още намира време да пре-
подава там, както и в он-
лайн училището Rock Guitar 
School for Artist works.

Билети за концерта 
в Sofia Live Club могат да 
бъдат намерени в разпро-
странителската мрежа на 
Eventim. На предварителна 
продажба цената им е 20 
лева, а на място в деня на 
събитието - 30 лева.

Българската банда 
Alley Sin ще подгрява 
публиката преди концерта на легендарния кита-
рист Слаш на 4 февруари в зала „Фестивална”. 
Музикантите ще се качат на сцената в 20.00 ч. 
и в продължение на 40 минути ще вдигнат граду-
са на настроението, за да подготвят публиката 
за изпълнението на Слаш заедно с Myles Kennedy 
& The Conspirators. 

За последните няколко години Alley Sin се 
превърнаха в една от емблемите на родната 
роксцена. Те черпят вдъхновение от класически 
блус-, рок- и пънкгрупи като New York Dolls, The 
Ramones, Guns N' Roses, Faster Pussycat, Hanoi 
Rocks, Kiss, АC\DC, Motorhead и др. 

През 2010 г. Alley Sin предприемат сериозно 
предизвикателство и тръгват на най-дългото 
клубно турне, правено някога у нас - за 30 дни 
те успяват да изнесат концерти в 25 града в 
България.

През май 2011 г. излиза сингълът Shut Up 
Bitch и видеото към него. Двата им дебютни 
миниалбума са напълно разпродадени, затова 
групата издава нов сборен диск, озаглавен  Down 
on the Dirt, който съдържа всичко записано от 
тях до този момент. Междувременно Alley Sin са 
канени за участия в цялата страна, а сценични-
те им изяви вече се разпростират и в чужбина.

През лятото на 2012 г. групата започва за-
писите на албума Drunk, Trashed and Rollin и ус-
пява да подпише договор с американския лейбъл 
Demon Doll Records за дистрибуцията на стари-
те им записи на територията на Америка. Но-
вата им творба се очаква да се появи на пазара 
на 21 февруари.

Българската банда бързо се утвърди като една от емблемите 

на родната роксцена

Фотокредит Alexandra films

Виртуозният китарист ще представи новия си албум  
в Sofia Live Club
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Селцето носи името на могъща  
и независима фамилия

Светослав Загорски

Автомобилът се движи 
през безкрайни, нежнолила-
ви полета с лавандула, а от 
спуснатия прозорец се чува 
непрестанното жужене на 
щурците. Идиличната кар-
тина е напълно истинска 
и се намира в най-извест-
ната френска провинция 
– Про ванс. Тук почти всяко 
градче или селце е турис-
тическа атракция, като е 
достатъчно да споменем 
известните Арл – убежи-
щето на Ван Гог, и старата 
папска резиденция Авиньон. 
Оказва се обаче, че селцето 
Ле Бо дьо Прованс (les Baux 
de Provence ) заема централ-
но място в класацията „Най-
красивите села на Франция”. 
Разположено в центъра на 
планински масив на Малки-
те Алпи в областта Про-
ванс, мястото привлича 
целогодишно не само много-
бройни тълпи от туристи, 
но и редица знаменитости. 
Местните се гордеят, че 
тук са отсядали неведнъж 
предишният президент Ни-
кола Саркози и съпругата му, 
кинозвезди като 

Брат Пит, Джони Деп, 

Елтън Д жон.  Преди 
няколко години в това ро-
мантично кътче направи 
сватбата си и френската 
кинозвезда Жан Рено.

Мястото е било любимо 
на Пикасо. През 2009 г. в Бо 
дьо Прованс се организират 
визуални спектакли в па-
мет на творчеството на 
великия художник. Тук Пика-
со прави първите си стъпки 
в киното в сътрудничество 
с Жан Кокто, френски писа-
тел, драматург, кинорежи-
сьор и художник. Във филма 
„Завещанието на Орфей” 
Пикасо играе художника.

Днес Ле Бо е повече ту-
ристическа забележител-
ност, отколкото активно 
място за живеене. Включе-
но във всички пътеводите-
ли за Прованс, селцето се 
посещава от близо 1,5 ми-

лиона туристи на година, а 
постоянните му жители са 
едва 406 души.  Следи за чо-
вешко присъствие в района 
има още от 6000 г. пр. Хр., а 
около II век пр.н.е. хълмът е 
използван като крепост от 
келтите.

Информация 

за селцето може да се 
намери от сайтовете за пъ-
тешествия. Иначе Ле Бо си 
има официален сайт  (www.
lesbauxdeprovence.com), от-
където можете да получи-
те подробна информация за 
входни такси и карта на се-
лището. Мястото е доста 
добре известно в средите 
на нашенците, пътуващи с 
кола из Европа. Старинното 
селце е разполо-
жено в западната 
част на Прованс, 
североизточно от 
Арл. От Арл с кола 
пътят е около 20 
минути, а разстоя-
нието между два-
та града е 18 км. В 
подножието на ка-
менното селце има 
специален паркинг 
за колите, който 
струва 5 евро. 
От тук до Бо дьо 
Прованс се стига 
пеша. 

