
Тази седмица в броя

Николета Цветкова

„ЕК одобри проекта за изг-
раждането на лотове 1, 2 и 4 от 
АМ „Струма“. Така страната ни 
ще получи безвъзмездна финан-
сова помощ от 535 975 222,9  лв. 
за проектиране и строител-
ство на магистралата“, съобщи 
министърът на транспорта, 
информационните технологии и 
съобщенията (в оставка) Ивай-
ло Московски. Средствата, от-
пуснати от ЕК, ще се инвести-
рат в изграждането на 68,5 км 
магистрала от Долна Диканя 
до Благоевград (лот 1 и 2) и от 
Сандански до Кулата (лот 4).

По-късно през деня беше 
сключено споразумението за 
строителство на лот 2 - трасе-
то между Дупница и Благоевград 
с дължина 37 км. От страна на 
възложителя подписа си под него 
положи председателят на УС на 
Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ инж. Лазар Лазаров, а от 
страна на избрания изпълнител 
Консорциум „Струма лот 2“, в 
който участват италианската 
фирма „Импреза” и българските 
компании „ГБС Инфраструктур-
но строителство” и „Пътстрой 
- 92“ - инж. Георги Харизанов.

По време на церемонията 
стана ясно още, че строител-
ството на обекта може да 
започ не в началото на пролетта. 
На подписването присъства и 
министърът на регионалното 
развитие и благоустройството 
(в оставка) Лиляна Павлова.

Лотът ще се изгражда на 
инженеринг, което означава, 

че едновременно ще се про-
ектира и ще се строи. В зада-
нието е предвидено изпълне-
нието на големи съоръжения, 
сред които два тунела с дъл-
жина до 500 м, мостове над  
р.  Джерман,  Рилска река и 

р. Струма и 4 пътни възела - 
„Дупница-юг“, „Бобошево“, „Коче-
риново“ и „Благоевград“. 

Трасето на участъка пре-
минава през територията на 
Кюстендил и Благоевград. Меж-
ду магистралата и населените 

места ще бъдат монтирани шу-
мозаглушителни прегради и ще 
се построят селскостопански 
подлези и надлези. Условно обек-
тът е разделен на три подучас-
тъка, като в най-напреднал етап 
е проектирането на средния. 

Инж. Лазаров обясни, че причина-
та за това са откритите архео-
логически ценности при другите 
два, заради които работата по 
тях се е забавила.
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Контрактът беше сключен от председателя на АПИ инж. Лазар Лазаров и представителя на изпълнителя инж. Георги Харизанов

Вместо да защитава държавния и 
обществения интерес, КЗК продължава 
да поощрява безогледното нарушаване 
на ЗОП Предсрочните избори ще са на 12 май

Делегация на КСБ на официално 
посещение в Тирана
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Тухла четворка
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По договор проектира-
нето на всички отсечки 
трябва да приключи до три 
месеца. Контрактът е за 
близо 360 млн. лв. с ДДС. 
Финансирането е по Опе-
ративна програма „Транс-
порт“ (ОПТ), а срокът за 
изпълнение на строител-
ството е 22 месеца. Инж. 
Харизанов от ГБС комен-
тира, че компанията из-
гражда едни от най-труд-
ните и важни проекти за 
България и по тях ще ра-
ботят всички експерти, с 
които разполага. 

 „Напредъкът по лот 
1 е изключително добър, 
спазват се всички графици 
и нямаме основание да ми-
слим за забавяния“, съобщи 
Лиляна Павлова. 

„Крайни ят срок  за 
изграждане на лот 1 на 
„Струма“ по договор е 30 
август. Ние се движим по 
график, а в някои участъци 
и го изпреварваме. Затова 
обектът може да е готов 
на 1 юни“, каза Камен Пе-
шов, председател на Над-
зорния съвет на „Главбол-
гарстрой Холдинг“, която 
изгражда трасето.

Павлова заяви, че ще 
продължат проверките на 

обектите, които се изпъл-
няват в момента. Следва-
щата седмица предстои 
и подписване на договори 
за строителство на обхо-
дите на Враца и Монтана. 
По думите на инж. Лазаров 
през втория за страната 
ни програмен период сред-
ствата може да не стиг-
нат за строителството 
на Северната скоростта 
тангента и отсечката 
Калотина - София. 

По време на събитие-
то стана ясно, че има 
забавяне в изпълнение-
то на лот 2 от „Марица“ 
и на лот 4 от „Тракия“. В 
момента участъкът от 
Ямбол до Карнобат (лот 
4) е завършен на около 70-
75%. „Трябва да се направи 
още пътната конструкция 
- циментовата стабили-
зация и асфалтът. Сега 
обаче времето не позволя-
ва това да стане”, обясни 
инж. Лазаров. 

По думите на министъ-
ра в оставка до изпълни-
теля са изпратени преду-
преждения за наваксване 
на забавянето. „Ако няма 
подобряване и влизане в 
график, може да се стигне 
и до прекратяване на дого-
вора“, обясни още Павлова. 
В случай че се стигне до-

там, за довършването на 
трасето ще се обяви нов 
търг. 

До регионалното ми-
нистерство има жалби от 
подизпълнителите на лот 
2 от „Марица“ и на лот 4 
от „Тракия“ за забавяне 
на плащанията, което се 
отразява и на темпове-
те на строителството. 
Инж. Лазаров обясни, че 
възложителят е изплатил 
на строителите сертифи-
цираните суми за вече из-
пълнена работа. „Аз имам 
притеснения, защото едни 
фирми се повлияха, а други 
не от това, което се случ-
ва в държавата. В послед-
ните дни се стремим да 
създадем предпоставки да 
не може оттук нататък 
да се вземат решения, кои-
то да повлияят негативно 
на пътищата в строеж 
или на тези обекти, чие-
то изграждане ще започне.

Стремим се процесът 
да стане необратим от 
политическа гледна точ-
ка“, заяви още Павлова. Тя 
допълни, че досега е имало 
воля за спазване на проце-
дурите и затова ЕК има 
доверие към България, но 
не може да се гаранти-
ра какво ще се случва в  
бъдеще. 

Депутатите решиха окончателно 
да бъде спрян проектът за строител-
ство на АЕЦ „Белене“. БСП излезе с ком-
промисно предложение решението да се 
отложи за разглеждане от следващото 
Народно събрание. ГЕРБ и Синята коа-
лиция определиха позицията на социа-
листите като „демагогия“.  Депута-
тите обсъждаха две проекторешения 
за референдума от 27 януари. Първото 
бе на сините - за окончателно спиране 
на проекта АЕЦ „Белене“, а второто на 

левицата - за изграждане на нова ядре-
на електроцентрала. В крайна сметка 
„за“ спиране на проекта гласуваха 114 
депутати, а 40 бяха „против“. От ДПС 
не гласуваха.

Така Народното събрание подкрепи 
решението на правителството. В него 
пише, че трябва да се удължи срокът 
за експлоатация на пети и шести блок 
на АЕЦ „Козлодуй“, както и да се започ-
не подготовка за строителството на 
седми.

„Старата къща пак протече”, каза 
майка ми, след като снеговете се сто-
пиха. Тези нейни думи ги чувам всяка 
зима, след всяко по-сериозно снего-
топене. И за кой ли път се наложи да 
пренареждам керемидите, разместени 
от свличането на снежната маса; да 
сменям счупените кирпичени капаци с 
по-малко счупени, да подковавам хлът-
налия под тежестта на снега прогнил 
дървен сачак. Това занимание винаги 
предизвиква у мен досада, защото се 
повтаря всяка година, и то без траен 
ефект. 

Къщата е толкова стара, че вече 
едва се държи под тежестта на сто-
летната си история. Отдавна може-
хме да я разрушим, но не го направи-
хме. Живееше край нас една много 
стара баба, съседка, която, като раз-
бра, че сме решили да бутнем къща-
та, за да си разширим двора, дойде със 
сетни сили при нас и каза със стар-
чески треперещ глас: „Недейте, деца, 
в тази къща е идвал някога Дяконът 
Левски!” 

Бабата беше толкова библейски 
стара, че тези думи, излезли от нейна-
та уста, звучаха почти исторически 
автентично, сякаш е била жив свиде-
тел на събитието. Първо се поколе-
бахме дали да вярваме на това, което 
ни беше казала, но скоро информация-

та й беше потвърдена от един местен 
краевед. Така старата ни къща оста-
на, не посмяхме да й посегнем. И как 
можехме да сторим това!? Та прага на 
тази къща беше прекрачил Апостола. 
В коридорите й бяха отекнали реши-
телните му стъпки. В стаите й беше 
ехтял гласът му. В огнището й беше 
горял огънят, към който той е протег-
нал ръце, за да се стопли; който е оза-
рявал с блясък очите му.

Затова всяка зима, след всяко 
по-сериозно снеготопене, макар и с 
известна неохота, се качвам на по-
крива на старата къща и започвам 
да пререждам керемидите. Но винаги 
имам чувството, че не просто редя 
керемидите, а редя сложния пъзел на 
историята, който разкрива по съкро-
вен начин лика на Апостола. Ликът му 
такъв, какъвто никога не сме виждали 
в учебниците по история - на човек, 
който е прекрачил не просто прага на 
вечността и историята, а на домове-
те ни, на душите ни. За да потърси в 
тях покрив и подслон, за да отекнат в 
тях стъпките му, за да проехти в тях 
гласът му и за да се стопли на „огъня” 
на нашата признателност... 

От тухларната 
Петър Донкин

ПЪЗЕЛЪТ НА ИСТОРИЯТА

11 участници продължават в про-
цедурата за избор на изпълнител на 
идеен проект за строителството на 
лот 3 от магистрала „Струма“. Това 
стана ясно след отварянето на цено-
вите оферти в четвъртък. Отсечката 
преминава през Кресненското дефиле 
и се предвижда изграждане на тунел с 
дължина около 13 км. Прогнозната стой-
ност на проекта е 5 млн. лева, а сред-
ствата се отпускат по Оперативна 
програма „Транспорт“. Участниците и 
техните оферти са:   

1. Обединение „МП+ДПП – Струма“ 
(„Метропроект Прага“ АД – Прага, и 
„Доправопроект“ АД – Братислава) – 
958 000,00 лв.

2. ДЗЗД „Консорциум АТИ – „Струма 
3“ („ЗТИ Проджети Италия - интегриран 
инженеринг“ АД - Италия и „Уей инжене-
ринг“ АД - София) – 1 633 120,00 лв.

3. Консорциум „Текопи АМ Струма 
лот 3 – 2013“ („Текопи“ АД - Испания 
и „Текопи инженеринг“ АД - София) – 
2 632 000,00 лв.

4. Обединение „Свеко – Бурда“ 
(„Свеко Енергопроект“ АД - София, и 
„Илия Бурда“ ЕООД – София, и „Свеко 
инфрастръкчър“ АБ – Швеция, и „Све-
ко инфрапроект“ Сп З.О.О. – Полша) – 
2 395 000,00 лв.

5. ДЗЗД „Виа Флавиа“ („Мотт Мак-
доналд Лимитид“ – Англия, „Транскон-
султ – 22“ ООД – София, и „Център за 
пътни изследвания – ЦПИ“ АД - София) 
– 3 402 000,00 лв.

6. „Виа план – Амберг“ ДЗЗД („Амберг 

инженеринг“ АД – Швейцария, „Амберг 
инженеринг – Словакия“ ЕООД – Сло-
вакия, и „Виа план“ ЕООД - София) – 
1 999 950,00 лв.

7. Обединение „Технитал – Рутекс“ 
(„Технитал“ АД – Милано, и „Рутекс“ 
ООД - София) – 3 280 000,00 лв.

8. Обединение „Судоп - ИКП – Мист“ 
(„Судоп Прага“ АД – Прага, „Инжкон-
султпроект“ ООД – Варна, и „Мист 
проект“ ООД - София) – 1 755 000,00 лв.

9. Консорциум „Текник“ („ТЕКНИК - 
Текнике е консуленце нел индженериа 
чивиле - консултинг енджиниърс“ АД 
– Италия, и „Техник консултинг енджи-
ниъринг - Румъния“ ООД - Букурещ) – 
2 988 982,00 лв.

10.  Обединение „Струма 2013“ 
(„Пътпроект“ ЕООД – София, и „Ак-
сиона Инхениериа“  –  Испания)  – 
2 658 948,00 лв.

11. Консорциум „Мости“ („Мости 
България“ ООД – София, и „Мости Ка-
товице“ ООД – Полша) – 890 000,00 лв.

До отваряне на офертите не бяха 
допуснати 7 кандидати. Причините са, 
че не отговарят на едно или няколко от 
условията на възложителя. Работата 
на комисията продължава при закрити 
заседания. Недопуснатите участници 
са: „Геода инженерство с.п.а.“ – Ита-
лия, „ИДОМ Инхениериа и консулториа, 
С.А.“ – Испания, „ВБИ Уърлдайд Инже-
неринг - Пътпроект – 2000“, „ПРО. ЕТА. 
ВИП. ИТА. Консулт ДЗЗД“ , „Обедине-
ние Струма БГИ“, „Струма Инженеринг 
ДЗЗД“, „ДЗЗД Серинг - И.П. 2013“. 
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100 ÄÓÌÈ
Това, че поредният брой на нашия вестник излиза 

на 1 март, си е чиста случайност. Но пък е приятен 
повод да честитим на всички строители бяло-черве-
ния символ на настъпващата пролет с пожелание за 
здраве и професионални успехи. След тази седмица 
на бурни страсти, когато президентът Росен Плев-
нелиев насрочи и датата за предсрочните избори, 
вероятно ще настъпи времето на политическия  
разум. На човешкия разум, който след два месеца и 
12 дни ще каже своята дума пред урните.

А дотогава?
В разговора ни с кмета на гр. Златица инж. Маг-

далена Иванова ясно пролича притеснението на 
местната власт, че тези месеци могат сериозно 
да объркат работата по проектите с европейското 
финансиране. Това не бива да става. И строителни-
ят бранш най-добре го разбира. Защото европейски-
те пари за изграждане на пътища, пречиствателни 
съоръжения, средствата по различните оперативни 
програми са май единствената свежа глътка въздух 
в работния делник. Поне докато не се ситуира реал-
ната, работещата държавна администрация.

Интересна, напрегната и отговорна се оказа по-
редната, девета седмица на 2013-а. И завършва с 
най-светлия български празник - 3 март. 

На този ден един народ се изправя гордо. И си 
спомня боевете при Гривица и Шейново, на Шипка 
и край Стара Загора, където гренадирите от ру-
ските полкове и българското опълчение донесоха на 
щиковете си свободата на България.

Този ден, третият от мартенския месец, е и 
тържество на духа на един народ, открил себе си 
след 500 години тъма. И сътворил строителни и ар-
хитектурни шедьоври. Пред един от тях, този сре-
щу сградата, на която пише „Съединението прави 
силата”, пред Паметника на Цар Освободител, граж-
данството ще постави цветя на признателност. 
Пред паметника, който Камарата на строителите 
в България реконструира и съхрани за поколенията.

Един народ, който и в XXI век търси пътища към 
своя успешен делник…

Очаква се следващата седмица да бъде 
съставено служебно правителство

Георги Сотиров

Николета Цветкова

„Първата възможна 
дата за парламентарните 
избори е 12 май“, съобщи 
президентът Росен Плев-
нелиев в обръщение от 
трибуната на парламента. 
Той обясни, че преди тази 
дата – в края на април, ще 
посрещнем  най-светлите 
християнски празници – Ве-

ликден и Цветница, които 
не трябва да се натовар-
ват политически. 

На речта на държавния 
глава присъстваха Негово 
Светейшество българ-
ският патриарх Неофит и 
президентите Георги Пър-
ванов и Петър Стоянов. 

След като двете пар-
тии с най-голямо парламен-
тарно представителство 
– ГЕРБ и БСП, отказаха 
мандата за съставяне на 
кабинет, президентът ще 
го връчи на ДПС на 5 март. 
Председателят на форма-
цията Лютви Местан вече 
заяви, че и те ще върнат 
мандата. Той няма да бъде 
предоставен на останали-
те политически сили от 
41-вото народно събрание, 
защото според конститу-
цията държавният глава 
трябва да даде тази въз-
можност на двете най-
големи партии и на една 
избрана от него. 

Така ще се наложи да 

бъде сформирано служебно 
правителство и ще се пре-
мине към организиране на 
предсрочни парламентар-
ни избори на 12 май. „Към 
служебното правителство 
ще бъде създаден граждан-
ски борд за честни избори. 
Ключовата дума за този 
период е стабилност“, при-
зова президентът. „Някои 
очакваха Народното съ-

брание да работи до края 
на мандата си, да направи 
важни законодателни про-
мени. Вярвам, че е правил-
но те да бъдат приети от 
нов парламент, а този да 
се фокусира върху неот-
ложните мерки и задачи. 
Такива са цената на тока, 
опазването на природните 
богатства и недопускане 
на тяхното унищожава-
не“, заяви още държавният  
глава.

По думите му е добре 
също да се приемат За-
конът за устройство на 
Черноморското крайбре-
жие, Законът за водите, 
пакетът от 4 норматив-
ни акта в сектор „Сигур-
ност“.

„Обмислете внимател-
но възможността за про-
мени в Кодекса за социал-
но осигуряване, в Закона за 
бюджета на ДОО или Зако-
на за бюджета за 2013 г., 
както и политиката по до-
ходите в подкрепа на най-

нуждаещите се“, обърна 
се той към парламента в 
оставка.

Според държавния гла-
ва следващото 42-ро на-
родно събрание трябва да 
се заеме с изготвянето на 
антимонополно законода-
телство, преструктури-
рането на енергетиката и 
либерализацията на пазара 
на електричество.

Плевнелиев започна 
речта си с думите: „На-
шите сънародници искат 
да ги управляват почтени 
хора, да не крадат от тях, 
да не ги лъжат и да живеят 
добре. Гражданите ни пода-
доха ръка, нека да я поемем. 
Хората имат основателни 
искания“. По думите му 
настоящите проблеми на 
страната са провокирани 
от неизпълнените обе-
щания на политиците, не-
ефективните институции 
и ниското доверие към тях.

„Някои от протести-
ращите искат ЕРП-тата 
да станат държавни - от 
друга страна, не вярват в 
държавата. Искат тя да 
не финансира партиите. 
А кой - частният сектор 
ли? И това по-добре ли е? 
Предлагат депутатите да 
се отзовават. Това също 
се е случвало чрез двете 
конституции на тотали-
тарната държава. Говори 
се за национализация - тя 

ще изгони инвеститорите. 
Пред очите на целия свят в 
България се горят европей-
ското знаме и конститу-
цията. Призовавам граж-
даните - преди да горят 
основния закон на стра-
ната, да го прочетат“, ко-
ментира държавният глава 
по повод исканията на про-
тестиращите.

Важна задача пред 
служебния кабинет ще е и 
подготовката на договора 
за партньорство с Евро-
пейската комисия за пери-
ода 2014-2020 г. „Ще обър-
нем поглед към малките и 

средните предприятия, ще 
работим с фокус върху тех-
ните нужди”, заяви Плевне-
лиев. Предвижда се обсъж-
дане на национален план за 
въвеждане на електронно-
то правителство, в който 
да се посочат всички услу-
ги на държавно и общинско 
ниво, както и конкретните 
срокове за тяхното въвеж-
дане.

„Виждам много труден 
мандат за служебното 
правителство. Има много 
рискове в управлението на 
страната, например – ако е 
верен слухът, че ще бъдат 
спирани еврофондове, след-
ващите управляващи ще 
получат финансова систе-
ма с прекомерен дефицит“, 
заяви съпредседателят на 
Синята коалиция и предсе-
дател на ДСБ Иван Костов.

 „Служебното прави-
телство трябва да гаран-
тира срочното изплаща-
не на обезщетенията на 
гражданите, но след като 

се разкрие цялата картина 
на държавата. Трябва да се 
преразгледат бюджетите 
за училищата и детските 
градини и да се замразят 
таксите във висшите 
учебни заведения, ще на-
блюдаваме под лупа засе-
данията, които предстоят, 
на Министерския съвет, и 
ще алармираме за неред-
ности”, коментира лиде-
рът на Коалиция за Бъл-
гария Сергей Станишев. 
Той допълни, че трябва да 
се ограничат максимално 
административните раз-
ходи и да се насочат към 
социалните нужди на хо-
рата, както и да има про-
мени в ръководствата на 
НАП и Агенция „Митници”, 
защото събираемостта е 
изключително ниска. Ста-
нишев напълно отхвърли 
възможността да бъде 
премиер в кабинета, който 
ще се сформира след избо-

рите, защото по думите му 
властта не е самоцел.

По-рано през седмица-
та двете най-големи пар-
ламентарно представени 
партии – ГЕРБ и БСП, вър-
наха проучвателния ман-
дат за съставяне на пра-
вителство. Първият указ 
беше връчен на премиера 
в оставка Бойко Борисов, 
процедурата беше съща-
та и с лидера на втората 
по големина партия -  Коа-
лиция за България – Сергей 
Станишев. 

Тогава президентът 
заяви готовност да даде 
мандат на третата по го-
лемина парламентарна гру-
па - тази на ДПС. Очаква 
се те да върнат мандата 
и да започнат консултации 
за подготвяне на служебен 
кабинет, като членовете 
в него ще станат ясни до 
края на следващата сед-
мица.