Уникалните 

руини на стария 

замък 

се издигат на скалиста 
планинска верига с дължина 
900 метра и височина 280 
метра. В подножието живо-
тът кипи, зелен бръшлян се 
вие по стените на къщите, 
керемидите на покривите 
блестят под лъчите на слън-
цето, а улиците ухаят на ла-
вандула, растяща по околни-
те поля и продаваща се във 
всяко магазинче. По тесни-
те улички тълпите от ту-
ристи едва-едва се разми-
нават. Отвсякъде щракат 
фотоапарати, присветват 
светкавици, а в глъчката се 
смесват японска, испанска, 
немска, английска реч. Уди-
вителната сбирка на Ле Бо 
от тесни, стръмни улички и 
каменни къщи от Среднове-
ковието и ХVI–ХVII в. днес е 

работно място за местни 
занаятчии, които продават 
изделията си на неспирния 
поток туристи.

Историята разказва, че 
този хълм е бил населен още 
в ранната каменна епоха. 
Първите признаци за поява 
на суверени в Бо дьо Прованс 
датират от 950 г. В края на 
X век владетел на замъка е 

фамилията Бо.

В средата на след-

ващото столетие те се 
наредили в средите на 
най-силните феодални фа-
милии в Южна Франция. На 
сеньор Ле Бо принадлежали 
79 градчета и селца. Владе-
телите Ле Бо нямали гръм-
ки титли, но били толкова 
силни, че в продължение на 
няколко столетия се хвале-
ли със силата и независи-
мостта си пред графове-
те на Прованс. Вятърът на 
войните веел по върховете 
на Ле Бо по време на фео-
дална Европа. Неусетно 
векът на остриетата в 

Прованс се сменил с

века на струните. 

Подвизите на храбрите 
рицари трябвало да бъдат 
възпети. Отново първен-
ството на Ле Бо не могло 
да бъде оспорено и в тази 
насока. Замъкът става 
център на „пеещия юг”, с 
което получил и прозви-
щето court d'amur – „двор 
на любовта”. Тук се кове 
сладкозвучният език на 

поезията на трубадурите, 
за пръв път се изпълнява-
ли песни пред слушатели, 
прекрасни дами дарявали 
любовта си на доблест-
ни рицари. Този век бързо 
свършил. 

От династията Бо осо-
бено се отличил Раймон Тю-
рен, който 

тероризирал този край 

в 90-те години на XIV в. 
Пленниците, които не мо-
жели да платят нужния 
откуп, били хвърляни от 

стените на замъка. 
Владетелят дейст-

вал толкова дръзко, че 
срещу него се обеди-
нили римският папа, 
управителят на Про-
ванс и дори кралят на 
Франция. През 1480 г. 
замъкът е разрушен 
заради участие в ме-
теж. С времето раз-
валините стават соб-
ственост на Анна дьо 
Монморанс, която бър-
зо възстановява вели-
чието на крепостта.

През XVI в. Ле Бо се 
превръща в един от 

центровете  

на протестантите, 

но през 30-те години на 
XVII в. отново е частично 
разрушен. Този път от ве-
ликия кардинал Ришельо, на 
когото му идва до гуша от 
неспокойните обитатели. 
Кардиналът веднъж нарекъл 
Ле Бо дьо Прованс „орлово 
гнездо“. През 1631 г. Луи XIII 
заповядва той да се обса-
ди и да се превземе с щурм. 
Жителите започнали да се 
молят за мир и предложили 

на краля да влезе в сели-
щето, като при това му 
обещали сами да разрушат 
укрепителните съоръжения.

Две години по-късно са 
разрушени кулите на замъ-
ка и крепостната стена. 
През 1642 г. Ле Бо е подарен 
на херцог от фамилията 
Грималди, които запазват 
херцогството до 1791 г. 
Последният човек, носещ 
титлата маркиз Дьо Бо, 
бил Карл Максим, който 
умира през 1880 г.

Руините на Шато дьо 
Бо са уникално свидетел-
ство за средновековната 
история. Многото инфор-
мационни табели, пръснати 
из комплекса, разказват за 
славното минало на замъ-
ка, а нагледно са изложени 
стари военни оръжия като 
катапулт от XI-XIV век, по-
крита стенобойна машина 
– таран, и требушет от 
XII-XVI век. 

Напъхан отдолу между 
зъберите, великолепният 
ресторант „Усто дьо Бом-
аниер“ се помещава в една 
стара провансалска гос-
подарска къща сред зелен 
 оазис. Вечерята под сводес-
ти тавани или на терасата 
с изглед към горски езерца с 
патици и при участието на 
легендарната изба с вина 
на „Усто“ си е кулинарно из-
живяване от висока класа и 
е едно начало на разходка из 
Бо, извън пределите на раз-
рушения замък.

Днес славата на Ле Бо е 
не по-малка от тази на Ла-
зурния бряг. В селцето 

трябва да се види 

Домът на  кра лете 
(Maison du Roi). Не про-
пускайте старото кмет-
ство, часовниковата кула 
Penitents Blancs, датираща 
от XVII в., реставрирана 
през ХХ в., и особено ней-
ните фрески. Туристиче-
ски интерес представлява 
имението Порсле (Hotel des 
Porcelets), както и музеите: 
на стъклописа, зехтина, ар-
хеологическия, разположен 
в кулата  Бро (Brau).

Други забележително-
сти в Ле Бо дьо Прованс са 
енорийската църква в ро-
мански стил „Св. Винсент”, 
построена в периода XII-XVI 
век, която е частично вко-
пана в скала, и параклисът 
на св. Блез от XII век. Не про-
пускайте и Хотел де Ман-
вил, чиято сграда е постро-
ена през 1571 г., а срещу 
нея се намира прозорецът 
Tenebras Lux, класифициран 
като исторически памет-
ник от 25 юли 1905 г.Крепостната стена на замъка

В Бо могат да се видят добре запазени сгради от Средновековието

Навсякъде има пръснати статуи Част от останките на замъка

Романтична уличка

Снимки авторът
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Please tell us about 

your association.

We created the Ro-
manian Association of 
Bu i ld ing Cont ractors 

(ARACO) in 1999 as a professional organiza-
tion. After the privatization of the construction 
sector we developed it so that by law we repre-
sent the industry in Romania before the govern-
ment and trade unions and at European level 
as members of the European Construction In-
dustry Federation (FIEC). We maintain bilateral 
relations with similar organizations, especially 
those of Germany, Italy and France, as well as 
with countries outside Europe – Turkey, China 
and countries from North Africa. We are very 
committed to social issues related to the con-
struction sector at national and European level. 
We regularly give award for best quality for the 
best project implemented during the year. Only 
we in the country issue certificates for quality to 
companies because we believe that this is the 
largest value that can protect the association. 
We are in constant contact with trade unions in 
the construction industry, which is related to the 
social protection of workers. In this respect we 
cooperate with the Economic and Social Com-
mittee of the EU. 

We are currently engaged with the prepara-
tion of the Code of Ethics in the construction 
industry. In the middle of the year we will offer it 
for public discussion. 

Does the business environment for the con-

struction industry improve in Romania? 

Unfortunately, it does not. Before the crisis the 
volume of construction works amounted to EUR 
16 billion. Over the past two years we reached 
levels of EUR 9.1 to 9.2 billion. For this year there 
is no forecast for positive development because 
we have elections. On the one hand, there are 
reduced orders from the public sector and on the 
other hand, foreign investment shrank dramatically. 

Under these circumstances, we are trying to 
encourage public-private partnerships (PPP) in-
volving in them investors and builders from Europe 
but also from Asia, mainly from China. We hope 
for this cooperation because in the sector in the 
country were employed more than 400 thousand 
people and now they are about 320 thousand. 

Tell us about major infrastructure projects 

in Romania. 

We have several major infrastructure projects 
and they are related to EU funding. I will mention 
the motorways which are part of transport cor-
ridors 9 and 4. They are divided into lots, some of 
which are being built at the moment. We hope to 
get enough funding. 

These projects, however, are confronted pri-
marily with internal problems for the country, such 
as expropriation of land for example. However, I 
think the majority of EU funding this year will go 
towards infrastructure, as Romania has long delay 
in this regard.  

BCC – host of a meeting of construction 
federations in the region 
Common problems and joint initiatives were discussed 

Chairmen of construction 
federations in our region held 
a meeting in Sofia. The meet-
ing was hosted by Venelin 
Terziev, Vice-President of the 
European Construction Indus-
try Federation (FIEC) and Dep-
uty Chairman of the Bulgarian 
Construction Chamber (BCC). 
BCC Chairman Eng. Svetoslav 
Glosov welcomed the partici-
pants and briefed them on the 
status of the industry in the 
country. Guests at the meeting 
in the building of the Chamber 
were Costas Russia, President 
of the Cyprus Building Con-
tractors Association, Andreas 
Michalos, Secretary General 
of the Cyprus organization and 
Laurentiu Plosceanu, Chairman 
of the Romanian Association of 
Building Contractors. 

On the Bulgarian side the 
meeting was attended by Eng. 
Tanya Kamenova, member of 
the Executive Board of BCC, 
Eng. Viktor Sharkov and Vasil 
Vutov, members of the Super-
visory Board of BCC, repre-
sentatives of the international 
department of the Chamber 
– Eng. Jani Antova and Maria 
Zheleva, and Reneta Nikolova, 
procurator and editor-in-chief of  
“Stroitel” newspaper. 