След като лидерите на ГЕРБ и на БСП върнаха мандата за съставяне на правителство, той ще бъде връчен на ДПС на 5 март
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Николета Цветкова

Сред имената, тиражи-
рани за поста на премиер в 
служебното правителство, 
бяха еврокомисарят Крис-
талина Георгиева, вице-
премиерът и министър на 
финансите (в оставка) Си-
меон Дянков, министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството Ли-
ляна Павлова, омбудсма-
нът Константин Пенчев, 
управителят на БНБ Иван 
Искров и столичният кмет 

Йорданка Фандъкова. 
Докато е повече от 

логично, че Георгиева едва 
ли ще напусне Брюксел, за 
да оглави у нас кабинет за 
два месеца, то останали-
те сочени за поста комен-
тираха, че не са получавали 
предложение за него. Нещо 
повече – Фандъкова беше 
категорична, че дори и да 
има такава възможност, 
не би я приела.

И докато едни отказ-
ваха, други заявиха го-
товност да се заемат с 

тежката задача. Както 
е обичайно, в групата на 
ентусиастите беше лиде-
рът на „Атака“ Волен Си-
деров, който обеща, че ако 
получи мандата, за четири 
месеца би разкрил всички 
съмнителни сделки, склю-
чени от правителството 
на ГЕРБ.

Съпредседателят на 
Синята коалиция Мартин 
Димитров също заяви, че 
формацията му би приела 
мандат за съставяне на 
правителство.

Изненадващо лидерът 
на РЗС Яне Янев отказа 
възможността да стане 
служебен министър-пред-
седател. Разбира се, хипо-
тетично, защото никой не 
му я е предлагал.

Но предложи да се про-
веде референдум по време 
на изборите, за да се пи-
тат гражданите дали да 
се свика Велико народно 
събрание. Предложението 
обаче беше отхвърлено от 
депутатите на редовно 
пленарно заседание.  

Проф. Михаил Константинов, председател на Съвета 
на директорите на „Информационно обслужване“:

Невена Картулева

Проф. Константинов, ГЕРБ отка-

за мандата за съставяне на кабинет, 

БСП – също. Какво следва оттук на-

татък и какви са вариантите според 

българското законодателство?

Президентът Росен Плевнелиев 
каза, че мандатоносител може да бъде 
и ДПС или друга партия от 41-вото на-
родно събрание. Ясно е обаче, че никой 
няма да приеме мандата. Но е нужно 
време за организация на изборите – 28 
април е Цветница, на 5 май са велик-
денските празници, значи най-добрата 
дата е 12 или 19 май. И именно 12-и беше 
определена от държавния глава. Само 
че указът трябва да е два месеца назад. 
Тоест на 12 март. 

Допускате ли наложителното 

провеждане на повторни избори, ако 

първите определят съставянето на 

твърде широка коалиция от три и по-

вече партии?

Това не мога да кажа. Ако паднат 
още едно или две правителства, ситу-
ацията ще стане много лоша. В Италия 
всяка година правят избори, в Гърция - 
по два пъти годишно. За съжаление и 

ние отиваме към тази нестабилност. 

Появиха се предложения за свиква-

не на Велико народно събрание, може 

ли да обясните неговите правомощия 

и точно сега ли е моментът, в който 

то е необходимо?

Великото народно събрание може да 
направи съществени промени в консти-
туцията или изцяло да я промени. То се 
свиква тогава, когато има  проект за 
нейното изменение, но в днешно време 
хората не знаят как действа консти-
туцията. Няма нищо лошо да се свика 
Велико народно събрание, стига да е 
ясно какво ще прави то. 

За промяна в конституцията е ва-
жно първо да има проект, да минат об-
съждания и така нужното време става 
около година. Затова няма как в момен-
та да се свика Велико народно събрание.

Според вас наистина ли протести-

ращите принудиха правителството 

да подаде оставка, или това беше пре-

дизборен ход?

Подаването на тази оставка не е 
било приятно нито на Бойко Борисов, 
нито на членовете на неговия кабинет. 
Ако трябва да бъда кратък – това беше 
добре за ГЕРБ и лошо за страната.

А какво следва за страната, ако до 

лятото нямаме правителство?

На 12 май ще има избори. Тогава ще 
стане ясно кои могат и кои не могат 
да направят кабинет. Така че до среда-
та на юни ще имаме правителство. Но 
допускам, че може да има и следващи 
избори.

КСНС:

Мартин Славчев

„Демократичното ус-
тройство на България не 
може да бъде поставяно 
под съмнение. Породени 
са рискове за национална-
та сигурност. Изходът е в 
провеждане на предсрочни 
парламентарни избори“. 
Това каза президентът 
Росен Плевнелиев след за-
седанието на Консулта-
тивния съвет за национал-
на сигурност (КСНС) във 
вторник, което продължи 
повече от пет часа. Два 
дни по-късно той посочи и 
датата на изборите – 12 
май. Темата на работна-
та среща бе „Рискове и 
заплахи за сигурността 
и стабилността в стра-
ната, произтичащи от 
политическата и социал-
ната криза“. В нея не можа 
да се включи премиерът в 
оставка Бойко Борисов, 
който беше настанен в 
Университетска болница 
„Лозенец“ заради хиперто-
нична криза.

 „Независимо какви 
са обстоятелствата в 
държавата, законите и 
правовият ред ще бъдат 
спазени. Ще гарантира-
ме спокойствието и мира. 

Трябва да се работи за на-
маляване на напрежение-
то“, категоричен беше 
държавният глава.  За 
справяне с настоящите 
рискове и в отговор на ис-
канията на протестира-
щите граждани КСНС от-
прави три препоръки - две 
към парламента и една 
към правителството. За-
дачите, които постави на 
депутатите, са да изля-
зат с декларация, в която 
да се обединят около не-
отложните мерки за сни-
жаване на общественото 
напрежение, и да продъл-
жат работата си, като 
съсредоточат усилия вър-
ху приемане на необходи-
мите решения и промени 
в законите, гарантиращи, 
че ще се преодолеят про-
блемите, извели хората на 
улицата. Препоръката към 
правителството в остав-
ка е да продължи ефектив-
но да наблюдава процеси-
те, генериращи рискове за 
сигурността, както и да 
планира, организира, коор-
динира и контролира всич-
ки дейности по защита, 
опазване на гражданския 
мир и охрана на общест-
вения ред до прекратява-
не на правомощията му по 
конституция.

Снимка Денис Бучел
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Елица Илчева

Да се справим със свое-
то себелюбие, за да можем 
да влезем в единството на 
църквата. Това призова в 
първата си литургия като 
водач на българската църква 
в храм-паметника „Св. Алек-
сандър Невски” в понеделник 
новият български патриарх 
Неофит. 

Изборът на християнски 
водач на нацията, който бе 
първият след демократични-
те промени в страната, се 
проведе на фона на масови 
протести, но се превърна в 
грандиозно събитие.

„Патриархът е пазител 
на вътрешното единство 
на църквата. Неговата за-
дача е да не допуска разно-
мислията и разногласията 
да прерастват в раздори и 
неуредици и разколи“, очерта 
Неофит новата си роля.

Той посочи още, че църк-
вата ще бъде отворена за 
диалог с всички православни 
църкви и ще полага усилия за 
укрепване и усъвършенст-
ване на православното съ-
трудничество. „Христия-
нинът никога не трябва да 
цени своето лично мнение, 
своите частни възгледи и да 
ги отстоява на всяка цена, 
разкъсвайки връзките на лю-
бовта.“ 

Той обеща да се посвети 
на просветата на децата, 
да ратува за религиозното 
образование и за възстано-
вяване на ценностната ни 
система, да ни учи да има 
повече доверие при общу-
ването с всички членове на 
обществото. 

Процедурата

В 14 часа на 24 февру-
ари камбанен звън на пат-
риаршеската катедрала  
„Св. Александър Невски“ въз-
вести, че България има своя 
нов духовен водач. Русенски-
ят митрополит Неофит спе-

чели на балотажа за глава 
на Българската православ-
на църква срещу Ловчанския 
митрополит Гавриил. В избо-
ра участваха 138 делегати 
от избраните 142. Неофит 
събра 90 гласа, 47 гласуваха 
за Гавриил, а на първия тур 
отпадна Старозагорски-
ят митрополит Галактион, 
за когото бяха подадени 22 
гласа.

Интронизацията 

Новоизбраният патриарх 
излезе от синода, облечен в 
митрополитските си дрехи, 
за да бъде въведен на поста 
на церемонията в патри-
аршеския катедрален храм 
„Св. Александър Невски“. 
Отивайки към храма, той 
бе приветстван от малцина 
граждани, дошли за събити-
ето в последния час пре-
ди обявяването на избора. 
Хиляди бяха хората, които 
протестираха шумно нався-
къде из центъра, но не и на 

площада между Синодална-
та палата и катедралата. 
Някои тълкуваха това като 
знак, че връзката между на-
рода и църквата е скъсана, 
други като знак на уважение 
към церемонията.

В храма, специално лъс-
нат и украсен за събитие-
то, присъстваха подбрани 
гости. Освен представи-
тели на поместните пра-
вославни църкви имаше и 
много политици и общест-
веници. По стечение на 
обстоятелствата ръко-
водител на църковния хор 
в патриаршеския храм бе 
братът на Неофит доц. Ди-
митър Димитров.

Политиците в храма

Подчертана близост 
на църквата с държавата 
демонстрираха български-
те политици. Сред гости-
те на събора бяха много 
от министрите в оставка, 
председателят на Народно-
то събрание Цецка Цачева, 
кметът на София Йорданка 
Фандъкова, както и бивши-
ят премиер Симеон Сакско-
бургготски в качеството 
си на признат от БПЦ цар 
на България. Точно преди 
обявяването на Неофит за 
нов български патриарх в 
катедралата „Св. Алексан-
дър Невски“ дойде и прези-
дентът Росен Плевнелиев. 

„Обръщам се към вас, за да 
засвидетелствам искре-
ната си радост от избора 
ви за патриарх Български 
и митрополит Софийски“, 
каза в обръщението си към 
патриарха президентът. 

Пожелавам ви мъдрост и 
успех в името на нацията, 
нека всички се помолим - да 
се възстанови ценностна-
та система на нацията“, 
добави той. По-късно в 
разрез с църковния канон 
президентът влезе в ол-
тара на църквата, където 
се бе оттеглил Неофит, и 
камерите показаха как два-
мата сърдечно разговарят. 
Това бе изтълкувано от ду-
ховници като знак на раз-
бирателство между свет-
ската и духовната власт в  
Бъл гария.

От името на премиера 
Бойко Борисов, който не при-
съства на интронизацията, 
кратко приветствие под-
несе външният министър в 
оставка Николай Младенов.

Вечерта за първи път в 
новата ни история бе от-
служен благослов и освеща-
ване на бойните знамена на 
армията от новоизбрания 
български патриарх на пло-
щада пред храм-паметника 
„Св. Александър Невски”. 
Присъстваха президентът 
Росен Плевнелев и министъ-
рът на отбраната Аню Ан-
гелов (в оставка). Прозвуча 
националният химн на фона 
на камбанния звън на кате-
дралата. След това започна 
прием на Светия синод в 
чест на новоизбрания па-
триарх в Криптата на хра-
ма „Св. Александър Невски”. 
Сред гостите бе и почетни-
ят председател на КСБ инж. 
Симеон Пешов.

Новият патриарх Неофит: 

Изборът на християнски водач на нацията, който бе първият  
след демократичните промени в страната, се проведе на фона  
на масови протести, но се превърна в грандиозно събитие

Кой е той?

Митрополит Нео-
фит, чието светско име 
е Симеон Николов Дими-
тров, е Русенски митро-
полит от 2004 г. Роден е 
в София на 15 октомври 
1945 г. Образованието 
си получава в София и 
Москва. През 1975 г. е 
постриган за монах в 
Троянския манастир. 
Лично патриарх Максим 
го ръкополога за йеромо-
нах през 1976 г.

Бил е ректор на Ду-
ховната академия, а 
след това и декан на 
Богословския факултет 
при Софийския универси-
тет, главен секретар на 
Светия синод, от 1994 г. 
е Доростолски и Червен-
ски митрополит, а след 
разделянето на епархия-
та става Русенски мит-
рополит.

Той е първият патри-
арх, избран в най-нова-
та история на България 
след демократичните 
промени. 

Неофит е един от 
митрополитите, за кои-
то Комисията по до-
сиетата през януари 
миналата година обяви 
принадлежност към би-
вшите тайни служби. 
В досието му обаче са 
запазени едва 16 листа, 
в които няма писмени 
следи от владиката. 
Там пише, че произхож-
да от силно религиозно 
семейство на железни-
чар и чистачка и че е 
бил пълен отличник и в 
Духовната семинария, и 
в академията. Веднага 
след 10 ноември 1989 г. 
е изваден от списъка 
на кадрите на бившата 
Държавна сигурност. 

Изборът на Неофит 
бе посрещнат с огро-
мното одобрение на 
богослови и миряни об-
щественици. Той е сочен 
за високоерудиран и на-
четен духовник с консер-
вативни възгледи, много 
добър администратор, 
склонен към компроми-
си и дипломатичност. 
Неофит остро заклейми 
уклоните на някои духов-
ници към неканонични 
титулувания в архон-
ства, членуването на 
клирици в тайни обще-
ства като масонство и 
тамплиерство.

Човек на книгата, на 
изкуството, изключи-
телен песнопеец, благ, 
обичлив, готов да милу-
ва. Така представяха на-
шия нов патриарх всички, 
които го познават. 

Снимки авторът и Православие.БГ

За първи път от новия патриарх бе извършена  

церемония по освещаване на бойните знамена на армията

Не само за духовенството, но и за по-голяма част  

от миряните митрополит Неофит бе най-достойният 

кандидат за патриаршеския престол

Специално 

подбрани гости присъстваха на интронизацията  

в катедралния храм „Св. Александър Невски“

Негово Светейшество патриарх 
Неофит посети в сряда в универси-
тетската болница „Лозенец“ преми-
ера (в оставка) Бойко Борисов. Бори-
сов пожела успех на предстоятеля на 
Българската православна църква в 
новата му мисия и изрази вярата си, 
че църквата ще продължи да заема 
изключително важно място в про-
цеса на развитието на съвременна 
България.

„Ще продължа да помагам на църк-
вата, както съм го правил винаги 
досега”, допълни Борисов. Той получи 
от Негово Светейшество икона на 
св. цар Борис Покръстител. Двама-
та разгледаха том I на „Летопис на 
Българската православна църква”, 
издаден с помощта на Дирекция „Ве-
роизповедания” към администрацията 
на Министерския съвет. 

В сряда патриархът и ръковод-
ството на Българската право-

славна църква (БПЦ) се 
срещнаха и с президента 
Росен Плевнелиев. Църк-
вата, семейството и учи-
лището са трите стъл-
ба, върху които се крепи 
държавността, и от тях 
зависи благополучието на 
народите, заяви Плевнелиев и обе-
ща да даде всичко от себе си, за да 
бъде чут гласът на хората, да бъде 
гражданската енергия градивна, а 
не деструктивна. По думите му в  
условията на криза малко са инсти-
туциите, които могат да работят 
със силна легитимност и да се полз-
ват с голямо доверие. Най-висшата 
от тях е църквата, подчерта дър-
жавният глава. 

„Ще дадем колкото сили имаме 
и всичко от себе си да бъдем добри 
пастири, защото добрият пастир за-
лага душата си за тези, които искат 

да бъдат пример за изпълнен дълг и 
за достойно служение”, каза Негово 
Светейшество. Главата на Българ-
ската православна църква увери, че 
ще работи за това всеки българин 
да е спокоен, че в духовно отношение 
има кой да се грижи за него. „Ста-
раем се, когато общуваме и обмис-
ляме въпросите, да бъдем трезви и 
единомислени”, посочи българският 
патриарх. 

Ръководството на БПЦ потърси 
подкрепата на президентската ин-
ституция за въвеждане на вероучение 
в българските училища.
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Инж. Стефан 
Кинарев, 
председател 
на КИИП:

Редът за проектиране  
на големите инфраструктурни 
обекти е нарушен
Свилена Гражданска

Инж. Кинарев, какво 

се случва в КИИП през 

последните месеци?

На първо място тряб-
ва да спомена оценката 
за въздействие на За-
кона за камарите на ар-
хитектите и инженери-
те в инвестиционното 
проектиране (ЗКАИИП). 
В него има много верни, 
но и недоуточнени неща. 
Причината може би е в 
изключително краткия 
срок за изготвянето му. 
КИИП няма да остави без 
последствия анализа и ще 
разгледаме всички препо-
ръки и неточности. 

От друга страна, ор-
ганизацията ни става 
на десет години. Дошло 
е време да си преразгле-
даме нормативните до-
кументи. Това е една от 
основните точки в про-
грамата на предстоящо-
то общо събрание в края 
на март. 

Тогава ще отговорим 
на всички въпроси по от-
ношение на устава на ор-
ганизацията.

Ако приемем забележ-
ките, заложени в оценка-
та за въздействието на 
ЗКАИИП, ще ги отчетем.

Какви са проектите, 

по които работите?

С влизането ни в ЕС 
започна приемането на 
европейските технически 
документи. В сферата на 
проектирането и стро-
ителството навлязоха 
страшно много стандар-
ти. Опитваме се, докол-
кото можем, да помагаме 
на органите, въвеждащи 
тези нормативи. Имаме 
представители в Бъл-
гарския институт по 
стандартизация (БИС). 
Когато някой ни помоли 
за съдействие, се включ-
ваме. 

Например преди ня-
колко месеца завърши 
преработката на проти-
вопожарния правилник. 
Взехме активно участие 
при промяната му и всич-
ки наши предложения бяха 
въведени в него. Тъжното 
е, че експертната дей-
ност, която извършват 
нашите представители, 
остава без финансиране. 
Колегите получават сим-
волично заплащане от 
БИС, въпреки че превеж-
дат европейските стан-
дарти. В останалите ра-
ботни групи няма никакво 
възнаграждение. 

На 7 март ще се срещ-
нем с представителите 
на Камарата на строи-
телите в България и на 
други браншови организа-
ции и тогава ми се ще да 
повдигна темата.

Притискат ни срокове 
поставени от ЕС, за въ-
веждане на различни изи-
сквания, по които изоста-
ваме. Те не са свързани 
само с технически реше-
ния, а и с пренастройва-
не на бизнеса. Знаете с 
какви двуяки настроения 
беше посрещната наред-
бата за обработване и 
третиране на строител-
ните отпадъци. На стра-
ниците на в. „Строител” 
темата многократно 
беше коментирана. Всич-
ки хубави неща, когато се 
налагат на бизнеса из-
веднъж, и то по време на 
икономическата криза, не 
се случват бързо и лесно. 

Например възкликнахме 
радостно, че ще правим 
зелена енергия. Изгради-
хме огромни паркове от 
фотоволтаици, тогава 
когато в Германия, Ав-
стрия и Европа започна 
да се говори, че те тряб-
ва да са по-скоро персо-
нални, върху къщите на 
хората, за да може тази 
енергия да се използва на 
място – там, където се 
произвежда. 

Същото се случва и 
при строителството на 
пречиствателни стан-
ции. В Европа се наблю-
дава тенденцията да се 
изграждат модулни съо-
ръжения, а не километри 
канализационни мрежи, 
които отвеждат от-
падъчните води в една 
ПСОВ. Тези неща обаче не 
могат да се случат само 
по настояване на стро-
ителния бранш, защото 
са обект на политическо 
решение.

Сигурността на сгра-
дите и съоръженията, ни-
вото на пречистване на 
водите и въздуха никога 
не са само техническо ре-

шение. С колегите можем 
да подготвим такова, но 
в крайна сметка някой 
трябва да каже какво мо-
жем да си позволим като 
общество и икономика. 
Повече от десет години 
обсъждаме темата за 
енергийната ефектив-
ност. Все не можем да на-
мерим работещи модели, 
с които да помогнем на 
крайния потребител. 

Според наредбата за 
енергийна ефективност 
90% от старите жилища 
трябва да се обновят. Да 
не забравяме и новата 
наредба за паспортиза-
ция на сградите. Никой не 
казва дали държавата ще 
помага финансово или не 
на гражданите. Много оп-
ити са правени, но вижда-
те, че процесът буксува. 
Това означава, че нещо 
в законодателството 
липсва. 

Притеснявам се, че 
скоро блоковете ни ще 
се превърнат в гета. Те 
все по-малко и по-малко 
се поддържат, тяхното 
привеждане в нормално 
състояние става все по-
скъпо. Това са въпроси, 
които, когато и да пов-
дигнем, ни обвиняват, че 
се намесваме в полити-
ката.

На срещата на 7 март 
е необходимо да си кажем 
какво ни  притеснява. 
Трябва да направим нещо, 
защото 2014 г. идва. И 
малкото специалисти, 
които са останали у нас, 
ще избягат зад граница. 

Да се върнем на оцен-

ката на закона за двете 

камари – на инженерите 

и на архитектите. Как-

во ви прави впечатление 

в анализа? 