BCC Chairman Eng. Glosov 
said that the decline in the sec-
tor is mainly in the high con-
struction – about 80%. In gen-
eral, the collapse in the sector 
compared to the peak in 2008 
is about 68%. According to him, 
the construction business after 
2009 develops mainly on infra-
structure projects. He stressed 
that the main work for builders 

comes from public procurement 
contracts as 90% of them are 
from European programs. 

“This trend has continued 
for three years now and will be 
also leading in 2013. The fol-
lowing months will be difficult 
for the business because the 
programming period ends and 
we will be looking for the new 
one. Now we are preparing the 
projects which will be applied in 
the following years. We expect 
that there will be a vacuum in 
the second half of 2013 and 
the first half of 2014 while the 
projects will be approved and 
the funding of the new building 
sites begins. Moreover, after a 
few months parliamentary elec-
tions come,” he added.  

Eng. Glosov said that cur-
rently they are working mainly 
on the construction of transport 
infrastructure and OP Environ-
ment – waste water treatment 
plants, waste management 
facilities, etc. In his words, the 

sites of the program for rural 
areas development and that for 
energy efficiency are a chance 
for small and medium enter-
prises. 

T h e  B C C  C h a i r m a n 
stressed the important role of 
the Chamber to protect the in-
terests of construction compa-
nies. He noted the patriotic ac-
tivities of the organization that 
restores Bulgarian monuments 
of culture, as an example he 
pointed out the Monument to 
the Tsar Liberator Alexander II.  

 “Romanian companies 
are also experiencing difficul-
ties. Last year we experienced 
two parliamentary votes which 
had its influence,” said Lau-
rentiu Plosceanu, Chairman of 
the Romanian Association of 
Building Contractors. We are 
currently working to establish a 
Code of Ethics for builders in 
Romania, which is prepared by 
retired ministers of construction, 
experts, etc. by drawing on the 

experience of the Netherlands.  
“Bulgarian builders have a 

Code of Ethics for several years 
on the basis of which functions 
a committee, which deals with 
disputes between different 
companies. We are preparing 
the establishment of arbitra-
tion,” said Venelin Terziev. FIEC 
Vice President said he would 
send the Bulgarian document, 
stressing that such is necessary 
also at European level. 

Plosceanu noted that Ger-
many would soon open market 
for several million workers and 
construction associations in the 
region along with Hungary and 
Poland can help to build clear 
and precise rules on how the 
process occurs. 

“They need to work with 
our companies as subcontrac-
tors rather than employ work-
ers man by man,” he explained. 
( Interview with Laurent iu 
Plosceanu on p.9.)

According to Venelin Ter-

Mr. Michalos, tell 

us more about your 

federation. How is it 

regulated and of how 

many members does 

it consist? 

In each region of Cyprus there is one as-
sociation. They all are members of the Cyprus 
Federation of Construction Contractors. We 
have about 1,200 members from 3,000 build-
ers in Cyprus. These are 95% of the largest 
firms in the country. Therefore, our federation 
is the official representative of builders to the 
government and to other organizations. 

Our goal is to protect the interests of our 
members, improve the professional skills of 
builders, inform about changes in legislation 
and about new EU directives and new tech-
nologies. This is our main mission. 

We function as an NGO. It is not like BCC, 
which was established by a special law. Ac-
cording to the legal framework, in Cyprus 
there is a council to the government that deals 
with registration and control of the activities of 
builders. The chief judge of the country is its 
member. So anyone who performs construc-
tion works must be accredited by this coun-
cil. There are five types of certificates for 
contractors. According to them is determined 
what type of construction companies have the 
right to perform. They are not required to be 
members of the federation. 

We are trying to introduce Bulgaria’s good 
practice in our country for the sector but we 
have problems with the current government. 
On 17 February we have elections for a new 
president who, according to the constitution, 
appoints the cabinet. 

Construction is governed by collective 
agreements between workers and two trade 
unions. Our members respect the agree-
ments, unlike the remaining companies, which 
violates fair competition. This is our main 
problem, whose solution we seek. 

However, which are the major infrastruc-

ture projects you are working on? 

We are developing major projects in the 
hospitality and entertainment industry. We 
found gas fields in the sea. Together with Is-
raeli and American companies we prepare the 
actual production. It is necessary the gas to 
be extracted and compressed. The project is 
big. It includes about 15 companies, among 
which the largest U.S. companies. The area 
is divided into 12 parts, each run by a dif-
ferent consortium of companies chosen by 
separate public procurement contract. This 
year two companies were licensed to operate 
the field – one Korean and one Italian. They 
were selected through an international tender. 
Each of them will perform investigation, then 
the gas will be extracted, the necessary infra-
structure will be built, etc.  