Забележките са за 
това, което норматив-
ният акт ни е отнел - че 
КИИП не се грижи за по-
вишаване на качеството 
на работа на колектива. 
В същото време от че-
тири години се опитваме 

да осъщест-
вяваме контрол върху 
проектите. Предложихме 
на МРРБ, ДНСК и регио-
налните й структури да 
се намери начин, по кой-
то КИИП, КАБ и КСБ да 
проверяват 3% или 1% от 
проектите. Изведнъж се 
оказа, че не сме страна 
по договора и не можем да 
ги поискаме. Преди години 
в  ЗКАИИП имаше регис-
трация на контрактите, 
за да се види кой какво 
прави. Навсякъде  в Евро-
па се говори за обучение 
през целия живот. Всеки 
опит да го направим за-
дължително за проектан-
тите, т.е. за пет години 
те да наберат определен 
брой точки за квалифика-
ция, се проваля. Идеята 
се посреща на нож. 

Всеки опит в Закона 
за обществените поръч-
ки да се включи изискване 
към предходните дейнос-
ти на специалиста или 
фирмата не се приема. 
Смята се за ограниче-
ние на новите лица да 
се включат в търговете 
- за дискриминация. Нали 
се харчат публични пари 

и този, който иска да из-
пълни обект, трябва да 
отговаря на определени 
изисквания. Законодате-
лят не иска да проумее, 
че ЗОП и Законът за ус-
тройство на територия-
та не са едно и също.

Когато купувам стол, 
той е готово изделие. 
Мога да опиша в тръж-
ната процедура какво оч-
аквам от него и цената 
ще е ясна. Когато правя 
проектиране или строи-
телство, оферирам нещо, 
което още го няма. Ко-
гато търгът е спечелен 
на минимална цена, без 
да са заложени други по-
казатели, нещата не се 
случват. Ниската стой-
ност е за сметка на ка-
чеството на изпълнение 
и на материалите. Или 
тръгват недомислени 
проекти и започват да се 
подписват допълнителни 
споразумения. Така зара-
ди непредвидени разходи 
цената започва да расте. 
Не са един или два подоб-
ни случаи, когато крайна-
та стойност на проду-
кта е много по-висока от 
първоначалната.

Какво е необходимо 

да се направи, за да се 

преодолеят тези про-

блеми? 

От години КСБ, КИИП 
и КАБ се опитваме да 
убедим законодателите, 
че не може в един закон да 
е описано всичко - строи-
телство, проектиране и 
териториално планиране. 
Необходим е отделен нор-
мативен акт за устрой-
ство на територията и 
друг, който да е за стро-
ителство, за да не се 
преплитат разпоредбите 
както сега. ЗУТ е тромав 
и непрекъснато се про-
меня. Отстрани остава 
впечатлението, че тези 
изменения са лобистки и 
се случват, защото някой 
настоява.

Другото, което ужас-
но притеснява камарата, 
е, че редът за проекти-
ране за големите инфра-
структурни обекти е 
нарушен. Основата му са 
предпроектните проуч-
вания - оглед на трасето, 
стопанските перспек-
тиви на региона и т.н. 
В момента текат най-
вече проектите за кана-

Инж. Стефан Кинарев е председател на УС на Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Преподавател e в Строителния факултет на Университета 

по архитектура, строителство и геодезия. Завършил е 

специалност „Хидроенергийно строителство“ в УАСГ. През 

1973 г. получава диплома по приложна математика от 

Техническия университет. Специализирал е в Ленинградския 

инженерно-строителен институт, в Техническия 

университет в Атина, City University – Лондон.

Някои от проектите, в които е участвал, са: „Динамично 

изследване на НДК – София”; „Административна сграда 

„Интерпред”; „Статико-динамично изследване на язовирна 

стена „Бухалуфа” – Алжир”.

Снимки Денис Бучел
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лизационните системи. 
Виждал съм такива, при 
които са приложени из-
следвания отпреди 10-15 
години.

При изготвянето на 
проекта някой трябва 
да каже каква е перспек-
тивата за развитието 
на града, държавата ще 
подкрепя ли инвестиции 
в него. Не може проек-
тантът сам да направи 
тези изследвания, те са 
извън неговата компе-
тентност. За съжаление 
прескачаме този процес и 
правим нещо средно меж-
ду предпроектни проучва-
ния и идеен проект с еле-
менти на работен. В края 
на краищата, когато се 
обяви тръжната проце-
дура, се оказва, че редица 
неща са недовършени.

Пример в това отно-
шение са споровете, кои-
то продължават и досега, 
за това, дали да се из-
граждат автомагистра-
ли или първокласни пъти-
ща. Има региони, в които 
второ- и третокласната 
мрежа е в трагично със-
тояние. Нали се борим 
бизнесът там да се раз-
вива. Трябва да има равно-
весие между аутобаните 
и другите пътища. 

Да поговорим повече 

за ЗУТ. Какво беше про-

менено в него през по-

следните месеци?

Някои от изменени-
ята в нормативния акт 
са дългоочаквани. Основ-
ното е облекчаването 
на процедурата за прид-
вижване на документите 
за инфраструктурните 
обекти, така че да няма 
възможност, който и да 
е субект да може да бло-
кира процеса. Заложени 
са по-лесни правила за 
отчуждаване на земи. От 
друга страна, текстът 
на ЗУТ е огромен и в него 
има противоречия.

Отива  се  от една 
крайност в друга. Пишат 
се не дотам огледани 
текстове, които адми-
нистрацията прочита по 
безумен начин. В чл.139 
например се казва,  че 
всички елементи на про-
екта трябва да бъдат 
заверени от инвестито-
ра и проектантите. Това 
е доведено до безумие – 
местните власти искат 
подписи на всяка стра-
ница от обяснителната 
записка. Има подготвена 
схема за това кои доку-
менти да се парафират и 
кои - не. Ще се опитаме 
да подготвим становище 
на КИИП по въп роса и на 
срещата с другите бран-
шови организации ще го 
предложим. Ще помолим  
от Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството да 
разтълкуват конкретния 

текст. Няма смисъл на-
всякъде да има подписи. 
Това помага единствено 
на някое техническо лице 
в дадената община да е 
по-сигурно. Тъжно е, че 
местната и държавната 
власт намаляват специа-
листите, които могат 
да оценят техническите 
аспекти на проекта. В 
момента администраци-
ята се крие зад докумен-
ти. Често една община 
започва да иска нов доку-
мент, това се възприема 
и от други и за кратко 
време обхваща цялата 
страна. Когато ги запи-
таме за какво им е и кой 
закон го изисква, не да-
ват обяснение.

Един от законите, 

чиято съдба не е ясна, 

е този за кадастъра и 

имотния регистър. Не-

говите промени се раз-

глеждаха на второ чете-

не в парламентарните 

комисии, преди прави-

телството да подаде 

оставка. Какви трябва 

да са конкретните по-

правки в нормативния 

акт? 

От секция „Геодезия” 
към КИИП и останалите 
колеги са убедени, че из-
мененията са лобистки. 
Европейската директива 
за оценка на съответ-
ствието на законите, из-
исква, преди да се тръгне 
към изменение на норма-
тивен акт, да бъде напра-
вен анализ. Ако той не ра-
боти, да се изясни защо и 
тогава да се променя. В 
момента предложенията 
имат странна филосо-
фия. Залага се публично-
частно партньорство за 
база с информация, коя-
то е пълна с лични данни 
- кадас търът е неделима 
част от имотния ре -
гистър. Не искам данни 
за моята собственост 
да бъдат в ръцете на 
частни фирми. Отделно 
не се представят ясни 
резултати за печалби-
те от тази публично-
частна дейност. Грубо 
постъпленията от ка-
дастъра са 12-15 млн. лв. 
Издръжката му е около 8  
млн. лв.  Печалбата се 
прибира от Министер-
ството на финансите. 
Има норматив, по който 
се определят таксите у 
нас, и те трябва да са 
разходно ориентирани 
-  да осигуряват сред-
ствата за поддържане 
на дадена дейност. То-
гава защо има такава 
разлика? Ако в сумата е 
включена и стойност за 
развитие на кадастъ-
ра, тогава тези пари не 
трябва да се изземат 
от МФ, а да останат за 
подоб ряване на кадастъ-
ра. От 2009 г. досега не 
е заделен и един лев за 

целта. Ръководството на 
Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър 
твърди, че финансовото 
ведомство не дава пари, 
в същото време въпреки 
опитите ми да намеря 
аргументирано искане от 
структурата за финанси-
ране, те остават безус-
пешни. Никой не е написал 
черно на бяло, че един-
ственият инструмент 
смислено да се оправда-
ват местните данъци и 

такси са кадастърът и 
имотният регистър. Те 
са и средството да се 
контролира незаконно-
то строителство у нас. 
Чрез тях могат вярно да 
се планират разходите 
за инфраструктурните 
проекти. Ако кадастъ-
рът и имотният регис-
тър на Варна бяха напра-
вени качествено, нямаше 
цял квартал, който се 
включва в централната 
градска част, да е без 
канализация и данъците 
му да се вдигат чувст-
вително. В промените, 
които са в Народното 
събрание, се предлага да 
не е задължително да си 
завършил геодезия, за да 
имаш правоспособност. 
Фирмите ще имат право-
то да я получават. Само 
че компанията не може да 
има квалификация. Според 
предложените текстове 
на десет души трябва 
да има един, който да е 
специалист. Какво озна-
чава един от десет да е с 
правоспособност? Всич-
ки говорим за повишава-
не на квалификация, а се 
получава обратното. Този 
текст създава и ограни-
чения на правото на сдру-
жаване на колегите. През 
всичките тези години 
имаме десетки търгове 

за кадастър, а защо то-
гава състоянието му е 
толкова лошо? Проведе-
ни ли са по грешен начин 
обществените поръчки, 
кои фирми са участвали 
и кои са спечелили, в кои 
региони? 

Единственият аргу-
мент за промяна в закона 
е това, че геодезистите 
плащали два членски вно-
са - при нас и в Камарата 
на инженерите по геоде-
зия. Председателят на 

Агенцията по кадастъра 
заяви, че трябва да се 
запазят силните фирми, 
но кои са те? Вместо да 
залагат дискриминацион-
ни условия в Закона за об-
ществените поръчки, с 
тези промени се опитват 
това да се случи в Закона 
за кадастъра и имотния 
регистър. С колегите не 
можем да го приемем. Ако 
единственият аргумент 
е двойният членски внос, 
ние сме съгласни и ще 
гласуваме на общото съ-
брание на камарата този, 
който го плаща в КИГ, да 
не го прави при нас. Те 
обаче ще бъдат задъл-
жени да минат същата 
процедура  по  цялата 
проектантска правоспо-
собност. Тях не ги плаши 
сумата, която трябва да 
платят, а че трябва да 
минат през квалификация. 
Изучаваната дисциплина 
е геодезия, фотограме-
трия и кадастър. Те са 
неразривно свързани. В 
проектирането има маса 
документи, които тряб-
ва да се знаят. Не мериш 
просто, а работиш и с ос-
таналите специалности.

Не сме се противо-
поставили на тези изме-
нения, но никой не ни дава 
смислени аргументи за 
ефективността им, за 

да ги подкрепим. Не може 
да искат промени само 
защото МФ не дава пари 
и заради двойния членски 
внос, които се повтарят 
като някаква мантра.

Беше приет на второ 

четене Законът за енер-

гийната ефективност. 

Споменахте, че има про-

блеми в сектора. Какви 

са те? 

Това, което ми липсва 
в нормативния акт, са 

начините за финансира-
не на този тип дейнос-
ти. Самата енергийна 
ефективност е неделима 
от общото състояние на 
сградите. Вече имаме ре-
зултати, които показват, 
че не сме си свършили ра-
ботата като хората. На 
десетки училища е напра-
вена само външната то-
плоизолация, поставена 
е дограмата, без да се 
направи сметка, че във 
всяка учебна стая бес-
неят по трийсет деца, 
т.е. отделят влага и то-
плина. Не сме се съобра-
зили, че помещенията се 
нуждаят от вентилация, 
почва да се появява мухъл 
и т.н. Никой не казва, че 
тази сграда няма пас-
порт, документи, кога е 
строена и на какви нор-
мативи отговаря. Това, 
което мен ме притесня-
ва, е, че навсякъде в по-
малките населени места 
училищата са основните 
евакуационни центрове. 
Ако стане бедствие - 
отиваме там. Сигурни ли 
сме, че тази сграда ще 
издържи, или ще вкараме 
хората вътре със страх, 
защото тя има дефекти? 
Тези постройки освен 
като постройки са и ева-
куационни, затова е не-
обходимо по-внимателно 

отношение към тях. 

През годините по-

стоянно  се  променя 

крайният срок за изгот-

вяне на техническите 

паспорти. Какво тряб-

ва да се направи по те-

мата? 

Няма система, която 
да подпомогне хората да 
направят документа. Ко-
гато човек дори не може 
да си плати електри-
чеството, как да изготви 

тези технически паспор-
ти? Те остават на съв-
сем заден план. В същото 
време документите на 
обществените сгради се 
правят много формално. 
Никой не си дава сметка, 
че написването в тях е 
отговорност за следва-
щите години.

В момента подготвяме 
документ, в който е описа-
на добрата проектантска 
практика при изготвянето 
на техническите паспорти 
на старите сгради. Там са 
обхванати всички теми - 
кои части трябва да бъдат 
обследвани, как. Не може да 
се изготви паспорт без до-
клад, в който да е описано 
цялостното състояние на 
обекта. 

В Европа започват 
да използват системи 
от т.нар. интелигентна 
къща. Говори се за нама-
ляване на потреблението 
на вода. В Германия се 
препоръчва на хотелиери-
те да изграждат двойна 
канализация. Водата от 
мивките и душовете се 
събира, пречиства се и 
се връща в тоалетните. 
Това са стандарти, които 
биха ни тласнали напред. 
Приемайки ги, трябва да 
си направим сметка къде 
сме и какво следва оттук 
нататък.



8 СТРОИТЕЛ КСБ петък, 1 март 2013

Свилена Гражданска,
Тирана, Албания 

„Средногодишните 
инвестиции в Албания са 
между 800 млн. и 1 млрд. 
евро. Средствата са от 
бюджета на страната и 
по различни споразумения 
със Световната банка, 
ЕС, Европейската инвес-
тиционна банка, Ислям-
ската банка за развитие. 
Имаме инвеститори от 
Италия, Германия, Кувейт 
и Саудитска Арабия.“ Това 
заяви зам.-министърът 
на транспорта и благоу-
стройството на Албания 
Ернест Нока по време на 
среща с делегация на Ка-
марата на строителите в 
България, която той прие 
в кабинета си в транс-
портното министерство. 

Тя е водена от предсе-
дателя на ОП на КСБ - Со-
фия, инж. Николай Стан-
ков. Делегацията включва 
още зам.-председателите 
на столичното областно 
представителство инж. 
Благой Козарев, инж. Лю-

бомир Качамаков и Васил 
Вутов, инж. Искрен Ми-
ланов - член на област-
ния съвет на ОП на КСБ 
- София, председателя на 
секция „Инженерна инфра-
структура” към КСБ – инж. 
Росен Колелиев, зам.-пред-
седателя й инж. Валентин 
Зеленченко, Войн Войнов и 
представител на компани-
ята „Райкомерс” АД. 

„За нас е удоволствие 
да бъдем тук”, обърна се 
към домакина на срещата 
инж. Станков. Той пред-
стави дейността на Ка-
марата, като подчерта, 
че от пет години насам 
тя е регулирана със закон. 
„Държавата ни е делеги-
рала функцията да регис-
трираме строителните 
фирми у нас. Имаме 28 
офиса в цялата страна. 
Целта на посещението 
ни тук е да проучим въз-
можностите за участие 
на български фирми на 
албанския пазар. Нашите 

фирми могат да подпомог-
нат процесите по усво-
яване на средствата от 
еврофондовете и от други 
финансови  институции, 
както и реализацията на 
инфраструктурни и дру-
ги строителни проекти”, 
допълни той. Инж. Стан-
ков подчерта ролята на в. 
„Строител”, за който са 
абонирани всички строи-
телни фирми в страната 
и се разпространява в 
министерствата, общи-
ните, дипломатическите 
представителства. „Той 
се наложи като най-добра-
та медия в областта на 
строителството у нас“, 
обобщи председателят на 
ОП на КСБ - София.

По думите на зам.-ми-
нистър Нока през послед-
ните години в Албания се 
влагат доста инвестиции 
в строителството на пъ-
тища и водоснабдяване-
то. Малко по-бавно върви 
обновяването и строител-

ството на жп линии. 
„Познаваме възмож-

ностите на България 
за изграждане на пъти-
ща. Добре сте дошли да 
участвате в проектите 
на Албания. Благодарение 
на тази среща двете при-
ятелски страни ще задъл-
бочат ползотворното си 
сътрудничество. България 
от години е пример за нас 
в много отношения”, заяви 
по време на разговорите 
Нока. 

Той представи струк-
турата на министерство-
то на транспорта. Тя се 
състои от трима зам.-
министри, като той от-
говаря за строителство-
то на инфраструктура, а 
останалите - за експлоа-
тацията й. На срещата 
присъстваха и част от 
директорите на основни-
те дирекции - пътна и во-
дна инфраструктура, във 
ведомството. 

Нока подчерта, че ВиК 

секторът в Албания е дос-
та чувствителен. Прави-
телството се отнася 
с особено внимание към 
него. От миналото той е 
наследил много проблеми, 
свързани както с коли-
чественото снабдяване, 
така и с качеството на 
водата, защото не са вла-
гани средства в пречист-
ването й. Сега в Албания 
се работи по национална 
стратегия за сектора. 
През последните години 

се наблюдава известен 
напредък в дейностите по 
пречистване на отпадъч-
ните води. Това е свърза-
но с екологичните условия 
за опазване чистотата 
на Адриатическото край-
брежие. Голяма част от 
инвестициите е насочена 
в тази област. В момен-
та се изграждат ПСОВ по 
крайбрежието със сред-
ства от външни фондове. 
За инфраструктурата за 

питейна вода финанси-
рането е от бюджета на 
страната. 

„При водните проекти 
следим за качественото 
изпълнение, но и за запаз-
ването на екологичните 
норми. Голям брой от тези 
съоръжения са в процес 
на строителство. Засе-
га обаче малко са въве-
дените в експлоатация“, 
обясни зам.-министърът. 
Строи тел с твото  н а 
ПСОВ се извършва приори-

тетно в туристическите 
райони. Местните ВиК 
фирми с по-голям оборот 
имат и по-добър шанс да 
получат заем от външни 
кредитни институции, за 
да изграждат нови съоръ-
жения. 

Коридор № 8

Една от основните 
теми както на срещата 
при министъра, така и при 

следващите бе изгражда-
нето на паневропейския 
транспортен Коридор № 
8, който свързва Адриа-
тическо с Черно море и 
преминава през България, 
Македония и Албания. 

„Построяването му ще 
окаже силно влияние върху 
икономическото развитие 
на страните. Във всички 
срещи с представители 
на ЕС или на държавите 
от Организацията за Чер-
номорско икономическо съ-
трудничество поставяме 
въпроса за неговото бъде-
ще”, коментира Нока. 

По думите му Албания 
се старае чрез финансира-
не от различни източници 
да изгради отсечките, 
които са част от трасе-
то на коридора. Влагат се 
средства също в приста-
нищата Дурас и Вльора, за 
да се постигне необходи-
мият стандарт. В момен-
та се работи по проект за 
15 млн. евро за намаляване 
на времето, за което се 
обработват корабите. 

Швейцарска компания с 
американско участие има 
концесионен интерес да 
започнат работа в прис-
танището на Вльора, къ-
дето ще се обработват 
около 3 млн. контейнера 
годишно, стана ясно още 
при разговорите. Те няма 
да са предназначени за 
Албания, а за Македония и 
Косово и другите балкан-
ски страни. Даден е лицен-
зът за концесиониране, но 
работата все още не е 

започнала. 
След няколко дни започ-

ва строителството на 
магистрала между Вльора 
и Фиер. Почти е готова  
отсечката между Дурас и 
Рогожина. 

„Надявам се 32-кило-
метровият участък от 
Тирана до Елбасан да е 
готов през тази година”, 
заяви зам.-министърът. 
Стойността му е 300 млн. 
долара. От Елбасан до Ка-

Зам.-министърът на транспорта и благоустройството на Албания Ернест Нока:

    Делегация, водена от председателя на ОП на КСБ - София, инж. Николай Станков,         

Обща снимка на албанските и българските строители

Българската делегация в Министерството на транспорта и благоустройството

Зам.-министър Нока показва бъдещите инфраструктурни проекти на страната си

Снимки авторът
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фасан се планува друга 
магистрала. Проучва се и 
възможността за изграж-
дане на аутобан между Ел-
басан и Чука. 

Нока допълни и че има 
чести срещи със служи-
тели от италианското 
строително министер-
ство, като подчерта, че 
по време на дискусиите 
те редовно изтъкват ог-
ромните загуби, които 
търпи тяхната държава 
заради недовършването 
на транспортния коридор, 
тъй като в момента полз-
ват обиколния път през 
Гърция. 