Andreas Michalos, General Secretary of the Cyprus 
Federation of Construction Contractors: 

President of Romanian Association of Building Contractors 
Laurentiu Plosceanu to “Stroitel” newspaper: 

We are looking for new 
markets in the East 

The construction industry can 
pull Europe out of the crisis 

ziev, the issue is complex and 
intertwined with employee train-
ing, statutory leave pay so that 
the decision will not be very 
easy. 

Plosceanu recalled that in 
July last year was announced 
a strategy for sustainable de-
velopment of competition in the 
construction sector and that he 
is a reporter for the proposed 
changes by FIEC. “We have 
one month to gather the views 
of the countries – members of 
the federation,” he said. 

The Romanian chairman 
said they have a cooperation 
agreement with the Chinese 
organization and the goal is to 
find money for public-private 
partnership, i.e. funds from 
China, work in Romania. 

“We are on the border of 
Europe, so we hope for both 
European and Chinese financ-
ing for development projects,” 
he said. 

“With a populat ion of 
800,000 people Cyprus has 
3,000 construction companies. 
Currently intensive discussions 
with Cypriot trade unions are 
going to change the terms of 
payment. The minimum wage 
of builder in our country without 
insurance is 1,806 euro,” said 
Costas Russia, President of the 
Cyprus Building Contractors As-
sociation. 

He raised the issue of cer-
tification of workers and other 
participants in the meeting 
agreed on the need to unify 
criteria for covering different 
classes. 

Venelin Terziev proposed 
rules of procedure of the group 
to be discussed and signed at 
the next meeting. It will clearly 
set out the obligations of each 
representative of the group. 

FIEC Vice President in-
formed the participants about 
the meeting of the Board of 

the organization, held a few 
days ago in Brussels. There 
were discussed a number of is-
sues related to the state of the 
construction market in Europe, 
development of public-private 
partnership, certification of 
workers and possible joint ini-
tiatives. An updated financial 
report for 2012 and the budget 
framework for 2013 were intro-
duced. The conclusion of the 
meeting is that the budget for 
the past year will be met with a 
balanced result. Venelin Terziev 
has made a proposal to attract 
new members of FIEC from the 
group of countries working on 
programs to join the EU in order 
to increase revenue. 

From discussions during 
the meeting it became clear 
that currently a program for the 
congress of the construction 
organization is being prepared. 
One of the topics is already 
specified and it will be “Water”. 
A discussion of facility man-
agement will also be organized 
as it is considered strategic for 
FIEC and the member states. 
During the Board of the organi-
zation was reported about the 
prepared modernization of the 
website. The goal is the new op-
tion to start working at the end 
of the first quarter of this year. 

Venelin Terziev informed 
that each one of the commit-
tees – economic, legal, social 
and technical, has reported on 
its business. 

During the meeting in Sofia 
Vasil Vutov presented the pro-
ject “I can build”. According to 
Venelin Terziev, BCC seeks to 
make it international. “It can be 
part of the idea for certification 
of workers and engineers so 
that we can be sure that when 
we hire people from Bulgaria 
or Cyprus, they will have one 
and the same capabilities,” he 
added. 



37СТРОИТЕЛСПОРТпетък, 1 февруари 2013

Тенис

Волейбол

Футбол

Страницата
подготви
Теодор Николов

Европейският шампион 
„Челси” продължава да върви 
по наклонената плоскост, 
записвайки поредното си 
неубедително представяне. 
Този път лондончани едва 
не си заминаха от турнира 
за ФА Къп, след като при 
гостуването си на „Брент-
форд” завършиха 2:2, а из-
равнителното попадение 
падна чак в 83-ата минута 
на срещата.

Припомняме, че 

провалите от началото 

на сезона за „Челси”  

станаха твърде много. 

Отборът играе изклю-
чително слабо пред собст-
вена публика, допуска лесно 
нелепи голове и моралът на 
играчите едва ли може да 
падне още много. „Сините” 
първо бяха елиминирани от 
Шампионската лига, което 
се превърна и в прецедент, 
след като до момента но-
сителят на трофея не бе 
отпадал още в груповата 
фаза. Последваха редица 
неубедителни изяви в Ан-
глия и в момента целите на 
отбора са да остане в Топ 
4, а мечтите за трофей в 
Премиър лийг остават в 
сферата на фантастиката, 
след като „Челси” е на цели 
13 точки от лидера „Ман-
честър Юнайтед”.

Това обаче не слага край 
на провалите. След 5 години 
доминация на европейските 
тимове в световното клуб-
но първенство, тази година 
Торес и компания решиха да 
счупят и тази традиция, 
губейки с 0:1 от „Коринти-
анс” във финала на надпре-
варата.

Идеята за титла все 
пак изглеждаше достижи-
ма, след като лондончани на 

магия изхвърлиха 
„Юнайтед” от 
Capital One Cup и 
на финала ги оч-
акваше четвър-
тодивизионният 
„Брадфорд”. Това 
обаче така и не 
стана.