По отношение на жп 
инфраструктурата Нока 
уточни, че съществува жп 
линия между двете прис-
танища Дурас и Вльора, 
като от второто тръгва 
железница до Кафасан. „2,7 
км жп път не ни стига до 
границата с Македония 
при Кичево”, обясни той. 
Според него на съседката 
им са нужни 55 км, за да 
се свържат двете линии. 
„Двамата премиери на Ал-
бания и Македония се до-
говориха да завършат от-
сечката. При разговорите 
с македонския ми колега 
разбрах, че се правят про-
ектни проучвания. От ал-
банска страна проектът 
на отсечка до границата с 
Македония е готов”, обяс-
ни Нока.

В момента тече избо-
рът на изпълнител на ре-
хабилитацията на жп ли-
нията от Тирана до Дурас. 
По думите му ЕС постоян-
но насочва Албания към об-
новяване и строителство 
на жп пътища.  

Нока сподели, че има 
предложение от „Транс-
адриатика“ газопроводът 
от Азербайджан до Ита-
лия да премине през албан-
ска територия. За това са 
подписани споразумения 
от страна на Италия с 
Гърция. 

В края на срещата 
инж. Николай Станков 
подчерта, че се надява да 
продължат полезните кон-
такти с албанското ми-
нистерство на транспор-
та и благоустройството. 
Той покани зам.-министър 
Нока да гостува на Бълга-
рия и в частност на КСБ в 
най-скоро време.

Меморандум  

за сътрудничество между 

двете браншови  

организации

По време на срещата 
с Асоциацията на строи-
телните фирми в Албания 
бе сключен меморандум за 
взаимно сътрудничество. 
Той е необвързващ и има 
пожелателен характер, но 
цели да постави началото 
на дългосрочно партньор-
ство.

От българска страна 
документът бе подписан 
от инж. Николай Станков, 
а от албанска - от предсе-
дателя на организацията 
инж. Луиджи Алекси. 

Членове на албанската 
строителна асоциация са 

над 400 компании. Орга-
низацията сътрудничи с 
други структури от Ев-
ропа и САЩ. В момента 
е с изключително добри 
контакти с Европейската 
федерация на строител-
ната индустрия, като има 
желание скоро да стане 
неин член. 

„Компаниите, които 
строят у нас, са предим-
но от Италия, Гърция, Ав-
стрия, Турция, Германия. 
За да работят, е необхо-
димо да са регистрирани 
тук. Това става за два дни. 
За да извършват дейност 
чуждите фирми, трябва 
опитът им да е оценен от 
комисия към Министер-
ството на транспорта 
и благоустройството”, 
обясни президентът на 
албанската асоциация. В 
страната също има кате-

горизация на строителни-
те фирми. 

В момента най-голяма-
та програма на Албанския 
фонд за развитие е насо-
чена към

асфалтиране на 1500 км 

второкласни пътища.

Това стана ясно по 
време на среща с ръковод-
ството на структурата, 
през която се финансират 
основните инфраструк-
турни проекти на стра-
ната. Досега са обновени 
500 км. Изграждат се още 
водоснабдителна и кана-
лизационна мрежа. Като 
член на ЕС за България е 
свободно кандидатства-
нето на търговете, обя-
вени от фонда. В Албания 
обаче съществува т.нар. 
предварителна квалифи-
кация, която е задължи-
телна за всеки обект и е 
необходима при тръжната 
процедура. Там се работи 
по червения FIDIC. 

„Албания има добри 
възможности за инвести-
ции. Имаме предимства, 
особено в областта на 

енергетиката предвид 
ресурсите, които прите-
жаваме за алтернативна-
та енергия и минералната 
индустрия”, заяви пред-
седателят на Съюза на 
търговско-промишлените 
палати на Тирана Николин 
Жака. Той не пропусна въз-
можността да спомене и 
албанския битум. „Ще ви 
съдействаме, доколкото 
позволяват нашите въз-
можности, за да навлязат 
българските фирми на 
пазара в Албания”, обеща 
Жака. Той обясни, че най-
после в Тирана има общ 
устройствен план, който 
регулира строителство-
то в града и дава възмож-
ност за икономическото 
развитие на столицата. 
Предвижда се удължаване 
на булеварда - символ на 
Тирана. Свободен е режи-

мът за чужденци да рабо-
тят в страната. 

По думите му няма 
спънки да се вземе лиценз 
за експлоатация на кари-
ери. Те могат да бъдат 
закупени или дадени на 
концесионери. Процедури-
те не са бавни - около два-
три месеца. 

Българо-албанската  

търговско-индустриална 

камара

„Натрупахме опит и 
тествахме някои въз-
можни ниши, които бъл-
гарските фирми могат 
да използват за разви-
тие на албанския пазар”, 
заяви Божидар Тодоров 
- председател на бълга-
ро-албанската търгов-
ско-индустриална камара 
и председател и главен 
изпълнителен директор 
на Първа инвестицион-
на банка в Албания. Той 
представи моментното 
икономическо състояние 
в страната. По думите му 
много български компании 
са проучвали пазара, някои 
от тях са опитали да се 

наложат, а малка част са 
успели и  да го направят. 

Специално за българ-
ската делегация бе ор-
ганизиран бизнес мини 
форум, на който гости и 
домакини успяха да разме-
нят контакти и да догово-
рят бъдещи срещи.

Без ДДС за строителни 

материали

Със съдействието на 
посолството на България 
в Тирана се проведе и дис-
кусия с Конфиндустрията 
на Албания. Това е рабо-
тодателска организация, 
в която членуват фирми 
с различен предмет на 
дейност. Тя се състоя в 
сградата на посолството 
ни в Тирана в присъствие-
то на посланика Димитър 
Арнаудов. По думите му 
двете държави имат три 
общи приоритета в тър-
говско-икономическата 
сфера. На първо място е 
пътната инфраструкту-
ра. „Престъпление е да 
изминаваме 500 км с кола 
за повече от 10 часа. Това 
действа негативно върху 
икономическите ни връзки. 
Пътищата - това са ико-
номика, политика и сбли-
жаване. Без тях не може”, 
допълни Арнаудов. 

На второ място в при-
оритетите е енергетика-
та. Българският посланик 
подчерта, че е необходимо 
да се свържат енергийни-
те мрежи на балканските 

страни и по-специално на 
България, Македония и Ал-
бания. Според него тряб-
ва да се изгради високо-
волтова енергосистема 
между България и Алба-
ния, което ще позволи да 
подпомогнем албанската 
енергийна система. На 
трето място, приоритет 
е туристическият сек-
тор. „Когато има пътища 
и осветление в заведения-
та, той може да се разви-

ва”, допълни Арнаудов. 
От Конфиндустрията 

в Албания подчертаха, че 
правителството работи 
усилено по изграждане-
то на водноелектрически 
централи, като в момента 
са пуснати в експлоата-
ция едва 40, но се очаква 
да се изградят над 300. Те 
са с мощности от 2-5 до 
20 мегавата. За да стиму-
лира тяхното изграждане, 
държавата освобождава 
от ДДС строителните 
материали, което нама-
лява себестойността на 
обектите. Представите-
лите на албанската орга-
низация поканиха българ-
ските фирми да строят 
водноелектрически цен-
трали. Държавата предос-
тавя различни стимули за 
младите хора, които от-
криват нови фирми. 

Конфиндустрията е 
част от по-голяма рабо-
тодателска организация, 
в която влиза и Асоциа-
цията на строителните 
фирми, чийто председател 
инж. Луиджи Алекси е ви-
цепрезидент в нея, както 
и още 22 други сдружения, 
обединени в „Бизнес Алба-
ния”. Българската деле-
гация се срещна с нейния 
председател Люан Брега-
си. Той подчерта, че всяка 
организация сама по себе 
си е силна, но заедно са 
мощна структура, с която 
се съобразяват държавни-
те и местните органи на 
властта. По думите му 

няма закон, който да не 
бъде съгласуван с техния 
съвет, преди да бъде при-
ет. Той заяви, че иска „Биз-
нес Албания” да поддържа 
добри отношения с Кама-
рата на строителите в 
България и че са налице 
всички предпоставки за 
това. По думите му бъл-
гарските компании могат 
да разчитат на помощ от 
страна на организацията 
на местно ниво. 

        представи възможностите на българските фирми в Тирана

Инж. Николай Станков и инж. Луиджи Алекси подписаха меморандум за сътрудничество

В разговорите бе подчертано и значението на в. „Строител” 

за отстояване на интересите на бранша у нас. 

Ръководителят на българската делегация с Тритан Брахимай, 

директор на Дирекция „Инфраструктура“ към Албанския фонд 

за развитие

Със зам.-министъра на транспорта и благоустройството на 

Албания Ернест Нока



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

Меморандумът, който под-
писахме с Асоциацията на стро-
ителните фирми на Албания, е 
договореност за взаимно сътруд-
ничество, който на този етап е 
необвързващ за двете страни. 
Той е пожелателен документ, с 
който удостоверяваме, че сме 
съгласни да си взаимодейства-
ме, без да имаме тясна обвърза-
ност. Надявам се меморандумът 
да прерасне в конкретна догово-
реност в бъдеще. 

Очаквах Албания да бъде 
по-изостанала страна. Карти-
ната, която видяхме, е доста 
по-различна от първоначалната 
ми представа. Страната е била 
затворена в близкото минало, но 
е претърпяла сериозно развитие през последните 
20 години. Има какво да се желае още. 

След проведените разговори се разбра, че 
българските компании могат да участват при 
изграждането на пътна инфраструктура, ВиК ин-
сталации и мрежи, жп линии. Те биха могли заед-
но с местни фирми да се състезават в търгове. 
Българските строители могат да са полезни с 
опита си при усвояване на евросредства и при 
изграждане на обекти. Установихме контакти 

с различни албански компании и работодателски 
организации. Особено впечатление ми направи 
изказването на българския посланик в Тирана Ди-
митър Арнаудов, че сега е времето да засилим 
бизнес контактите си с Албания. Не трябва да 
се забравя, че страната е балканска, и нека не 
се очакват чудеса. По време на срещите имаше 
добро присъствие на различни местни предста-
вители, което показва техния интерес към нас 
и България. 
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Димитър Арнаудов, посланик на България в Албания:
Даниел Добрев, търговски и икономически 
представител на България в Албания и Черна гора:

Г-н Арнаудов, по време на срещата споме-

нахте, че условията в страната благоприят-

стват развитието на българския строителен 

бранш. Кои са конкретните параметри? 

Страната се нуждае от цялостно обновя-
ване на инфраструктурата, за което търси 
различни източници на финансиране. В Албания 
има много неразработени природни ресурси, към 
които различни държави проявяват интерес. 
Всеки обаче разбира, че без съвременна инфра-
структура това е просто невъзможно, защото 
разходите по експлоатацията им ще са огро-
мни. Една от тези държави е Китай. Ненапразно 
те се фокусират и правят сериозни проучвания 
как може и какво ще им струва да развият оп-
ределени пътища. 63% от терена в Албания е 
планински, което изисква огромни средства. Биз-
нес климатът за чуждите инвеститори е добър. 
Страната е специфична с това, че някои фирми, 
въпреки че се установяват, след време си тръг-
ват. Това се случва заради манталитета, който 
е по-различен от европейския. 

През миналата година във Варшава китай-
ският премиер обяви инвестиция от 10 млрд. до-
лара в инфраструктурата на 16 страни от Цен-
трална и Източна Европа, от които четири от 
бившия СССР, но не ги назова. При контакти с 
китайската страна беше установено, че трябва 
да се избърза с подаването на молба за конкре-
тен проект. Но тези пари не са безвъзмездни, 
те се дават под формата на заем с облекчения. 

Как приемат България тук? 

Изключително добре. Посланик съм в Алба-
ния от единайсет месеца и още при връчването 
на акредитивните ми писма констатирах това. 
Тогава ми казаха, че ще я запомня като една от 
най-добрите страни, в които съм бил, поради 
факта, че моята фамилия е Арнаудов и създава 
впечатление за албански произход, въпреки че 
родът ми няма нищо общо с този етнос. Това 
е в кръга на шегата, разбира се. Но много ми 
помага при контактуването ми с официалните 
институции и с обикновените хора. Не виждам 
друга страна от региона или от Европа, която 
да се ползва с толкова положителна нагласа към 
себе си в Албания.

Двете страни са прецедент за Балканите, 
защото никога не са воювали и не са имали кон-
фликт помежду си.

Това предполага бизнесът да гледа с друго 
око на нас и да ни вярва, защото имат добри 
спомени и опит в търговските ни взаимоотно-
шения. 

От първи през периода 1991-1996 г. днес 

сме шести при търговския обмен. Какво 

трябва да се промени, за да се качим с няколко 

позиции нагоре? 

Като идвате по-често. Необходимо е уста-
новяването на конкретни контакти и догово-
ри. Няма друг начин. Посещението на КСБ тук 
е много полезно, защото виждате сами какво е 
положението в Албания, придобивате представа 
какво може да се получи. По този начин устано-
вявате дали има почва нещо да се случи или не. 
Ако наистина нещата потръгнат в желаната 
посока, можем да си върнем позициите.

Албания и Черна гора са 
перспективни възможности 
за пренасяне на българския 
строителен опит и на но-
вите технологии, както и 
на този за усвояване на ев-
ропейски средства в облас-
тта на инфраструктурата 
- пътна, комунална, високо 
строителство и на социални 
жилища. Държавите вървят 
към присъединяването си към 
ЕС. Черна гора е официален 
кандидат и получава около 32 
млн. евро на година. Албания 
все още не е получила този 
статут, но се вливат еврос-
редства и там. Цените на 
имотите и в двете държави 
са ниски поради икономиче-
ската криза и ги задържат, 
но не спаднаха драстично както в 
Гърция и Испания. 

В Черна гора сега се изграждат 
жилища. Няма известни логистични 
центрове или промишлени обекти, 
тъй като мащабите на страната 
са малки. Имат руски клиенти, кои-
то както в България купуват жили-
ща, въпреки че цените са два пъти 
по-високи от тези у нас.  В Албания 
виждам перспектива в строител-
ството на жилища, търговски и ло-
гистични центрове. Интересът на 
албанския бизнес и институциите 
към българските компании е доста 
висок. Много средни и малки фирми 
от високото строителство тук се 

насочват към друг вид строител-
ство, за което има перспективи за 
развитие. То се финансира чрез Ев-
ропейската банка за възстановява-
не и развитие, Световната банка и 
други източници. 

Местните компании търсят за 
партньорство стабилни и доказани 
фирми и виждат този потенциал у 
българските. Италианският бизнес 
е изградил традиция в сътрудни-
чеството с албанския, но това се 
отнася за големите компании. Мал-
ките и средните търсят нови кон-
такти. Самото разстояние между 
двете страни е малко, а България е 
част от ЕС и има своя опит.

Асоциацията на строител-
ните фирми в Албания е осно-
вана през 2001 г. Тогава ком-
паниите от сектора решиха, 
че е необходимо да се създаде 
подобна структура, която да ги 
защитава пред държавата. Ико-
номическата криза причини ог-
ромен спад в строителството 
в страната. В момента водим 
разговори с правителството 
как да се подкрепи секторът, 
за да се избегнат фалитите, 
тъй като държавата е най-го-
лемият възложител.

Една от основните труд-
ности при работата ни бе, 
че столицата нямаше общ ус-
тройствен план, което прече-
ше на регулираното строител-
ство.

Най-важният съвместен 
проект с българските фирми е 
транспортният Коридор № 8.

Регистрацията на чуждите 
фирми у нас става за два дни. Те 
могат да кандидатстват по фон-
довете на ЕС, но ако искат да 
участват в останалите общест-
вени поръчки, трябва да минат 

през оценяването на специална 
комисия към Министерството на 
транспорта и благоустройство-
то, чийто заместник-председател 
съм аз. Тя разглежда документи-
те, представени от чуждестран-
ния строител, и му дава лиценз за  
съответната категория.

Инж. Луиджи Алекси, председател на Асоциацията  
на строителните фирми в Албания:

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

Считам,  че  посе -
щението ни в Албания 
е съвсем навременно с 
оглед запознаване с об-
становката и търсене 
на подходящи партньо-
ри. Действително ус-
пяхме да осъществим 
полезни  контакти с 
различни албански фир-
ми от бранша, държавни 
и работодателски орга-
низации. Възможности-
те в областта на път-
ната инфраструктура 

са добри. Информация-
та, която получихме, е, 
че всяка година има ин-
вестиции в рамките на 
1 млрд. евро. Очаква се 
да се повиши финанси-
рането от Ислямската 
банка за възстановява-
не и развитие, както и 
от Световната банка. 
А лбани я  е  отворена 
дестинация за строи-
телните фирми, които 
искат да работят в 
чужбина.

Нашата основна цел 
е да подпомагаме българ-
ските компании да стъ-
пят на албанския пазар и 
да осъществят първите 
си контакти. Ориентира-
ме ги за политическата и 
финансовата обстановка 

в страната. Камарата 
е основана през 2010 г., 
неин председател съм от 
2011 г.

Нашите фирми имат 
естествено предимство 
тук поради сходството 
между двете държави. От 

друга страна, Италия и 
Гърция може би се ползват 
с предимство заради голе-
мите диаспори. Близост-
та на България обаче е 
нашето преимущество. А 
и тя вече е извървяла пътя 
към Европейския съюз, към 

който Албания е тръгна-
ла. Необходимо е българ-
ските фирми да навлязат 
на пазара, за да могат да 
извоюват предимство, ко-
гато Албания бъде приета. 
Всичко е въпрос на кон-
кретни сделки и интереси.

Оценката на посеще-
нието е изключително 
позитивна. Моите пред-
варителни представи и 
клишетата, с които дой-
дох в Албания, бяха разби-
ти на пух и прах, защото 
нищо, което съм очаквал, 
не се оказа така. Хората 
са изключително пози-
тивни и добронамерени. 
Както те, така и ние 
нямаме никаква обреме-
неност по отношение на 
историята и контактите 
между двата народа. По-
сланик Арнаудов заяви, че 
сме били първи по стоко-
оборот през 1991-1996 г., 
а сега сме шести, което 
е добра предпоставка за 
развитието на търгов-

ски взаимоотношения. 
Една от възможностите 
е строителството на Ко-

ридор № 8. Това може би е 
основната задача на поли-
тиците и от двете стра-

ни, а ние като бизнесмени 
ще трябва да работим да 
се случи. Разстоянието 
между София и Тирана е 
само 510 км, но за съжале-
ние се минава за 9-10 часа, 
че и повече. Това е посо-
ката, в която трябва да 
се работи. Туризмът също 
може да бъде предмет на 
партньорство. Има какво 
да покажем в развитието 
както на този сектор, 
така и на строителния. 
От друга страна, вижда-
ме, че и те много добре 
се справят. Не бих казал, 
че на албанците им липс-
ва опит. За мен Албания 
е изненада и се надявам 
посещението ми да не е 
последно.

Инж. Искрен Миланов, член на Областния съвет на ОП на КСБ - София:

Васил Вутов, зам.-председател  

на ОП на КСБ - София: 

Установихме, че Албания не е тази, която си я 
представяхме. Това, което видяхме, е плюс за стра-
ната. Показаха ни доброто си отношение към Бъл-
гария. Личи си, че културата, битът и нравите ни са 
близки и нямаме прегради. Направи ми впечатление, 
че Албания има добрите и лошите страни, които 
имахме и ние през последните двайсет години. Не 
са успели да се отърват от хаотичното строител-
ство, презастрояването. Имат сходни проблеми със 
стария жилищен фонд, и то много по-големи от на-
шите. 

В Албания държавата оказва протекции на строи-
телните фирми, изграждащи водноелектрически цен-
трали. Тя ги освобождава от ДДС за всички строи-
телни материали, които са необходими. За съжаление 
у нас още от 1991 г., когато имаше по-ниска ставка 
за строителството, такива протекции държавата 
ни не ни е оказвала за развитието на икономиката. 

Представителите на Камарата на строителите 
в България бяха много добре посрещнати. Явно е, 
че тази структура не е непозната за албанските 
строители. Българските фирми, които ще искат да 
навлязат на този пазар, трябва да знаят, че без по-
мощта на местните компании няма да успеят. Те 
имат необходимите връзки, традиции. 

Много голямо впечатление ми направи отличното 
съдействие на представителите от българското 
посолство в Тирана и икономическото ни минис-
терство с организирането на срещите, на които 
присъстваха както местни фирми, така и част от 
държавните органи. Очаквам, че това, което направи 
ОП на КСБ - София, за фирмите не само на тери-
торията на столицата, но и за цялата страна със 
съдействието на в. „Строител”, който ще успее да 
разкаже за посещението ни в Албания, ще е от полза 
за строителите.

Посещенията в различните институции на българската делегация веднага намериха място на сайтовете на съответните 

организации

Божидар Тодоров, председател на Българо-албанската търговско-индустриална 
камара и гл. изп. директор на ПИБ в Албания: 
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Инж. Атанас Кирилов, председател на секция „Малки        

Елица Илчева

Г-н Кирилов, на по-

следния УС на КСБ вие 

предложихте една нова 

идея – да се поиска за-

конодателна промяна, 

която да спре окрупнява-

нето на обществените 

поръчки, за да могат в 

тях да участват малки 

и средни фирми. Въпреки 

че неочаквано дойде вре-

ме на безвластие, разка-

жете повече за нея.

Трябва да направим 
така, че държавата да 
разбере, че малките и 
средните предприятия на 
този етап загиват. Защо-
то обществените поръч-
ки отстраняват съзна-
телно фирмите с обем до 1  
млн. лв. Същото се случ-
ва и със средните фирми, 
които имат оборот от 
5-10 млн. лв.