„Сините”  

се издъниха  

срещу „Суонзи” 

в 1/2-финали-
те на турнира и 
отпаднаха след 
общ резултат 0:2, пропус-
кайки дори да отбележат 
попадение в противнико-
вата врата. Още повече 
в мача реванш, игран в 
Уелс, офанзивният халф на 
„Челси” Еден Азар се за-
меси в сериозен скандал, 
изритвайки едно от момче-
тата, подаващи топките. 
Този негов жест всъщност 
бе израз на тоталната без-
помощност и безидейност 
на тима. Срещата завърши 
0:0, а белгийският национал 
си отнесе наказание от 
поне 3 мача.

Ако трябва обаче да 
сме напълно изчерпателни, 
отборът от „Стамфорд 
Бридж” изпусна да спечели 
още 2 трофея, макар и със 
сантиментална стойност 
- Community Shield и Евро-
пейската суперкупа.

В първия случай „Ман-
честър Сити” наказа „сини-
те” с 3:2, а във втория „Ат-
летико” (Мадрид) ги попиля 
с разгромното 4:1.

В кое ли обаче се крие  

проблемът на отбора? 

Дали в честите тре-
ньорски рокади, или в лип-
сата на утвърден отборен 
дух?

Само преди дни новият 
наставник на лондончани 
Рафаел Бенитес офици-

ално обяви, че би искал да 
осъществи допълнителни 
трансфери, заявявайки, че 
съставът на „Челси” не е 
бил достатъчно широк, за 
да се справи с изискванията 
през този сезон. Временни-
ят мениджър на „сините” 
е дал гласност на своите 
виждания пред собственика 
Роман Абрамович и чувства, 
че участието на неговия 
тим в осем надпревари през 
настоящата кампания вече 
дава своите жертви.

Интересно твърдение, 
като се има предвид, че 
след счупването на транс-
ферния рекорд на клуба при 
покупката на Фернандо То-
рес, „Челси” вече разполага 
и с услугите на още един 
топреализатор в лицето 
на акостиралия скоро на 
„Стамфорд Бридж” Демба 
Ба, който дойде от „Нюка-
съл”. Като добавим футбо-
листи от световна класа, 
които са в разцвета на си-
лите си, като Хуан Мата, 
Еден Азар, Уго Лорис, Да-
вид Луис, Виктор Моузес и 
младоците Оскар и Лукаш 
Пиазон, оправданията от 
този тип са доста без-
смислени.

Смяната на любимеца 
на публиката Роберто ди 
Матео с недолюбвания Ра-
фаел Бенитес допълнител-
но нажежава обстановката 

в отбора, а публиката ви-
димо не подкрепя този ход 
на ръководството. Като 
добавим желанието на ше-
фовете да изритат една от 
емблемите на тима Франк 
Лампард и наличието на 
тотално замразени играчи 
като Флоран Малуда и Па-
бло Ферейра, контузените 
Оби Микел, Ориол Ромео и 
Йоси Бенаюн, бъдещето на 
отбора никак не изглежда 
светло.

Тимът, който минала-
та година сервира студе-
ната порция на „Барса” и 
впоследствие прецака и 
„Байерн” (Мюнхен) за евро-
пейската титла, през тази 
изглежда разколебан и без-
перспективен.

Отборът, който в по-
следните години бе господ-
стващ доминант за ФА Къп, 
сега не съумя да се справи 
с отбор с класи под него, и 
то в 4-ия кръг от най-ста-
рия английски турнир.

За феновете на клуба  

остава само  

да се надяват, 

че нещата ще се опра-
вят и отборът отново ще 
покаже резултатите, които 
би трябвало да отговарят 
на несъмнено огромния по-
тенциал, който крият име-
ната в селекцията.

България офици-
ално ще се канди-
датира за домакин 
на Евро 2020, въ-
преки че още няма-
ме стадион, пише 
„Стандарт”. Както 
е известно, УЕФА 
реши турнирът да 
се проведе в 13 раз-
лични държави.

За  да  влезем 
сред елита на Европа, се нужда-
ем от стадион с капацитет ми-
нимум 30 000 зрители, който също 
така да е от категория „елитна” 
с 5 звезди. В момента в България 
няма съоръжение, което да покрие 
тези изисквания.

Затова се очаква решение на 
правителството дали ще бъде 
строен нов стадион. При положи-
телен отговор от държавата мо-
жем да кандидатстваме с проект и 
гаранции, че най-късно през 2016 г. 
строежът ще бъде започнат.

Разговорите между премиера 

Бойко Борисов и шефа на БФС Бо-
рислав Михайлов не са спирали, 
разкриха от родната централа.

За последно е била обсъждана 
идеята евентуалният нов стади-
он да е за 30 000 зрители и след 
Евро 2020 да бъде ползван от два 
столични клуба, за да не е в те-
жест на държавата подобно на 
„Васил Левски”.

След като „Левски” вече обяви 
намеренията си да реконструи-
ра „Герена”, най-вероятно еди-
ният клуб ще е ЦСКА, а другият 
„Локомотив”-София.

Голаджията Дидие Дрогба отхвърли сензационно 
предложението да се завърне в „Челси” и ще подпише 
18-месечен договор с „Галатасарай”, информира „Дейли 
Мейл”.

Изданието разкрива, че собственикът на лондончани 
Роман Абрамович е дал зелена светлина миналата седми-
ца, за да бъде отправено запитване към Дрогба.

„Сините” предложили на тъмнокожия стрелец договор 
до края на настоящия сезон с опция за продължаването 
му с още една година.

Преговорите дори били напреднали толкова много, 
че от „Челси” били убедени, че човекът, който им донесе 
трофея в ШЛ миналата година, ще подпише с бившия си 
тим преди затварянето на трансферния прозорец.

Освен всичко друго този ход имал за цел и да омилос-
тиви феновете на тима, които показаха недоволството 

си от мениджъра Рафаел Бенитес по време на ремито с 
„Брентфорд” в турнира за ФА Къп.

По време на двубоя привържениците на лондонския 
гранд огласиха „Грифин Парк” с възгласите: „Не знаеш 
какво правиш”, насочени към испанеца.

Условията на сделката били предложени на Дрогба и 
той бил емоционално привлечен от възможността да се 
завърне на „Стамфорд Бридж”.

С отбора той спечели три титли на Англия, четири 
купи на ФА и приключи кариерата си в „Челси” с триумф 
в Шампионската лига.

След финала в Мюнхен той отказа да преподпише с 
лондончани, а откакто го няма, „сините” изпитват сери-
озни трудности предвид факта, че Фернандо Торес все 
още не е в най-добрата си форма.

Въпреки изкушението да възроди славните времена с 
бившите си съотборници той предпочита да си гаранти-
ра участие в ШЛ, подписвайки с „Галатасарай”.

Очаква се турският клуб, който привлече холандеца 
Уесли Снайдер от „Интер” по-рано този месец, да обяви 
сделката тази седмица.

„Галатасарай” ще се изправи срещу германския „Шал-
ке 04” в Шампионската лига следващия месец.

Най-добрият български тенисист Григор Дими-
тров се изкачи с една позиция в новото издание на 
ранглистата на ATP и вече е под номер 40 в света.

Така 21-годишният хасковлия прави своя дебют 
в Топ 40, като за пореден път пренаписа историята 
на родния тенис, превръщайки се в първия българин, 
намирал място сред 40-те най-добри в мъжкия тенис.

Въпреки че отпадна в първия кръг на турнира в 
Сидни и на Australian Open, Гришо започна годината по 
впечатляващ начин, достигайки до първия си финал в 
Бризбейн, където загуби от Анди Мъри. Това му поз-
воли да дебютира в Топ 40, а ако продължи с доброто 
си представяне, има много голяма вероятност да 
бъде сред поставените на „Ролан Гарос” след няколко 
месеца. Втората ни ракета при мъжете Александър 

Лазов прогресира с две места до номер 503 в ранглис-
тата, а третият ни най-добър тенисист - Димитър 
Кузманов, се изкачва с четири позиции до рекордното 
в кариерата му 538-о място.

„Левски Волей” няма да бъде изхвърлен от европейските клубни 
турнири. Сериозната опасност беше надвиснала над „сините” за-
ради изстъпленията на футболните ултраси по време на мача от 
„Чалъндж къп” срещу „Олимпиакос”. Въпросният мач бе прекратен при 
резултат 1:1 гейма заради избухнала бомбичка в зала „Христо Ботев” 
и канонада от бутилки и предмети към гръцките волейболисти. На 
„Левски” бе присъдена служебна загуба с 0:3. Според източници от 
Европейската волейболна конфедерация (CEV) отборът ще отнесе 
финансова глоба, но няма да бъде лишен от право на участие в със-
тезанията под егидата на централата в следващите години. 

Ще строим нов стадион
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Старите камери били тежки 

и неудобни

„Лайка” 

от нулевата серия, 

оценена за милиони евро

И Джеймс Бонд е шпионирал с него

Людмил Митакев

Точно век ще се навърши 
тази година от създаването 
на първия фотоапарат „Лайка”. 
Тогава немецът Оскар Барнак 
измисля прототипа „Ур-Лайка”, 
а производството на емблема-
та на индустриалната епоха 
във фотографията започва през 
1918 г.