Как на практика се 

случва това?

Отрасловите минис-
терства се обединяват 
в определени направления. 
Наскоро за гимназиите, 
които подготвят кадри 
за туризма, обявиха една 
поръчка за 8,5 млн. лв. за 
всички 32 училища в стра-
ната. Спечели я фирма на 
двама юристи от София. 
След това обявиха дру-
га поръчка за ремонт на 
всички общежития в Сту-
дентски град за 8,2 млн. 
лв. и срок за изпълнение 
два месеца. Пак я спечели 
една фирма. Числеността 
й е 80 души, а срокът за 
изпълнение 60 дни. Как се 

прави 130 000 лв. месечна 
производителност в до-
вършителните ремонтни 
работи? Просто работи-
ха подизпълнители, които 
дори не са вписани в ре-
гистъра. 

Можеха да се разделят 
общежитията на 8 лота 
за по 1 млн. лв. и да участ-
ват по-малки фирми, а не 
големият пай да се обере 
от една. По-сериозният 
проблем е, че с наемането 
на строители, които са 
извън регистъра, нещата 
се размиват до степен да 
не се знае кое от кого е 
правено. И качеството 
пада, и отговорността.

Как се прие идеята от 

ръководството на КСБ?

Те приеха, че има сми-
съл в това, което пред-
лагам. Говорил съм и с 
почти всички ОП предсе-
датели лично и те също 
ме подкрепят. Защото в 
крайна сметка трудно е 
тъкмо на малките фирми 
в страната, не е проблем 
на няколко големи. Но и те 
се затрудняват, когато 
вземат един голям обект, 
пръснат в няколко обла-
сти в страната, защото 
не могат да осъщест-
вят логистиката както  
трябва.

Какви са стъпките 

оттук нататък?

Разбрахме се с ръко-
водството да уточним 
стъпките една след друга. 
Първата е да обявим на-
мерението си чрез нашия 
вестник „Строител“. След 
това ще запознаем лично 

онези, от които зависи 
това решение. 

Как законодателно 

може да бъде осъщест-

вена промяната?

Това знаят управлява-
щите, ако искат с минис-
терско постановление, 
ако искат с други норма-
тивни актове. Има начи-
ни да се спре уедряването 
на поръчките на големи 
лотове. Само преди 3-4 
месеца НОИ обяви търг 
за ремонт на поделения за 
над 4 млн. лв. в десетина 
града. Не можеше ли да го 
раздели: в Дупница един 
лот, в Кюстендил друг, в 
Сандански трети. 

Малките поръчки мо-
гат да се възлагат дори 
с  пряко  договаряне  с 
местните фирми и това 
ще бъде гаранция, че ра-
ботата ще се свърши ка-
чествено и в срок. Когато 
в едно по-малко населено 
място работи познатата 
фирма, и възложителите 
са по-доволни. Гаранция-
та за качество е точно в 
това, че се познават хо-
рата. 

Моята фирма мина-
лата година построи ад-
министративния съд в 

Кюстендил. При всеки най-
дребен проблем и до днес 
ми звънят и ако има повре-
да, тя се отстранява за 
часове. Ако изпълнителят 
беше от Видин, нямаше да 
е толкова лесно, нали? 

Но в строителната 
гимназия в Кюстендил 
дограмата я подмени вар-
ненска фирма. Това е сра-
мота, грехота е, откъде-
то и да го гледате. 

Вярвате ли обаче, че 

държавата ще ви чуе?

Трябва да ни чуе. И не 
бива да отлагаме, въпре-
ки че кабинетът падна. 
Трябва веднага щом се 
сформира нов, дори и слу-
жебен, Камарата да бъде 

Камарата трябва спешно да инициира промени за защита, ако иска да ни има и след 5 години 

Роза Никова, ОП на КСБ - Кюстендил

През 2012 г. общият брой на обявленията за общест-
вени поръчки за строителство в област Кюстендил са 
33 на брой с прогнозна стойност 22 379 110, 32 лв. без 
ДДС. 

За първото полугодие те са 12 на брой на стойност 
7 391 182, 23 лв., или 17%, за второто полугодие са 21 на 
брой, или 33%, на стойност 14 987 928, 09 лв.

През второто полугодие обявленията за обществени 
поръчки са се увеличили с 9 броя, или това са 28% повече 
от първото полугодие. 

Стойността на сключените договори за цялата го-
дина е 24 660 566,10 лв., изплатените за 2012 г. са за  
7 360 817, 72 лв. без ДДС.

По отношение на типа строителство 58% от поръч-
ките са в сферата на строително-монтажните работи 

на обща стойност 12 981 706,35 лв., 6% в енергийно-
то строителство на стойност 5 000 000 лв., 21% от 
обществените поръчки за хидротехническо строител-
ство за 3 945 317, 97 лв. и 15% за транспортното стро-
ителство на стойност 655 998, 00 лв.

През 2012 г. по-голямата част - 20 броя, или 61% от 
обществените поръчки, са финансирани от държав-
ния бюджет с прогнозна стойност 13 911 855, 01 лв. 
По програми на Европейския съюз са 13, или 33% от об-
ществените поръчки. Средният дял на поръчките по ОП  
„Регионално развитие” са 11, или 31%, на стойност  
9 634 580, 60 лв. Поръчките, финансирани по Програма-
та за развитие на селските райони, са една на брой на 
стойност 1 137 060, или 3%. За ДФ „Земеделие” има също 
една обществена поръчка на стойност 1 516 984, или 3% 
от стойността. 

По отношение на критериите за възлагане на  
обществените поръчки икономически най-изгодна офер-
та се използва в 70%, или в 23 от поръчките.

В 30%, или в 10 от поръчките, възложителите изби-
рат изпълнител по критерий  най-ниска цена.

През годината в обявленията за обществени поръч-
ки се изискват следните сертификати: 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2008 (качество) – в 26% от поръчките 
ISO 14001:2004 (околна среда) – в 20% от поръчките
OHSAS 18001:2007 (здравословни и безопасни усло-

вия на труд) – в 19% от поръчките.
В 35% от поръчките не се изискват сертификати 

по ISO.
Резултатите от обявленията за обществени поръч-

ки показват, че в няколко от тях са заложени насочващи/
дискриминационни условия. Те включват необосновани 
или прекомерни изисквания в критериите за подбор, 
както и неясни или несъответстващи с предмета на 
поръчката критерии, които биха могли да доведат до су-
бективно оценяване на кандидатите или до ограничава-
не на малките и средните фирми. Най-често срещаните 
нередности са следните:

По отношение на показателите за оценка 

Посочване на показатели за оценка, които не са 
свързани с предмета и описанието на поръчката - в 3 
от обявленията, в т.ч.:

Аванс/размер на аванса - 20% и 50% 
Показател за срока на плащане на поръчката - 4% 
Гаранционен срок на СМР - 13% 
Финансова оценка - 1% 
Техническа последователност - 16% 

Инж. Атанас Кирилов е председател на ОП на КСБ 

-  Кюстендил, и председател на секция „Малки и 

средни предприятия“ в КСБ. Управител на фирма 

БИЛД МА ООД - Кюстендил. Завършил е УАСГ, спе-

циалност ПГС. Следдипломна квалификация прави 

във ВИНС – Варна, през 1980 г., като придобива 

специалност „Икономика и организация на строи-

телството”. Работил е като главен инженер към 

„Техноекспорт строй” на обекти в Либия и е бил 

генерален директор на СМК – Кюстендил.
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Снимка авторът
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        и средни предприятия” и ОП на КСБ – Кюстендил:

допусната до едно засе-
дание на МС и да изложи 
пози цията си. 

Може би аргумент в 

полза на предложението 

ви е и борбата със сивия 

сектор?

Сивият сектор ще из-
чезне. Няма да се намали, 
а ще изчезне. Това означа-
ва повече данъци в бюдже-
та, осигурени работници, 
приходи в НОИ. Ако това 
се случи, за строители 
като бай Илия ще оста-
нат частните къщи или 
ако в някое училище тряб-
ва да се поправи някоя 
стая. Както казах, само 
нашите, регистрираните 
в ЦПРС, фирми осигуря-
ват защита и на възло-
жителите на поръчките, 
и на инвеститорите. Ние 
даваме гаранции, които са 
реални.

От Асоциацията на 

индустриалния капитал 

алармираха, че малките 

и средните предприятия 

са ощетени при общест-

вените поръчки и чрез 

авансовите плащания.

При нас бенефициен-
тите не са частни инвес-
титори. Но с частните 
инвеститори е доста 
по-лесно. Там получаваш, 
плащаш. И корупция няма, 
и посредници няма. Знае-
те, че ако на една верига 
се наредят много фирми, 
до онази, която в крайна 
сметка върши работата, 
нищо не стига. А комиси-
онерите в обществените 
поръчки са много. 

Как с две думи може 

да определите отминала-

та 2012 г. за строители-

те от вашето областно 

представителство?

Изключително тежка. 
Само две фирми имаха ра-
бота през цялата година. 
Фирма „Рила“, която се 
преориентира към пътно-
то строителство - тя ра-
боти като подизпълнител 
по изграждането на ма-
гистрала „Струма“. И дру-
гата е „Булплан инвест“, 
която всъщност печели 
всички обществени по-
ръчки в община Кюстен-
дил. Но не им завиждам, 
щом плащат заплати на 
2-3 месеца веднъж. Много 
е тежко в Кюстендил, но 
не само тук. 

А  п р о г н о з и т е  з а  

2013-а? 

Ако съумеем да напра-
вим нещо, ще захраним с 
работа над 2000 фирми. 
Данъците ще останат 
в общините, които и без 
това изнемогват, ще се 
получи заетост на хора-
та, ще се гарантира по-
добро качество. А голе-
мите фирми, които и без 
това взимат големите 
лотове, няма да го по-
чувстват дори. Защото 
и те се увличат. Ето ви 
още един пример - фирма 
на един много отговорен 
човек и добър мениджър, 
спечели поръчка за 3 млн. 
лв. за три училища в Кюс-
тендил. Срокът за изпъл-
нение беше 60 дни за около 
6000 кв. м външна изола-
ция и около 4 дка покриви 
и дограми. Ако не се бяхме 
съгласили ние да работим, 
нямаше да се справят. Те 
дори скеле нямаха. Бяха из-
пратили 3 момчета, други-
те 130 души - от нас. Аз 
обаче не можех да участ-

вам в търга, защото не 
отговарях на условията. 
Абсурдно е, нали? 

За следващия програ-
мен период страната е 
разделена на 6 големи 
района. И ако сега не про-
меним нещо, ще стане 
страшно, не се издържа, 
знам, че се повтарям, но 
тази истина трябва да се 
разбере. И за Камарата 
е изключително важно да 
се обърне към проблемите 
на малките и средните 
фирми. Защото при се-
гашната ситуация до го-
дина-две в организацията 
ще останат 500 фирми. 
А може ли да се напълни 
хазната от тях? Колкото 
и големи да са данъците, 
трябва оборот, а оборот 
се прави от много хора. 

Проблемът не е меж-

ду фирмите обаче, нали?

На големите фирми 
им е все тая. Те казват 
– малките ще ни рабо-
тят. Но не могат да ни 
плащат. Защото, конку-
рирайки се помежду си, 
свалят цените понякога 
и под себестойността. 
Взимат поръчки на безце-
ница и когато на веригата 
се вържат повече от един 
прекупвач, става страшно 
– това е истината. Идва 
Видовден и тя трябва да 
се каже открито. 

Нужна е спешна зако-
нодателна промяна, която 
да забрани на отраслови-
те министерства да про-
веждат централизирани 
търгове за дейности, 
които могат да бъдат 
разбити по лотове към 
отделните области и об-
щини. И изпълнението на 
тези лотове трябва да се 

извършва от фирми, които 
са базирани на места. 

Не се ли притеснява-

те, че веднага ще ви кон-

трират, че е незаконно 

да се толерират местни 

фирми?

Няма да е незаконно. 
Сега се работи незаконно. 
Подборът на местни фир-
ми ще се случи от само 
себе си. Защото големите 
вече няма да имат инте-
рес. А всяка от малките 
ще предпочете да канди-
датства за работа в своя 
регион. Ако има поръчка в 
Добрич, добричлията няма 
да дойде в Кюстендил. 
Както и аз няма да отида 
в Павликени. Пазарът ще 
се регулира естествено. 
Никой не иска да се толе-
рират местните фирми. 
Но законът трябва да е 
направен така, че големи-
те да не могат да участ-
ват в поръчка до 1 млн. лв. 
За големите трябва да ос-
тане големият пазар. 

1 млн. лв., това ли е 

прагът?

Оптималното е 2-3 
млн. за фирми като моята, 
това е. И ако се направи, 
всички ще спечелят.

Какво мислите за ти-

повите договори?

Много са важни. Из-
ключително внимателно 
четох казуса с поръчка на 
община Роман във вашия 
вестник. Вижте за как-
ва порнография говорим. 
Комисията не признава 
електронният носител 
на офертата. Бил вто-
ричен документ. Това в 
друга държава не може да 
се случи. Та точно това 

е първичният документ, 
защото не може да се по-
прави. От хартията дърпа 
някой два листа и ето как-
во става.

Ако законовата уредба 
не се промени така, че да 
защити малките и сред-
ните фирми, браншът 
умира. Много отговорно 
го заявявам. 

В каква друга насока 

трябва да работи КСБ 

според вас?

Строителството е 
проста работа, но не е за 
неподготвени хора. Ние 
нямаме вече кадри. Никой 
не подготвя кадри. Осо-
бено с новите техноло-
гии, които на пръв поглед 
опростяват в известен 
смисъл работата, което 
обаче е много измамно.

Много е важно Камара-
та да създаде център за 
обучение на кадри, каква-
то идея има. Трябва да мо-
жем да избираме студен-
ти, които да стажуват 
при нас, да се изграждат 
като специалисти във 
фирмите. Аз имам едно 
момче, което вече е 4-ти 
курс. То идва всяко лято 
във фирмата. И докато 
завърши, ще е готов дори 
сам да създаде своя. За-
щото вече го разбира за-
наята. И така трябва да 
бъде. Но трябва да ни го 
позволяват цените, кои-
то формираме. Ако кал-
кулираме в тях стотинки 
за стипендии, ще градим 
качествени кадри. Сту-
дентите ще се усещат 
строители още докато 
учат.

Изключително е важ-
но и друго – фирмите да 
влязат в училищата. Но 

това ще стане, когато 
мениджърите са завър-
шили строително учили-
ще. Може да си завършил 
икономика и да управляваш 
фирма, но е много по-до-
бре да си завършил УАСГ 
или „Любен Каравелов“. 
Затова трябва ние да си 
създаваме кадри.

Вече няма СПТУ за из-
пълнителни кадри. Всички 
училища станаха гимна-
зии. Ама там не учат как 
се слага гипсокартон. 

Какво предвиждате в 

работата на секцията, 

която ръководите?

Във връзка с моите 
намерения искам да съз-
дам екипи към 6-те об-
ластни града, в които 
има представителства 
на Агенцията за малки и 
средни предприятия. За 
да се получава информа-
ция. Водихме разговори с 
областните председате-
ли на КСБ – добре е коле-
гите по места да знаят, 
че я има тази агенция. Аз 
не съм привърженик на 
това да се рекламират 
изложенията, което е 
основната й дейност. Но 
чрез нея може да се насо-
чи към нас вниманието на 
областните управители. 
Всеки областен управи-
тел може да ни помогне, 
но трябва да ги спечелим 
за каузата ни. 

За финал какво ще ни 

кажете?

Н у ж н и  с е  с п е ш н и 
действия, до края на март 
трябва да има движение 
по проблема, иначе загива-
ме. Държавата не бива да 
спира да работи въпреки 
кризата във властта.

Ценообразуващи показатели - 7% 
Предлагана цена - 20% 
Срок на изпълнение - 21% 
Организация за изпълнение на СМР - 8% 
Подпоказател „Мерки за преодоляване на намалява-

не затрудненията в рамките на учебния процес на адм. 
персонал, учащите и преподавателите“ - 1% 

Система от мерки и дейности за управление на 
риска - 3% 

По отношение на критерии за подбор

Неспазване на принципа за публичност по отноше-
ние на минималните финансови и технически изисквания 
– посочване на документи по чл. 50, ал. 1 и/или чл. 51, ал. 
1 от ЗОП, без да се определят критериите за подбор за 
категориите „Икономически и финансови възможности” 
и „Технически възможности” - в 2 от обявленията.

Посочване на минимални технически и финансови 
изисквания, които дават предимство на един от кан-
дидатите и/или ограничават кръга на потенциалните   
участници в процедурата за обществена поръчка. 

Изискване за годишен оборот, надвишаващ 3 пъти 
прогнозната стойност на поръчката, в 6 от обявления-
та, а в едно дори надвишава 4 пъти прогнозната стой-
ност. 

Прекомерно изискване за брой и /или стойност из-
пълнени договори на участника - в 3 от обявленията. 

Минимално изискване за конкретен тип/брой тех-
ническо оборудване, несъответстващо на обема на по-
ръчката - в 2 от обявленията.

Изискване за наличие на асфалтова база на точно 
определено разстояние от обекта на поръчката - в 2 
от обявленията.

Изискване за лице с професионална квалификация 

ландшафтен архитект и  инженер по озеленяване - 1 бр.
Завишени изисквания за опит - брой на техническия 

състав на кандидата и/или брой на щатни работници - в 
2 от обявленията.

Изискване за застраховка „Трудова злополука” - в 6 
от обявленията.

Изискване за допълнителен лиценз/удостоверение, 
несъответстващи с предмета на поръчката - в 1 от 
обявленията. 

Други, в 3 от обявленията - необосновано дълъг 
срок за окончателно плащане (90 дни след издаване на 
разрешението за ползване от ДНСК); неадекватен срок 
за изпълнение; завишено изискване за собствена кре-
дитна линия; непълна документация; неточно попълнена 
документация; необоснован избор на кандидати в проце-
дура договаряне без обявление. 

Гаранционен срок и срок за изпълнение

Гаранционният срок се използва като показател 
за оценка в 13% от всички 33 обявления за обществе-
ни поръчки за строителство през 2012 г., а срокът за 
изпълнение – в 21% от тях. Въпреки че тази практика 
е законосъобразна, когато предметът на поръчката 
е строителство, включването на срока за изпълнение 
и гаранционния срок като показатели за оценка има 
негативни последици както върху адекватния избор 
на кандидати, така и върху изпълнението на поръч-
ката.  

Едно от предложенията, с което частично могат 
да се преодолеят горепосочените негативни ефекти, 
е гаранционният срок да не се включва като показател 
за оценка в обществени поръчки за строителство, тъй 
като той е регламентиран в наредбите на Закона за ус-
тройство на територията, както и в правилата на меж-
дународната строителна организация ФИДИК. Друго 
предложение е възложителите да посочват максимално 
допустим гаранционен срок.

Подобни негативни ефекти има и посочването на 
срока за изпълнение като показател за оценка. В тези 
случаи за изпълнителите се създават условия да посоч-
ват нереално къси срокове за извършване на строител-
ството отново с цел повишаване на резултата си и 
спечелване на поръчката. По този начин често пъти се 
оферират срокове, които технологично са неизпълними и 
водят до влошено качество на строителството.

Този проблем може да бъде решен, ако срокът за 
изпълнение не се използва като показател за оценка. 
Също така възложителите могат да фиксират мини-
мален технологично реален срок или максимален срок за 
изпълнение на поръчката за строителство.

61% 

33% 

3% 3% 

Източник на финансиране 

Държавен бюджет 
ОП „Регионално развитие“ 
Програма за развитие на селските райони 
ДФ „Земеделие“ 
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Свилена Гражданска

Инж. Янев, какво е състоя-

нието на строителния бранш 

във вашия регион? 

Строителството в област-
та се развива трудно. За съжа-
ление не мога да посоча точни 
цифри за междуфирмената за-
длъжнялост в района. Наблюдавам 
непрекъснато състоянието на 
строителния сектор. В момента 
се изграждат само две сгради в 
община Пазарджик, три или че-
тири са във Велинград. Това са 
актуалните данни за високото 
строителство. При инфраструк-
турното обектите, които тряб-
ваше да се изпълняват, са почти 
готови. Един от тях е пътят за 
Велинград. Не виждам друго сери-
озно строителство в областта. 

Като участник в общест-

вените поръчки - кои са най-го-

лемите трудности, с които се 

сблъсквате? 

Естествено, че корупцията 
при търговете. Това е стара 
тема, която сме коментирали 
много пъти, включително и на 
страниците на в. „Строител“. Ок-
рупняват се обектите, така че 
за тяхното изпълнение да могат 
да кандидатстват само отделни 
фирми и да се елиминира достъ-
път на по-малките, които са об-
речени да бъдат подизпълнители. 
Този принцип на работа противо-
речи на всякакви рамки на евро-
пейските програми за развитие 

на малките и средните компании. 

Какво трябва да се направи, 

за да се промени ситуацията? 

Това, което правят хората, 
излизайки вече по улицата. Друг 
начин няма. Явно двайсет години 
безхаберие на управляващите са 
достатъчни, за да възбудят недо-
волството на хората, и е крайно 
време да има наистина държавна 
власт в страната. Тя трябва да 
наложи правила, рамки на поведе-
ние, норми и санкции. 

Не виждам дори как ще се 
реализират предложенията на 
Центъра за превенция и противо-
действие на корупцията и органи-
зираната престъпност в следва-
щите четири месеца. След това 
ще дойде ново правителство и не 
се знае какви намерения ще има 
то. Беше хубаво реформите да се 
състоят, но преди три години - в 
началото на управлението на ка-
бинета в оставка.

Преди дни преглеждах мер-
ките на Министерския съвет, 
които бе предложил за преодо-
ляване на икономическата криза. 
От тях надали са осъществени 
и 10%. Всеки обещава преди из-
борите, а по време на мандата 
си забравя за ангажиментите си 
и преминава в руслото, което е 
предначертано от предишните 
управляващи. 

Как работите с местната 

власт? 

С нея сме като с държавната. 

Стремежът за корупционни наме-
си при обявяването на търгове е 
същият, както и при централ-
ната власт. Тръжните докумен-
тации са  изготвени така, че да 
бъдат спечелени обществените 
поръчки от определени фирми. 
След това победителите нае-
мат подизпълнители, защото не 
могат да изпълнят сами обекта. 
Заплащат им с много голямо за-
къснение или изобщо не се разпла-
щат с тях. 

Историята се повтаря из 
цялата страна. Например бяха 
обявени тръжни процедури за 
изграждане на центрове за со-
циално слаби граждани – от два 
до три във всяка област. 30% 
от оценката при тази поръчка 
се формират от предложената 
цена, а останалите 70% от фак-
торите бяха свързани с изисква-
ния за писмени доказателства за 
изпълнение на обекта, които са 
абстрактни и се влияят от ре-
шението на тръжната комисия. 
Ако на една фирма й дадат от 70 
точки например само 23, тя няма 
какво да обжалва пред Комисия-
та за защита на конкуренцията, 
защото тръжната комисия има 
правото да определи оценката. В 
такива случаи най-често печели 
компанията, оферирала с най-
висока цена. Явно за да има за 
всички. 

Безброй са нарушенията, с 
които се сблъскваме по време 
на търгове. Друг пример е изиск-
ването за сертификат SA-8000. 

Търсят се всякакви възможнос-
ти, за да се повлияе изборът на 
изпълнител. Такъв пример е ок-
рупняването на търговете по 
Международния фонд „Козлодуй“ 
за саниране на училищни сгради. 
Те са обособени в три лота. В Па-
зарджик има един подобен обект - 
строителният техникум. Индика-
тивната стойност за саниране 
на техникума без дограмата, коя-
то вече е поставена, е около 400 
хил. лв. Обектът обаче е включен 
в лот, който е за 8 млн. лв. и в 
него има още 40 училища, вместо 
да бъде разделен на 40 отделни 
лота и по тях да могат да участ-
ват и местни фирми.

Трябва правилата да се про-
менят и да се спазват. Това, кое-
то обсъждаме в Камарата и от 
доста време претендираме да 
се случи - а именно въвеждането 
на типовите документи, трябва 
да се осъществи. Намеренията 
на БОРКОР са чудесни. Особено 
тези, касаещи е-търгове за мал-
ките обекти, тъй като за тях е 
безсмислено да се назначават 
комисии. За да стане това обаче, 
е нужен добре подготвен адми-
нистративен персонал, контрол 

по изпълнение на проектите, на-
временно плащане и т.н. Необхо-
дима е много работа.  Честата 
смяна на администрацията също 
затруднява процеса - власт, идва-
ща през четири години, назначава 
около 40% нови хора. Ако искат да 
ни управляват, да го правят как-
то трябва. 

Каква е ролята на Камарата 

на местно ниво? 

Виждам я единствено в жела-
нието за тази промяна, за която 
ви споменах. Необходими са за-
конови изменения, които по-ясно 
да регламентират изпълнението 
на дейностите. Тогава предста-
вителите на фирмите биха ви-
дели, че им помагаме. Камарата 
трябва да стане неприятна за 
управляващите – независимо кои 
са те. Тя трябва да посочва недъ-
зите в сектора и решенията за 
тяхното отстраняване. Досега 
практиката е показвала, че неза-
висимо кой притежава властта, 
той няма желание за промени. Уп-
равляващите по принцип не искат 
да им отрежем клона, върху който 
седят. Това естествено ще дове-
де до конфронтация.  

Инж. Евтим Янев, председател на ОП на КСБ - Пазарджик:
Снимки Денис Бучел

Емил Христов

Камарата на строителите в 
България и 8 международни парт-
ньори от Италия, Словакия, Турция, 
Унгария, Гърция, Холандия, Порту-
галия и Литва проведоха първата 
работна среща по проекта STEP 4 
ALL. Той се осъществява по парт-
ньорската мрежа по „Управление на 
европейските проекти“ и има за цел 
да подпомогне обучението по тяхна-
та реализация и подготовка.

Проектът се финансира по про-
грамата „Леонардо да Винчи“. Во-
деща организация е италианският 
консорциум Eurocrea Merchant. Ос-

таналите партньори са Агенцията 
за регионално развитие на Спис - 
Словакия, Центърът за координация 
на европейските проекти към об-
ластната управа на Коджаели (HDI 
Consult Ltd.) - Турция, унгарската HDI 
Consuting Ltd., Avaca Technologies 
от Гърция, холандската Stitching 
Business Development, португалска-
та асоциация Tematica Positiva и 
латвийският институт European 
Leadership. 

Целта на проекта е да бъде съз-
дадена мрежа от заинтересовани 
лица от професионалното образова-
ние и обучение (ПОО) за насърчава-
не на транснационалното сътрудни-

чество и обмен на добри практики 
в сектора на професионалната ква-
лификация по управление на проекти 
и процедурите за достъп до евро-
пейските фондове. В първия етап 
на проекта партньорите трябва да 
извършат проучване за текущото 
състояние на достъпа до европей-
ско финансиране в тяхната държава 
и да обобщят резултатите в нацио-
нални доклади. Следващата стъпка 
е да бъдат разработени съвместно 
три кратки ръководства, предос-
тавящи техническа и теоретична 
база за бъдещите експерти, които 
ще се занимават с разработката на 
проектни предложения. 

Снежана Паскова, 
ОП на КСБ-Силистра

Областният съвет 
на ОП на КСБ - Силистра, 
кметът на общината д-р 
Юлиян Найденов, зам.-кме-
тът по устройство на 
територията и общин-
ската собственост инж. 
Ивелин  Лозев, инж. Мари-
яна Николова - директор 
на Дирекция „Устройство 
на територията и общин-
ската собственост“, и 
директорът на правната 
дирекция Николай Николов 
проведоха работна среща 
по инициатива на област-
ното представителство. 
Тя се състоя в офиса на ор-
ганизацията. 

Основна тема на раз-

говорите бяха предстоящи-
те обявления на обществе-
ни поръчки – готовността 
на местната власт с доку-
ментацията по тях и про-

гнозните дати за изпълне-
нието им. Бяха обсъдени 
обектите и строителни-
те работи, които ще се 
финансират с бюджетни 

средства по програмата за 
капиталови разходи, както 
и тези, които ще се реали-
зират чрез Дирекция „Обра-
зование и здравеопазване“.                                                                                                                              
Освен за предстоящите 
дейности, по искане на 
Областния съвет беше 
предоставена информация 
за изпълнените обекти 
в община Силистра през 
2012 г., за фирмите изпъл-
нители и спазването на из-
искванията, при които са 
били спечелени търговете, 
сроковете за работа и це-
ните, на които е извърш-
вана. Срещата завърши с 
пожелание от двете стра-
ни за предстоящи подобни 
срещи, за да продължи пол-
зотворният диалог между 
бизнеса и местната власт.

Председателят на ОП на КСБ - Силистра, инж. Цанка 

Атанасова и кметът на общината д-р Юлиян Найденов

До председателите на ОП на КСБ

Уважаеми колеги,

На 29 март 2013 г. от 15.00 часа в централния 
офис на КСБ ще се проведе учредително събрание 
на Клуба на ветераните строители към КСБ.

Молим ви да определите и командировате ве-
терани строители от вашата област за участие 
в учредителното събрание. Съгласно проектопра-
вилника (който ще публикуваме във следващия брой 
на вестник „Строител“) предстои учредяването 
на клубове на ветераните строители по места.

При определяне на вашите представители 
имайте предвид същите да бъдат инициатори 
учредители на местния клуб. За доброто органи-
зиране и провеждане на учредителното събрание 
ви молим до 15.03.2013 г. да изпратите вашите 
предложения за участници в събранието. Жела-
телно е да определите един или двама ветерани 
строители.

Учредителното събрание на Клуба на ветера-
ните строители към КСБ ще се проведе при след-
ния дневен ред:

1. Вземане на решение за учредяване на клуба.
2. Обсъждане и приемане на правилник за дей-

ността на клуба.
3. Избор на ръководни органи на клуба – опре-

деляне на председател и избор на членове на упра-
вителен съвет.

4. Вземане на решение за размера на годишния 
членски внос.

01.03.2013 г. 
София

Инициативен комитет:
инж. Виктор Шарков
акад. Ячко Иванов
инж. Иван Стоянов
инж. Николай Василев
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Инж. Розета Маринова, председател на КПЕ към КСБ:

Свилена Гражданска

Инж. Маринова, разкажете 

ни за работата на Комисията 

по професионална етика (КПЕ) 

към КСБ. Какви бяха изводите 

след анализа на сигналите, кои-

то получавате?

Комисията по професионал-
на етика (КПЕ) се е занимавала 
с редица сигнали и жалби. Но 
целта е въпреки малките несъ-
вършенства на Закона за Кама-
рата на строителите и Кодекса 
за професионална етика да се 
постигне положителен ефект, 
който да не води до наказател-
ни мерки. Принципно подходът е 
в посока на това да се постигне 
по-добра бизнес среда. Към об-
ластните представителства 
също работят комисии по етика, 
като отличителна е дейността 
на тази структура към ОП на 
КСБ – София, с председател инж. 
Мирослав Мазнев. 

Разглеждали сме проблеми 
с неизпълнение на договорните 
задължения – неразплащане на 
главни изпълнители към подиз-
пълнители, неспазени срокове 
и изисквания за качество от 
подизпълнители, некачествени 
строителни дейности и неспа-
зени договори от предприемачи 
при строителство на жилищни 
сгради. Организирани са срещи с 
цел помиряване и колегиално ре-
шаване на проблемите в област-
ните представителства в Русе, 
Пловдив и София. Отправени са 
писма с предложения към Комиси-
ята за воденето, поддържането 
и ползването на Централния про-
фесионален регистър на строи-
теля. 

КПЕ се занимава и с пробле-
ми от трудовоправен характер. 
Препращали сме сигнали до НОИ. 
Чести са оплакванията във връз-
ка с тръжните документации. 
КПЕ ги препраща и към Комисия-
та за защита на конкуренцията 
и други органи на държавната 
администрация. Във вестник 
„Строител“ също имаше много 
материали по темата. Това е 
само част от работата ни. Ця-
лостната си дейност комисия-
та ще отчете пред УС на КСБ в 
края на мандата си.

Какви ще бъдат приори-

тетите ви през настоящата  

година?                                                             

Разширяването на работата 
на комисията към областните 
представителства на Камара-
та трябва да продължи и да се 
засилва. Приоритет ще бъде 
възможността на комисията да 
се самосезира за определени про-
блеми и да работи по-ефективно.

Какви са най-драстични-

те нарушения, с които сте се 

сблъсквали? 

Има тревожна тенденция 
към увеличаване на сигналите 
за некачествено строителство 
на жилищни сгради в гаранцио-
нен срок. Преобладават оплак-
ванията от предприемачи или 
строители, обявени в несъстоя-
телност, чиито фирми не са ре-
гистрирани в ЦПРС. Обикновено 
тези жалби са придружени с ис-
кове по съдебен ред, с преписки 

до ДНСК или съответните об-
щини или по наши препоръки се 
предприемат такива действия. 
Причините са обясними. В пред-
хождащия кризата период на ог-
ромно жилищно строителство 
се нароиха много „строители”, 
за които водеща беше само го-
лямата печалба. От фактите, 
изложени в жалбите, се разби-
ра, че в резултат на неспазена 
технология на изпълнение, нека-
чествени материали или други 
причини проявените дефекти в 
сградите затрудняват тяхна-
та експлоатация, но няма кой 
да се заеме с отстраняването 
им, тъй като строителят вече 
е фалирал.

Как виждате реализацията 

на идеята за арбитраж към Ка-

марата?                                             

Трябва да се направи сери-
озен анализ по темата и вече 
върви такава подготовка в КСБ. 
Смятам, че това е възможност 
за по-бързо решаване на неуре-
дени двустранни взаимоотно-
шения, която ще се отрази бла-
гоприятно на междуфирмената 
задлъжнялост.

Как бихте определили със-

тоянието на строителния 

бранш в момента?

Кризата засегна значител-
но строителния сектор. Нама-
ляват фирмите, които могат 
да обезпечат гаранциите и 
другите ограничителни усло-
вия за участие в обществе-
ните поръчки. Много компании 
– предимно малки и средни, ще 
трябва да се сдружават, за да 
осигурят съществуването си. 
От реализирането на обекти-
те, финансирани по европейски 
програми в досегашния пери-

од, можем да направим извода, 
че е необходим добър баланс и 
партньорство между големите 
и средните фирми, за да сме по-
конкурентни на чуждите, които 
се стремят да навлязат на на-
шия пазар.

Как би могло да се стиг-

не до решаване на проблема с 

междуфирмената задлъжня-

лост, който споменахте?

Това е сериозен проблем за 
нашия отрасъл. Междуфирмена-
та задлъжнялост ще същест-
вува, докато не се отстранят 
причините, които я пораждат. 
Мисля, че на всеки е ясно, че 
премахването й е невъзможно, но 
тя може да бъде сведена до по-
малки размери. Кризата е пред-
поставка за задлъжнялостта, 
но редица други фактори също 
допринасят за увеличаването й. 

Като например нерегламентира-
ният с нормативна разпоредба 
срок за забавяне на плащанията. 
Други предпоставки са финансо-
вите задължения на държавата и 
общините към фирмите, допус-
кането до обявяване на общест-
вени поръчки с нерешено финан-
сиране и съответно сключване 
на договори за изпълнение, които 
принуждават строителите да се 
самофинансират. Последното е 
честа практика на малките об-
щини. Като възложители по ев-
ропейски проекти те обявяват 
тръжни процедури с плащане 
само на частичен аванс - 20%, и 
окончателно възнаграждение при 
завършване на обекта с Акт 15. 
Критерият най-ниска цена оси-
гурява спечелване на тръжната 
процедура понякога с невъзможни 
за изпълнение показатели, което 
прави  изпълнителя некоректен 
платец към доставчици и подиз-
пълнители.

С какви трудности се сре-

щат участниците в общест-

вените поръчки? Посочете 

примери за дискриминационни 

условия.

Строителният сектор се 
нуждае от ясни правила и тръж-
ни процедури, които осигуряват 
лоялна конкуренция и регла-
ментирани критерии за избор 
на икономически най-добрата 

оферта. Ръководството на КСБ, 
подкрепено от УС и Комисията 
по професионална етика, иници-
ира промени в ЗОП, организира 
срещи с представители на дър-
жавната администрация и пред-
приема редица мерки, насочени 
към намаляване на нарушенията 
в търговете.

Очакваме обещаните типови 
документи да станат факт през 
текущата 2013 г.

Обикновено се поставят 
ограничителни условия, които 
спират участието на много 
фирми, засегнати от кризата. 
Това са изискванията за доказ-
ване на финансов ресурс или кре-
дитна линия. Или за наличност 
в екипа на инженери от всички 
специалности с трудов договор, 
ландшафтен архитект, коорди-
натор по ЗБУТ и др. с 10 години 
трудов стаж, които обикнове-

но не са необходими. Поставят 
се условия за притежание на 
строителна техника, машини и 
автотранспорт, които с наем-
ни договори не е проблем да се 
набавят. В критериите за избор 
нямат място „срок на отложе-
но плащане” – той трябва да е 
фиксиран до 30 дни; „гаранцио-
нен срок” – регламентиран е с 
текстовете в наредбата към 
Закона за устройство на тери-
торията; „размер на авансовото 
плащане” - възложителят трябва 
да определи размера, след което 
и междинните плащания. Така 
ще се намали междуфирмената 
задлъжнялост.  

В тръжните документи ви-
наги е включена декларация за 
запознаване с проектните до-
кументации и самия обект, но 
обикновено не са осигурени ус-
ловия за това. Рядко проектните 
материали са предоставени под 
някаква форма. Времето за запо-
знаване и анализ е твърде малко, 
срещите за оглед на място се 
уговарят трудно. 

Оформянето по задължение 
на такива декларации прехвър-
ля отговорността за недобре 
свършената работа от възло-
жителите и проектантите към 
строителя. Недопустимо е да 
се предлагат за изпълнение по 
европейски програми непълни 
работни проекти, без детайли 

и без добри предпроектни про-
учвания. Фиксираните в работ-
ния проект количества стро-
ително-монтажни работи не 
могат да се променят или ако 
това става, процедурите по 
съгласуване са изключително 
бавни. Реализирането на таки-
ва проекти обикновено води до 
лошо качество на строителни-
те дейности. Възложителите 
на проектните документации 
е необходимо да изготвят по-
професионално заданията за 
проектиране, да се обърне по-се-
риозно внимание на предпроект-
ните проучвания, да се повишат  
изискванията към качеството на 
работните проекти, количестве-
ните сметки към тях да се из-
готвят от специалисти, като 
същите да съответстват на 
ползваните в строителството 
сметни норми.                                                                                                                                    

Снимки Денис Бучел
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Таня Бъчварова – 
гл. експерт „Анализи и
прогнози“ и ръководител 
„Мониторинг 
обществени поръчки”

През изминалите 5 го-
дини (2008 – 2012) в Бъл-
гария в отрасъл строи-
телство са възложени/
сключени договори за об-
ществени поръчки, както 
следва: в категорията 

над 2 млн. лв. – 849 бр. 
на обща стойност над 9 
млрд. лв. Наблюдава се на-
растваща тенденция на 
броя на поръчките през 
2012 г. в сравнение с 2011, 
2010 и 2009 г. В проценти 
за 2012 г. към 2011 г. има 
нарастване от 41,6%. От-
чита се намаляване от 
12% в сравнение с 2008 г. 
По отношение стойност-
та на сключените догово-

ри се наблюдава увеличе-
ние от 22,3% в сравнение 
с 2011 г. и ръст от 2,4% в 
сравнение с 2008-а, като 
средната стойност на 
сключен договор за пери-
ода е 10-13 млн. лв.

П о р ъ ч к и т е  о т 

200 хил. до над 2 млн. лв. 
за периода 2008-2012 г. са 
4475 броя, или средно го-
дишно това са по 895 по-
ръчки. Тук тенденцията е 
за ръст от 15% в сравне-
ние с 2011 г. и спад в срав-
нение с 2008 г. от близо 
45%. По отношение на 
стойността има ръст от 
20% в сравнение с 2011 г. 
и спад от 41,5% в сравне-
ние със сключените дого-
вори през 2008 г. Средна-
та стойност на сключен 
договор за периода 2008-
2012 г. е 6-7 млн. лв.

При  поръчките на 

стойност до 200 хил. лв. 
са сключени общо 5912 до-

говора при обща стойност 
за периода от 385 млн. лв. 
Тенденцията е за незна-
чително увеличаване броя 
на договорите от 2,8% в 
сравнение с 2011 г. и нама-
ление от 55,4% в сравне-
ние с 2008 г. Стойността 
на сключените договори 
намалява с 62%. 

Сключените договори 
за октомври 2012 г. са 

общо 74 и те са разпреде-
лени, както следва: 

сградно строител-
ство – 50   

инженерна инфра-
структура – 22  

енергийна инфра-
структура – 2.  

Ноември  – сключени 
са общо 45 договора:

сградно строител-
ство – 17 

инженерна инфра-
структура – 27  

енергийна инфра-
структура – 1.  

Пре з  декември  с а 
сключени 19 договора:

инженерна инфра-
структура– 13 

енергийна инфра-
структура – 1  

сградно строител-
ство – 5.   

Възложители на об-
ществени поръчки за ок-

томври са били общините 
с 44 сключени договора, 
министерства и агенции 
имат 12, болниците – 5, а 
други структури са склю-
чили още 13 договора.  

През ноември общини-
те имат 28 сключени до-
говора, министерствата 
и агенциите - 13, болници-
те са с 2, колкото имат и 
други организации.

За декември общини-
те са с 12 сключени до-
говора, министерствата 
и агенциите - с 3, а други 
организации имат 4 склю-
чени договора. 

В рамките на извърше-
ните анализи за последни-
те три месеца на 2012 г. 
Камарата на строители-
те в България установи, 
че договорите се изпълня-
ват, както следва: 

За октомври склю-
чените договори са 74. 
Строителните фирми, 
сключили договор за изпъл-
нение на обществените 
поръчки, са 63 с регистра-
ция в ЦПРС и 11 без регис-
трация в ЦПРС на КСБ.

През ноември склю-
чените договори са 45, 
а строителните фирми, 
сключили договор за изпъл-
нение на поръчките, са 36 

с регистрация в ЦПРС на 
КСБ и 9 - без регистрация.