Дизайнът му не може да се 
характеризира по друг начин 
освен като революция. Вместо 
компактната цилиндрична ку-
тия Барнак използва в своето 
забележително изобретение 
стандартната перфорирана 
ролкова фотолента, което поз-
волява апаратът да стане по-
удобен и лек. И двата модела 
– „Ур-Лайка” и по-късният „Лай-
ка I” от 1925 г., са снабдени с 
висококачествената оптика на 
обектива „Елмар”, разработен 
от Макс Берк. Представен е с 
огромен успех на Лайпцигския 
мострен панаир през 1925 г. 
„Лайка I” е създаден като изклю-
чително универсален апарат и 
с него може да се снима всич-
ко – от микрофотография до 
портретна или пейзажна фото-
графия и дори до едва видимите 
космически обекти в отдалече-
ните краища на Слънчевата 
система.

Фотоапаратът „Лайка M3” 
е обявен за най-добрия за всич-
ки времена според допитване 
на интернет аукциона Еbay. 
Джеймс Бонд използва легендар-

ната снимачка още през 
1959 г. по време на пре-
следване на контрабан-
дист на злато. Да се купи 
днес антикварен фотоапа-
рат от този тип, не е лесна ра-
бота, а цената е доста висока. 
Изключителният фотоапарат 
„Лайка”, тип MD3, произведен 
през 1955 г., стигна рекордната 
цена от 1 млн. и 680 хиляди евро 
на търг във Виена. Апаратът е 
бил собственост на американ-
ския фотограф Дейвис Дъглас 
Дънкан по времето, когато е ра-
ботил за списание „Лайф”. През 
ноември миналата година „Лай-
ка Луксус I” бе продаден на търг 
от аукционна къща Bonhams в 
Хонконг за рекордните 960 хил. 
долара. За първи път подобен 
фотоапарат успява да събере 

толкова  внушителна сума, 
посочиха представители на 
аукциона. Фотоапаратите 
„Лайка Луксус I” са се произ-
веждали в ограничена серия 
по специална поръчка през 
1929-1930 г. и общо от тях 
са продадени 95.

В края на миналата го-

дина фотоапарат от 1923 г. 
от „Лайка” 0-серия, номер 116, 
стигна рекордната цена от 2 
млн. и 160 хиляди евро на търг, 
организиран от галерията „Вес-
тлихт” във Виена. Предишният 
световен рекорд бе установен 
през 2011 г. – 1 млн. и 320 хиляди 
евро за „Лайка” 0-серия, номер 
117, също на търг в столицата 
на Австрия. Днес са останали 
едва 12 броя от нулевата серия, 
като фотоапаратът рекордьор 
е дори напълно работещ. 

Оскар Барнак е роден през 
1879 г. в селцето Линов, южно 
от Берлин. Като младеж в  

Тюрингия постъпил на работа 
в „Лайц” - предприятие, което 
произвеждало предимно микро-
скопи. Една от задачите му 
била да изпробва появилите се 
по онова време нови кинемато-
графични апарати. Същест-
вуващите снимачни камери 
били дървени, груби и неудобни 

за работа. През 1912 г. 
Оскар Барнак конструи-
рал собствен модел фил-
мова камера изцяло от 
алуминий, лека и удобна 
за работа. Понеже въз-
никвали трудности при 
определяне на нужната 
експозиция при снимане-
то, Барнак измайсторил 
и своеобразен „експоно-
метър” (светломер) под 
формата на малка сни-
мачна камера. През 1913 
г., когато започнали да се 
появяват по-дребнозър-
нести филмови ленти, от 

малки негативи вече могли да 
се направят големи увеличе-
ния до 18х24 см, а и по-големи. 
Тогава Барнак си направил два 
миниатюрни фотоапарата. С 
единия снимал сам, а другия 
дал на собственика на фирма-
та, който тъкмо заминавал за 
Америка. Когато Ернст Лайц се 
завърнал от презокеанското си 
пътешествие, започнала раз-
работката. През 1923 г. били 
дадени за изпробване първите 
ръчно изработени 31 малкофор-
матни фотоапарата от нулева-
та пробна серия, които днес се 
оценяват на милиони.

в

ЕДНО ВРЕМЕ

Столичната библиотека 
- създадена от кралицата 
на родната архитектура

Столичната библиотека

СТРОИТЕЛ

Аз просто обичам  
да строя

Инж. Павел Калистратов, 
член на УС на КСБ:

ЗАКОНЪТ

Заработи 
портал за брачната 
собственост в ЕС

Нотариус Камен Каменов:

боти
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Лесно Трудно

Забавен кадър
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Виц Бисери от кухнята

Двама разсеяни пилоти  
се приготвят за излитане.  
В края на пистата  
има стена.
Самолетът ускорява, стената
приближава все повече и повече,
всички пътници започват да
крещят... и в последния момент
самолетът се издига.  
Единият пилот казва на другия: 
„Пич, тия някой ден
няма да се развикат  
и ще се размажем като кучета.“

Концепцията на 
проекта предвижда 

постоянно 
и трайно 

сътрудничество 
между 

държаните 
институции, 

гражданското 
общество, 
медиите и 

организациите на 
икономическите 

субекти.

р
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