През декември сключе-
ните договори са 19, като 
от строителните фирми 9 
са с регистрация в ЦПРС 
на КСБ,10 - без регистра-
ция.

Аналитичната работа 
по обявените сключени 
договори показва, че фир-
мите, които нямат регис-
трация, основно са фирми, 
изпълняващи поръчки по 
зимното поддържане и 
снегопочистване на гор-
ски и общински пътища и 
текущи ремонти, за които 
не е задължителна регис-
трацията. Почти всички 
фирми, взели участие по 
възстановителните рабо-
ти след земетресението 
в Перник, нямат регис-
трация или са заличени в 
ЦПРС.

За октомври е иден-
тифицирано нарушение в 
поръчка №00169-2012-0032 
– възложител община Ло-
веч. За нея се е изисквала 
регистрация в ЦПРС.

В рамките на извърше-
ния анализ за ноември и 

декември няма случаи на 
нарушения на изискването 
за регистрация. 

Ра з пр е делен и е  н а 

фирмите по критерий 

персонал с регистрация 

в ЦПРС на КСБ

 Сключените договори 
за октомври са от 26 мал-
ки строителни фирми, 30 
средни и 7 големи фирми. 

Тенденцията показва, 
че бизнесът е насочен ос-
новно към малките и сред-
ните фирми, разпределени 

както следва:
 От инженерната 

инфраструктура 11 са 
малките фирми, 22 са 
средните, а 6 - големите 
фирми.

П р и  с г р а д н о т о 

строителство 14 са мал-
ките фирми, 7 са средните 
и една е голяма.

От енергийната ин-

фраструктура - по една 
малка и една средна фирма.

Ра з пр е делен и е  н а 

фирмите по критерий 

персонал с регистрация 

в ЦПРС

Сключените договори 
за ноември са от 20 мал-
ки строителни фирми, 13 
средни и 3 големи фирми. 
Тенденцията се запазва и 
през ноември в сравнение 
с октомври – бизнесът се 
изпълнява основно от мал-
ки и средни фирми.

Инженерна инфра-
структура: 11 малки фир-
ми, 7 средни и 2 големи  
фирми. 

Сградно строител-
ство: 8 малки, 6 средни и 
3 големи фирми.

Енергийна инфра-
структура: 1 малка фирма.

Сключените договори 
за декември са от 3 малки 
строителни фирми, 5 сред-
ни и 1 голяма. Тенденцията 
се запазва и за декември 
договорите са възложени 
основно на малки и средни 
фирми.

Инженерна инфра-
структура: 2 малки, 4 
средни и 1 голяма фирма. 

Сградно строител-
ство: 1малка и 1 средна 
фирма.

Сключени договори по обект на поръчката,  
сектор Строителство – брой и стойност в млн. лв. 

      По данни на Агенцията по обществени поръчки 
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Статистически преглед за 
последното тримесечие на 
2012 г. (към 31.01.2013 г.)

Снимки Денис Бучел
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Заради политическата криза десетки рискове дебнат финансовата ни стабилност

Светослав Загорски

Броени минути след 
като премиерът Бойко Бо-
рисов обяви, че ще подаде 
оставка, цените на почти 
всички акции на Българска-
та фондова борса – София, 
се сринаха. Ценните кни-
жа на „Зърнени храни Бъл-
гария“ АД отчетоха спад с 
по 11%. Първата сделка с 
акциите на ПИБ бе с пони-
жение от 4,84%, а на „Си-
нергон холдинг” със 7,78%, 
докато тези с акции на 
ЧЕЗ и „Енерго Про“ бяха 
спрени.

Оценката за всичко това 

бе еднозначна – паника. 

Седмица по-късно не е 
ясно кога ще има служебно 
правителство и колко ще 
продължи политическата 
криза, а индексът на БФБ 
стигна 366,52 пункта. 
Спадът само за един ден 
– 26 февруари, бе рекорден 
– 4,4%, а от 12 февруари 
насам сривът е с общо 12 
на сто. Цените на акции-
те се върнаха с 4 години 
назад към нивата си от 
началото на финансовата 
и икономическа криза. 

Този факт само под-
крепя мнението на пове-
чето водещи финансови 
експерти, че предсроч-
ното падане на прави-
телството на ГЕРБ ще 
доведе до патова финан-
сова ситуация. Рискове-
те са в няколко основни 
направления. На първо 
място ненавременната 
смяна на кабинета е сиг-
нал за политическа нес-
табилност, която авто-
матично води до свиване 
на чуждите капитало-
вложения у нас и опреде-
лянето ни като рискова 
инвестиционна дести-
нация. Така може да се 
стигне до поскъпване 
на външните ни дългове, 
включително последния, 
който бе емитиран през 
миналата година заради 
плащанията по заема на 
НДСВ. Поскъпването на 
дълга означава плащане-
то на по-високи лихви от 
страна на държавата. 

Политическият риск, 
съчетан с изчерпания фи-
скален резерв, пък може 
да се окаже повод за рей-
тинговите агенции да 
понижат оценката за Бъл-
гария.

Всичко това ще се 
отрази и на вътрешните 
дългове на бизнеса и дома-
кинствата, като създава 
предпоставки да се стиг-
не до увеличение на лихви-
те по новоотпусканите и 
старите кредити.

Безспорно негативно 
на финансовата ни сис-
тема повлия и спешното 
емитиране на нов вътре-
шен дълг под формата на 
емисия ДЦК за 800 млн. лв. 
заради плащанията към 
земеделските производи-

тели. Новината за нова-
та емисия обърна тренда 
в доходността на ДЦК, 
която спадаше неизменно 
през последните 2 годи-
ни. Увеличаването на до-
ходността на емисията  
означава, че държавата 
ще плаща по-високи лихви, 
което също както пос-
къпването на външните 
дългове ще доведе до уве-
личение на вътрешното 
задължение на страната.

Драмата с фискалния 

резерв

Правителството в ос-
тавка, както и това след 
него, било то служебно 
или програмно, нямат друг 
полезен ход за попълване 
на празната хазна освен 
емитирането на нов въ-
трешен дълг. Това е така, 
защото фискалният ре-

зерв е под санитарния 
минимум и в момента се 
надяваме на милостта на 
Брюксел, за да го допъл-
ним до законовите стой-
ности. Вицепремиерът и 
министър на финансите 
(в оставка) Симеон Дян-
ков обяви, че парите, кои-
то пазят борда, са около 
4,6 млрд. лв., но това съв-
сем не е така. Проверка в 
сайта на БНБ за баланса 
на управление „Емисионно” 
показа, че към 22 февруари 
те са 3,76 млрд. лв. Не е 
ясно как Дянков ги докарва 
до 4 млрд. лв, защото няма 
възможност да се провери 
колко са парите на пра-
вителството в банките. 
Другите 600 млн. лв., кои-
то трябвало да дойдат от 
Брюксел, всъщност са за 
земеделците и те ще оти-
дат веднага за погасяване 
на изтеглената по-рано 
емисия.

Така се оказва, че има 
сериозни основания да се 
смята, че държавата може 
и да се намира в положение 
на технически фалит.

Чуждите инвеститори  

ще изчезнат

По-сериозни послед-
ствия обаче може да има, 
ако се очертае продължи-
телна политическа криза. 
Това означава, че чуждес-
транните инвестиции ще 
секнат точно в момента, 
в който те бяха на път да 
се възстановят. Прогно-
зата за 2013 г. бе за мини-
мум 2,5 млрд. евро срещу 
2 млрд. евро за 2012 г., но 
сега тези 2,5 млрд. евро 
ще се окажат мираж. 

При подобни ситуации 
чуждите инвеститори 
действат първосигнално. 
Спират вложенията, ако 
са започнали да ги правят, 
а при по-голямо задълбо-
чаване на кризата пре-
кратяват и проекта. По-
лошото е, че задгранични 
компании, които вече са 

заработили в България, 
могат също да преразгле-
дат дейността си тук и 
бързо да се изнесат в съ-
седна държава. Румъния 
вече се подготвя за това, 
изтъквайки твърдението, 
че тя е доста по-стабил-
на в настоящия момент.

Огромен риск  

за европарите

Още по-страшно ще 
бъде, ако вследствие на 
трайна политическа нес-
табилност бъдат спрени 
плащанията по линия на 
европейските фондове. 
Особено в последната го-
дина от първия програмен 
период, когато се раз-
чита, че по тази линия в 
страната ще дойдат ми-
нимум 3,5 млрд. евро.

Оказва се, че европей-
ските фондове са осно-
вен приходоизточник за 
генерирането на растеж 
през последните години, 
защото родното произ-
водство непрекъснато 
спада и все повече малки 

и средни фирми фалират. 
Временното спиране на 
евросредствата може да 
изложи на риск цели регио-
ни, защото много общини 
разчитат на този при-
ходоизточник и са стар-
тирали редица проекти. 
Особено тревожна може 
да стане ситуацията 
при Оперативна програ-
ма „Околна среда“. По нея 
именно през тази година 
трябва да бъдат финали-
зирани най-големите про-
екти на местните власти 
за ВиК инфраструктура, 
за които се чакаше с го-
дини. Ако това не стане, 
доста общини ще заста-
нат на ръба на фалита.

Тежка е ситуацията и 
с ОП „Конкурентоспосо-
бност“, която също изо-
става и за която се раз-
чита, че през 2013 г. ще 
навакса, като се включат 

и различните фондове за 
инженерингово финанси-
ране, създадени минала-
та година. Спирането на 
парите от Европейска-
та комисия директно ще 
стопира и стотиците 
чакащи проекти на малки 
и средни фирма. А други 
пари за тях няма откъде 
да дойдат.

Спиране  

на приватизацията

Естествено, като пря-
ко последствие от остав-
ката на кабинета може да 
се очаква пълна парализа 
на приватизационните 
процеси. Това ще бъде 
пагубно за БДЖ, защото 
холдингът разчиташе на 
спешната приватизация 
на „Товарни превози“ и в 
момента има 4-има канди-
дати за неговата покупка. 
Ако тази продажба не се 
състои, това ще застра-
ши оцеляването на целия 
холдинг БДЖ.

Друга голяма сделка, 
над която тегне опасност 

от провал, е приватизаци-
ята на Българска фондова 
борса – София. Министер-
ството на финансите на-
прави невъзможното да си 
върне обратно контрола 
върху борсата, за да може 
да я продаде успешно. Има 
и евентуален купувач -  
Виенската борса. Но сега 
продажбата може да се 
отложи за неопределено 
време. Вместо да се оч-
аква сделката да стане 
през март, вече се говори 
за октомври.

Това забавяне допълни-
телно ще доведе до спад 
в цените на търгуваните 
акции на БФБ.

За бъдещето ще се 
отложи и продажбата на 
АДИС. По нея се очакваха 
значителни приходи и ис-
тинско наддаване на кан-
дидат-купувачи, но сега 
Агенцията за приватиза-

ция и следприватизацио-
нен контрол ще трябва да 
замрази и тази продажба. 

Проблем и за частните 

проекти

Не само държавният 
бюджет ще бъде ощетен 
от икономическия хаос, в 
който навлизаме. В зави-
симост от това за колко 
време ще се справим с 
него, ще стане ясно и до 
каква степен ще бъдат 
засегнати стотиците 
проекти на частни фирми 
от различни сектори на 
икономиката. 

Вече се прокрадват 
опасения, че ще бъде зам-
разено изграждането на 
магистрали, от което 
ще пострада в най-голя-
ма степен строителният 
бранш. През последните 
две години той се възста-
новява от тежката криза 
най-вече благодарение на 
големите инфраструктур-
ни проекти.

П р о м и ш л е н о с т т а 
също може да бъде засег-

ната драстично от иконо-
мическия спад и липсата 
на свеж ресурс.

Всичко това ще за-
дълбочи проблема с меж-
дуфирмената задлъжня-
лост, която може да се 
увеличи в геометрична 
прогресия, ако компани-
ите поради стремеж към 
съхранение започнат да 
отлагат плащания към 
контрагенти.

Нужните отговори

Има и положителен 
сценарий за икономика-
та и финансите ни. За 
да стане възможен той, 
трябва бързо да се дадат 
отговори на няколко клю-
чови въпроса. Три от тях 
обаче са особено важни.

На първо място е енер-
гетиката и дали ще се 
изложи цялата икономи-
ка на риск, ако се тръгне 
към намаление цената на 
тока за бита за сметка 
на бизнеса. Трябва да се 
отговори на въпроса ще 
бъде ли принесена АЕЦ 
„Козлодуй“  в  жертвен 
агнец. Включването на 
нейния евтин ток изцяло 
в общия микс би било па-
губно. 

Вторият въпрос е дали 
ще рискуваме с чуждите 
инвеститори, като се 
предприемат крайни мер-
ки спрямо електроразпре-
делителните дружества. 
Думата „национализация“ 
обикновено задейства ог-
ромна червена лампа при 
компаниите от ЕС.

Третият въпрос опира 
директно до хазната ни. 
Бъдещият кабинет тряб-
ва да даде бърз отговор и 
да намери спешно реше-
ние на много неприятен 
феномен. Той касае при-
ходите от ДДС и акцизи 
през последните години. 
Цифрите сочат, че при 
по-нисък БВП през 2008 г. 
в хазната е имало по-го-
леми приходи от ДДС и 
акцизи, отколкото през 
2012 г. В същото време 
размерът на ДДС си ос-
тава 20%, акцизите на 
цигарите бяха качени с 
60%, бяха вдигнати и тези 
на горивата. Явно някъде 
има теч, който трябва да 
бъде спрян.

От отговорите на 
тези въпроси ще зависи 
до голяма степен и дали 
от ръба на пропастта ще 
паднем в нея, или ще запа-
зим равновесие. 

Вицепремиерът и 
министър на финансите 
(в оставка) Симеон 
Дянков продължава 
да твърди, че сме във 
финансова стабилност

Оставката на правителството върна борсата 4 години назад във времето

Снимка Денис Бучел
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Томислав Дончев, министър по управление на средствата от ЕС (в оставка):

Важното е разплащанията по проекти да не се бавят

Николета Цветкова

Г-н Дончев, как поли-

тическата ситуация ще 

се отрази върху усвоя-

ването на еврофондо-

вете за този програмен 

период?

Зависи как ще се раз-
вие. До момента, в който 
изпълнявам ангажимен-
тите си като министър 
в оставка, до последния 
възможен ден и час ще 
правя това, което тряб-
ва. Надявам се новото 
правителство - вероятно 
служебно, както и следва-
щият кабинет, с голяма 
енергия и с максимално 
разбиране на ситуацията 
да продължат да вършат 
това, което и аз.

Може ли да се стигне 

до прекратяване на про-

екти или да бъде забаве-

но плащането по тях?

Не вярвам, че някой 
ще започне да прекратя-
ва проекти, които са в 
ход, или пък ще си позво-
ли да бави плащанията. 
Надявам се това да не се 
случи. Възможност за пре-
кратяване на подписано 
вече споразумение има, но 
изпълняваните проекти 
са минали през нормална 
процедура и оценка. Нещо 
повече, за тях е имало об-
ществени обсъждания и 
тяхното изпълнение се 
очаква от гражданите. 

Важно е да се запази 
темпото на разплащания 
по вече сключените до-
говори. Сигурен съм, че 
управляващите органи и 
администрацията, които 
работят по програмите, 
ще си вършат работата. 
Но трябва да има мъдро 
политическо ръководство, 
което да взема добри ре-
шения. 

Истината е, че пре-
дизвикателствата за нас 
през 2013 г. са изключи-
телно сериозни. Това са 
изпълнението на този 
програмен период и под-
готовката за следващия. 
Тежка е и отговорността, 
която ще трябва да носят 
всички, които имат анга-
жимент към тези процеси, 
и е без значение дали ще 
са от служебен кабинет 
или от следващото пра-
вителство. Няма нито 
ден за губене, защото за-
бавянето в плащанията 
може да доведе до загуба 
на пари, а изоставането в 
договорния процес - до по-
късен старт на следващия 
програмен период. Дълбоко 
не вярвам, че някой би ис-
кал това. 

Кои от решенията, 

споменати от вас, са по-

литически?

Такова решение е въ-
просът с демаркацията 
между бъдещите опера-
тивни програми, уточня-
ването на това по коя ка-
къв тип инвестиции ще се 
финансират. Има сектори, 
за които може да се спори 
по коя оперативна програ-
ма да бъдат бенефициен-
ти. Трябва да се определи 
какви иновации ще бъдат 
подкрепени по Оперативна 
програма „Конкурентоспо-
собност“, какви по новата 
ОП „Образование и наука“; 
кои мерки в сферата на 
образованието отиват 
в новата програма, кои 
остават в ОП „Човешки 
ресурси“. Моята позиция 
е, че образователната ин-
фраструктура трябва да 
продължи да се финансира 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие“. 
Всички тези решения са 
политически и те трябва 
да се вземат в следващи-
те два месеца. 

До какъв етап са до-

ведени преговорите с 

ЕК и подготовката за 

следващия програмен  

период?

По отношение на сис-
темата за изпълнение на 
този програмен период 
всички са запознати с де-
тайлите. Вашето издание 
е пряко наблюдаващо какво 
се случва в сферата на ин-
фраструктурата. По от-
ношение на подготовката 
за следващия имаме стра-
тегия за разработване на 
договор за партньорство 

с ЕК, готов е и анализът 
за неговите цели. Изгот-
вен е план-график за всич-
ки срещи и преговори през 
годината, както и т. нар. 
„преговорен формат“. Вто-
рата среща трябваше да 
бъде следващата седми-
ца. Но заради създалата 
се политическа ситуация 
тя ще се проведе на екс-
пертно ниво. Дори да има 
служебен кабинет, не знам 
дали неговите членове ще 
бъдат в състояние да се 
ангажират с тези разго-
вори, дори и да им се да-
дат няколко дни за подго-
товка. 

Сега преговаряме с ЕК 
да бъде отложена с две 
седмици срещата, на коя-
то ще се обсъжда догово-
рът за партньорство.

Служебното прави-

телство има по-ограни-

чени правомощия според 

българското законода-

телство. Какви ангажи-

менти може да поема то?

Това, че правителство-
то е служебно, не би се 
отразило на подписването 
на договорите. Разрабо-
тили сме споразумението 
за партньорство и опера-
тивните програми, които 
да бъдат представени за 
одобрение от ЕК още в 
края на миналата година. 
Освен това е подготвен 
закон за управлението на 
европейските фондове, 
който се надявам след 
лятото да бъде разгле-
дан от парламента. Нор-
мативният акт е гаран-
цията, че системата за  
управление на европейски-

те пари ще бъде по-ста-
билна, по-ефективна и ще 
позволява мерки с интег-
риран характер. 

У нас рядко има при-

емственост между раз-

личните управляващи 

партии. Как това би се 

отразило на подготовка-

та за периода 2014-2020 г.?

Тук трябва да  има 
приемственост. Нужно е 
това, което е добро и ра-
боти, да се съхрани, а оно-
ва, което има необходи-
мост от подобряване - да 
се подобри. Без недомисле-
ни експерименти. Знаете, 
че неведнъж сме правили 
реформи в системата, но 
решително и внимателно 
- давайки си сметка, че ра-
ботим по движещ се влак. 
Би могло, но не трябва 
той да се спира, защото 

това значи, че процесът 
ще бъде блокиран. Имаме 
уникалната възможност 
между двата програмни 
периода да направим по-
радикални промени, част 
от които са заложени в 
закона.

Системата изисква 
непрекъснати усилия. Вся-
ка година обучаваме нови-
те служители, повишаваме 
квалификацията на други, 
опитваме се да помагаме 
на общините да бъдат по-
подготвени, отколкото са 
били до вчера. Това изис-
ква постоянни действия, 
не всичко е рутинни ре-
шения и предложения, има 
нужда от лидерство.

Има ли в момента ре-

ална опасност от загуба 

на средства по еврофон-

довете и от спиране на 

големите инфраструк-

турни обекти?

Зависи какво ще се 
случи през тази година. 
Ако се плаща достатъч-
но, няма да има загуба на 
средства. Ако системата, 
включително контролна-
та, работи както в момен-
та, няма да има спирания 
на финансови сметки или 
на големи проекти. Клю-
чово тук е гарантиране-
то на необходимата доза 
приемственост. 

До каква степен за 

това е нужна политиче-

ска воля? Достатъчно 

ли е само работата на 

институциите да про-

дължи?

Категорично е нужна и 
политическа. Споменах, че 
много от въпросите не са 
ангажимент на експерти-
те. Освен това политиче-
ският ръководител, освен 
да е глава на определена-
та администрация, има и 
други функции - да води, да 
поставя цели, да контро-
лира. Друга задача на по-
литиците е да се срещат 
с хората, защото нещо 
може да изглежда добре на 
документи, а като отиде-
те на място - в някое мал-
ко село, нещата да стоят 
по съвсем различен начин.

Как са се отразили на 

дейностите по опера-

тивните програми по-

добни ситуации в други 

държави - членки на ЕС?

Трудно ми е да комен-
тирам в детайли, но поли-
тическите турбуленции 
в съседна Румъния мисля, 
че не се отразиха добре 
на системата за управле-
ние на европейските пари. 
Въпреки това считам, че 
смяната, новите полити-
ци, новите министри не са 
повод да се разваля нещо, 
което работи. 

Снимки Денис Бучел



да се използва максимално, 
защото това е предпослед-
ният активен сезон за на-
стоящия програмен период. 
Всъщност благоприятните 
дни за строителство през 
тази и следващата година 
не са чак толкова много, 
така че не можем да си поз-
волим да ги губим. Надяваме 
се строителите да проявят 
доблест и държавническо 
отношение и да обжалват 
само когато наистина 
имат реално основание за 
това. Така те ще подпомог-
нат процеса по сключване 
на договорите до средата 
на годината и ще ни предос-
тавят реалния шанс в края 
на 2013 г. да сме с 1,2 млрд. 
евро в активно строител-
ство.

В тази връзка как вър-

вят разплащанията към 

строителите в настоящ-

ия момент?

Те се случват дори по-
бързо, отколкото е предви-
дено от постановлението 
на Министерския съвет за 
верификация на разходите 
по ОПОС. Към настоящия 
момент исканията за сред-
ства, които постъпват при 
нас - за контрол, проверка и 
възстановяване, са по-мал-
ко на брой, което съответ-
но позволява по-бързата им 
обработка.

След като ни предсто-

ят първи копки, сигурно 

ще има и откриване на 

нови обекти?

Да, ще има. Около поло-
вината от 26-те проекта, 
които бяха възложени през 
2008 г., вече са приключили. 
Останалата половина оба-
че предстои да бъде завър-
шена най-вече през насто-
ящата година – може би към 
края на строителния сезон. 
Така че освен копки ще има 
и ленти. Очаква ни изклю-
чително активна година. 
Мога да кажа – най-актив-
ната до момента. 

С какви думи бихте 

опи сали българските 

строители?

Те са наши партньори. 
За нас са изключително ва-
жен елемент в цялостното 
управление на ОПОС. Вина-
ги сме на разположение да 
решаваме проблемите за-
едно с тях. Разчитаме на 
тяхната отговорност при 
изпълнение на проектите - 
качествено и в срок.

Безизкопните техно-

логии са чудесно съвре-

менно средство за реха-

билитация на остаряла 

ВиК инфраструктура 

като нашата. Защо обаче 

използването им не е попу-

лярно тук?

Част от причината се 
крие в погрешното убеж-
дение, че прилагането на 
безизкопните технологии 
винаги е по-скъпо от използ-
ването на класическите 
методи. Това е един от по-
водите, поради които тези 
технологии не са така попу-
лярни в България. Но все пак 
строителите са тези, кои-
то може би трябва да офе-
рират повече безизкопните 
технологии. А ролята на 
възложителя  –  в лицето на 
общините, е да не създава 
пречки пред предлагането 
на такъв тип изпълнение на 
инфраструктурата. Нека не 
забравяме, че безизкопните 
технологии са много под-
ходящи за гъсто населени 
места като София и други 
областни градове, където 
не можем да си позволим лу-
кса да затворим пет улици 
едновременно. Технологи-
ите са изключително по-
лезни там, където трябва 
да се справяме бързо и без 
разкопаване. 

Промени ли се нещо в 

очакванията ви за следва-

щия програмен период по 

ОПОС?

Приоритетите за след-
ващия програмен период 
като сектори продължа-
ват да са същите. Акцен-
тът ще бъде сектор „Води”, 
като е важно да отбележим, 
че финансирането на инвес-

тиционните мерки ще бъде 
поставено на много по-
аналитично ниво. Т.е. няма 
да се финансира на парче. 
Опитваме се да създадем 
условия и механизми, които 
да гарантират същест-
вуването на пряка връзка 
между планирани инвести-
ции, изпълнение, поддръжка 
и последващи разходи. 

Сектор „Отпадъци” 
също продължава да бъде 
приоритетен, но при него 
ще се смени фокусът на 
финансирането. През след-
ващия програмен период ак-
центът ще бъде поставен 
върху предотвратяването 
на образуването на отпадъ-
ци като първи приоритет и 
повторната им употреба и 
рециклиране по смисъла на 
новия Закон за управление 
на отпадъците. До този 
момент средствата оти-
ваха за депата като основ-
ни съоръжения, необходими 
за създаване на мрежата 
от регионални съоръжения 
на национално ниво. След 
като голямата част от 
тази мрежа вече е изграде-
на, включително със сред-
ства по ОПОС, вниманието 
ни ще бъде насочено именно 
към третирането на отпа-
дъците като ресурс. 

Биоразнообразието 
също ще продължи да бъде 
приоритет. Сега имаме 
много по-ясна заявка от 
страна на ЕК за това, че 
иска да види ангажимента 
от страна на България към 
екологичната мрежа „На-
тура 2000” като механизъм 
за запазване на значимите 
биологични видове или мес-
тообитания на Европа. 

Новото като сектори в 
последващата оперативна 
програма ще бъдат мерки 
за техническо обезпечава-
не на структурите, които 
се занимават с контрола 
и прилагането на полити-
ката за околна среда. И 
най-вече - мониторинго-
ви системи в секторите 
„Води”, „Въздух”, „Климат”, 
„Биоразнообразие” и т.н. 
Предвидени са средства за 
набавяне на лабораторно 
оборудване и изграждане 
на информационни систе-
ми, което цели постъпване 
на актуална информация 
за различните компоненти 
на околната среда. Става 
въпрос за емпирична база 
данни, необходима при взе-
мането на най-правилните 
управленски решения по 
отношение на политиката 
за околната среда. При съз-
даването на правилата и 
контрола също е нужно да 
се стъпи на реални данни, а 
не на текстове в остарели 
книги. Съдържанието ще 
бъде достъпно и за населе-
нието на страната в пълно 
съответствие с директи-
ва „Инспайър”, със Закона за 
електронното управление и 
с всички тенденции в посо-
ка опростяване на достъпа 
на гражданите до услуги.
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Малина Крумова, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда” – 
Управляващ орган на ОП „Околна среда”:

Виолета Михайлова

Г-жо Крумова, какво се 

случва с Оперативна про-

грама „Околна среда“ сега, 

когато правителството е 

в оставка?

Оперативна програма 
„Околна среда“ (ОПОС) ви-
наги е била национален при-
оритет, а не политически. 
Изпълнението на дейност-
ите по нея би следвало да е 
от изключително значение 
за всички администрации и 
политически партии. Ста-
новището на екипа, който 
работи по ОПОС, и на до-
сегашното политическо 
ръководство на Министер-
ството на околната среда 
и водите (МОСВ) е, че всич-
ко трябва да продължи по 
същия начин. И аз искрено 
се надявам това да се слу-
чи. За нас нещата стоят по 
начина, по който са стояли 
винаги. Ходът, посоката и 
стратегията са ясни. Про-
ектите са приоритетни. 
Договорите за безвъзмезд-
на финансова помощ по тях 
са подписани с общините. 
Това, което ни остава, е да 
продължаваме да ги изпъл-
няваме в активно сътрудни-
чество с администрациите 
и строителите.

Въпреки многото свър-
шена работа през последни-
те няколко години пред нас 
все още стоят предизви-
кателства. Те са свързани 
най-вече с оставащия кра-
тък срок за изпълнение на 
нелеките проекти в секто-
рите „Води“ и „Отпадъци“. 
Всяко едно строителство 
е свързано с рискове, кои-
то могат съществено да 
забавят изпълнението на 
проекта. Това обаче може 
да доведе и до загуба на 
финансов ресурс, което от 
гледна точка на ОПОС би 
било пагубно за усвояване-
то на средства по програ-
мата.

Има ли конкретен про-

ект, за който вече е ясно, 

че се бави?

В момента не. Първи-
ят подробен и детайлен 
анализ през тази година за 
напредъка по ОПОС ще бъде 
представен в края на март 
или в началото на април. Съ-
битието е предварително 
планирано и няма връзка с 
настоящата политическа 
ситуация. Цялостният ана-
лиз се извършва регулярно и 
се представя на всяко три-
месечие. С оглед остава-
щия кратък срок анализът 
се прави на ниво управляващ 
орган (УО) за всички проек-
ти, като се преценява до-
колко и какви мерки са нужни 
за ускоряване на изпълне-
нието им. Целта не е санк-
циониране на общините, а 

намиране на правилните 
механизми за справяне с ри-
скови проекти. Един от на-
чините е прехвърлянето на 
тези проекти в следващия 
програмен период, което ще 
позволи изпълнението им в 
реалистични срокове, съо-
бразени с технологичните 
изисквания.

Известно забавяне се 
наблюдава по отношение на 
проектите по т. нар. ком-
бинирана процедура. Подго-
товката на инвестицион-
ните проекти и реалното 
изпълнение на строителни-
те дейности по процедура-
та бяха предвидени за на-
стоящия програмен период. 
Закъснение в началния етап 
на процедурата от страна 
на бенефициентите обаче 
неминуемо доведе до заба-
вяне при възлагането на 
обществените поръчки 
за подготовка и проекти-
ране. Именно заради това 
вероятността от необ-
ходимост за прехвърляне 
на цялата фаза на строи-
телството към следващия 
програмен период е много 
голяма. 

Държа да отбележа, че 
подобна възможност по ни-
какъв начин не трябва да 
притеснява бенефициен-
тите, тъй като ВиК инфра-
структурата продължава 
да бъде безспорен приори-
тет на сектор „Води“. И не-
зависимо от това, че пре-
говорите с Европейската 
комисия (ЕК) едва започват 
и към настоящия момент не 
може да се гарантира с ка-
къв точно обхват ще бъде 
секторът, осъзнаването 
на необходимостта от 
изграждането на подобна 
инфраструктура бе ясно из-
казано от страна на коми-
сията. Такова е и мнението 
на партньорите в реализи-
рането на ВиК проектите 
у нас – ние в МОСВ и коле-
гите от Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
(МРРБ). 

Другото важно, което 
ни предстои да свършим 
през настоящата година 
в качеството си на УО, е 
да определим проектите, 
които ще се фазират и ще 
получат финансиране от 
следващия програмен пери-
од. Модерната дума „фази-
ране“ по своята същност 
означава разделяне на ета-
пи на финансирането. 

Ще загубим ли пари, 

ако част от проектите 

влязат в следващия про-

грамен период?

Това, че някои от проек-
тите ще бъдат прехвърле-
ни в следващия програмен 
период, може да бъде опре-
делено като чисто адми-
нистративна подробност. 

Всъщност дейностите по 
един или друг компонент 
на даден проект до голяма 
степен ще се случват пара-
лелно. Разликата е в това, 
че той ще се финансира не 
в рамките на един период, 
а в интервал, който обхва-
ща части от два последо-
вателни. Прехвърлянето на 
проекти в следващия про-
грамен период не би тряб-
вало да доведе до загуба на 
средства от този.

Точно за да не загубим 
пари, сключихме договори 
за безвъзмездна финансова 
помощ с общини на много 
по-висока стойност от 
наличния финансов ресурс 
на ОПОС. Така, в случай че 
ако някой от тези сложни 
проекти се забави, ние ще 
имаме възможност веднага 
да го заместим с друг. Меж-
дувременно това, което в 
момента правим, е да сле-
дим договарянето на сред-
ствата на ниво бенефици-
ент - изпълнител, което ще 
доведе до реалните разходи 
по програмата. 

Хубавата новина е, че 
към настоящия момент по 
приоритетна ос 1 - „Води” 
-  почти целият ресурс е 
усвоен. Едната част от 
него е в договори с изпъл-
нителите – т.е. строител-
ството вече е в ход. Друга 
част от ресурса е в обяве-
ни обществени поръчки за 
строителството. Или това 
са настоящите процеси по 
дейности, които предстои 
да бъдат финансирани по 
ОПОС. В приоритетна ос 2 
– „Отпадъци” - картината 
е почти същата, което е 
много успокоително за нас. 

Предстоят ли ни първи 

копки до края на 2013 г.?

О, да. В момента 58% 
от ресурса на приоритетна 
ос 1 се търгува. Има обяве-
ни обществени поръчки на 
стойност над 600 млн. евро. 
Всички тези проекти могат 
да бъдат възложени до сре-
дата на годината, в случай 
че няма безброй обжалва-
ния. Желанието ни е лятото 

Очаква ни изключително 
активна година

Снимка Елица Илчева
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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

Преди един месец, в бр. 5 на „Строител” от 
1 февруари 2013 г., ви разказахме за един почти 
малоумен случай. Или ако трябва да се изразим 
интелигентно – за обществена поръчка, до-
стойна за Книгата на рекордите „Гинес”. Фирма 
идентифицира 151 риска и доказа как те изоб-
що няма да й се опрат, защото работниците 
й могат: 

а) да извършват изкопни работи (ръчно) в 
полярни условия – при минус 45-50 градуса и де-
белина на снежната покривка от 3-4 метра;

б) да подменят дървените черчевета и 
стандартните джамове с модерна ПВЦ догра-
ма и стъклопакет, дори ако обектът го тресе 
земетресение от девета степен по Рихтер, а в 
училищната столова изригне вулкан; 

в) да полагат висококачествено мазилката 
под гребена на 20-метрови цунами;

г) да ремонтират покривната обшивка на 
физкултурния салон така, че минералната вата 
да поддаде, но не кой знае колко – само до три-

четири пукнатини – единствено при пряко попа-
дение на термоядрена балистична ракета.

Вместо да „отсвири” тази фирма като су-
бект, който се подиграва едновременно със 
Закона за обществените поръчки, със строи-
телния бранш и със самия него - като орган на 
местното самоуправление, кметът на Джебел 
тутакси губи ума и дума от възхищение. И с 
леко притреперваща от възторг ръка възлага 
поръчката на уникалните по своята храброст 
дюлгери. 

Комисията за защита на конкуренцията е 
не по-малко впечатлена. И от необятните като 
Вселената възможности на фирмата победител, 
и от редкия шанс на джебелския градоначалник 
да го споходи такова изпълнителско щастие. За 
да не завиждат останалите, КЗК веднъж отменя 
заповедта на кмета – заради някакво досадно 
недоглеждане. На втория тур обаче проблемът е 
отстранен, КЗК бодро надува свирката и светва 
зеления семафор пред фирмата чудо. 

И още едно уточнение ще направим. В пре-
дишната публикация, озаглавена „Кмет издигна 

оперативната си самостоятелност по ЗОП в 
ранг на… откровен цинизъм!”, спестихме имена-
та на всички участници в първия епизод на тази 
пошла имитация на права и задължения по ЗОП. 
Дали от някакво чувство за благоприличие, дали 
с надеждата, че разумът ще надделее в полза 
на обществения интерес – вече няма значение. 
Ето защо днес попълваме колелото на късмета 
с имената на всички герои, завъртаме го и... за-
почваме да тръпнем в очакване на кого стрелка-
та ще отреди голямата награда:

- на умните глави, които са измислили уникал-
ната методика и още по-уникалната формула за 
определяне на изпълнителя;

- на човека, който е оценил таланта на „ум-
ните глави” и ги е поканил да тестват уникал-
ността си в реални условия; 

- на онези борци срещу монополизма и извра-
теното тълкуване на ЗОП, които на два пъти си 
затварят очите пред абсурда, наречен 151 риска 
при ремонт на училище. 

А сега - наместете се удобно, отворете ши-
роко очи и... много внимавайте в картинката.

На 22 май 2012 г. с Ре-
шение № 389 кметът на 
община Джебел Бахри Юмер 
Реджеп открива процедура 
за възлагане на обществена 
поръчка с предмет „Повиша-
ване на енергийна ефектив-
ност на сградата на СОУ 
„Христо Ботев“, гр. Джебел“.

Основният критерий за 
избор на изпълнител е ико-
номически най-изгодна офер-
та. Комплексната оценка ще 
се изчислява по пет показа-
теля: 

- срок за изпълнение - 20 

точки;

- гаранционен срок - 10 

точки;

- срок на отложено пла-

щане - 10 точки;

- показател рискове - 20 

точки;

-  крайна  цена  -  40  

точки.

В графата „Показател 
рискове (ПР)” ясно е казано 
какви опасности, застра-
шаващи изпълнението на 
поръчката, имат право да 
описват в офертите си кан-
дидатите: ясно разграниче-

ни един от друг, конкретно 

свързани с начина и сро-

ковете на работа. Тоест  
реални!

Освен това срещу всеки 
идентифициран риск задъл-

жително трябва да бъдат 
записани два вида мерки – за 
предотвратяване на риска 
и за отстраняване на по-
следиците, ако „случката” 
се случи. И накрая – в доку-
ментацията изрично е запи-
сано, че „рискове, които не 
са придружени от мерки за 
предотвратяване и от дей-
ности по отстраняването 
им, няма да бъдат вземани 
под внимание от възложи-
теля”. 

Конкурсната комисия е в 
състав: 

председател – Румен 

М и лен ов  Влади ми р ов 
(юрист, външен експерт), и 
членове – Мартин Бисеров 

Хаджиев (икономист, вън-
шен експерт), инж. Алек-

сандър Йорданов Благоев 

(външен експерт, строите-
лен инженер), Веска Вълкова 

Димитрова (началник-от-
дел „Териториално и селищ-
но устройство” в община 
Джебел), Реджеб Дурмуша-

ли Хасан (специалист ТСУ в 
община Джебел).   

Оферти подават осем 
строителни фирми и обе-
динения: ДЗЗД „Кейбилд” 

ЕАД, „Обединение Джебел”, 

„Устра холдинг” АД, „Герт 

груп” ООД, „Термикс ЕС” 

ООД, „Саварона” ЕООД, 

„Консорциум Хидроизомат 

и Телекомплект”, „Електро-

лукс Табаков и синове” ООД.  
По отношение на показа-

телите „срок за изпълнение”, 
„гаранционен срок” и „срок на 
отложено плащане” нещата 
вървят в рамките на стан-
дартите: без вековни гаран-
ции, без изпълнение от типа 
„днес първа копка, утре Акт 
16”, без отложени плащания 

с по две-три години. 
Малко по-оспорвана ста-

ва схватката по показател 
„цена”, но и това не води до 
кой знае какъв драматизъм:

ДЗЗД „Кейбилд” ЕАД – 
798 446 лв.,

„Обединение Джебел” – 
809 852 лв.,

„Устра холдинг” АД – 
749 750 лв.,

„Герт груп”  ООД – 
810 111 лв.,

„Термикс ЕС” ООД – 
744 985 лв.,

„Саварона” ЕООД – 
745 090 лв.,

„Консорциум Хидрои-
зомат и Телекомплект” –  
744 985 лв.,

„Електролукс Табаков и 
синове” ООД – 744 984 лева.

Скандалът избухва по ли-
ния на показател № 4 – „ри-
скове”:

ДЗЗД „Кейбилд” ЕАД – 
16 риска,

„Обединение Джебел” – 
101 риска,

„Устра холдинг” АД – 
7 риска,

„Герт груп” ООД – 151 
риска,

„Термикс ЕС” ООД – 
34 риска,

„Саварона” ЕООД – 
20 риска,

„Консорциум Хидроизо-
мат и Телекомплект” – 18 
риска,

„Електролукс Табаков и 
синове” ООД – 69 риска.

Цитираме тези данни от 
протоколите на комисията 
съвсем умишлено. Причина-
та е една и тя е очевидна: 
фирма „Герт груп” ООД иска 
от общината най-много 
пари, но в същото време е 
готова да даде най-много от 

себе си. И да изпълни поръч-
ката каквото и да вали над 
обекта – дъжд, сняг, камъни 
или бомби...

На 28 август 2012 г. с 
Решение № 787 кметът на 
Джебел – в качеството му на 
възложител, определя край-
ното класиране: 

Първо място – „Герт 

груп” ООД,

Второ място – „Елек-

тролукс Табаков и синове” 

ООД, 

Трето място –  „Тер-

микс ЕС” ООД,

Четвърто място – 

„Обединение Джебел”,

Пето място – ДЗЗД 

„Кейбилд” ЕАД,

Шесто място – „Кон-

сорциум Хидроизомат и 

Телекомплект”,

Седмо място – „Саваро-

на” ЕООД,

В бр. 5 от 1 февруари 2013 г. доста 
старателно преписахме най-смехотвор-
ните или абсурдни рискове от офертата 
победител. Затова днес ще отделим малко 
място на фактите, които навяват мисли в 
една-единствена посока: мачът за ремонта 
на училището в Джебел е свирен предвари-
телно! Номерацията, рисковете и мерките 
са според офертата на „Герт груп”. Забе-
лежките между тях са наше дело и затова 
са с различен шрифт. 

№ 2. Риск при полагане на бетон при 

ниски температури - в бетона се добавят 
специални добавки за ниски температури, 
които подобряват показателите му.

№ 120. Риск при изпълнение на бетоно-

ви работи - стриктно спазване на проекта 
и техн. спецификации, правилно подреждане 
на кофража.

Във видовете работа, нужни за изпъл-
нение на поръчката, възложителят не е 
предвидил полагане на бетон. Тоест – тези 
рискове не са рискове!

№ 3. Риск за монтаж на тръбопроводи 

при ниски температури - при монтажа на 
тръбопроводите ще се използват горелки.

За изпълнението на поръчката не се 
предвижда полагането на тръби. Нито при 
ниски, нито при високи температури. 

№ 4. Риск за асфалтовите смеси при 

полагане при ниски температури - ще се 
подгряват с газови печки.

В поръчката не е предвидено полагане 
на асфалт.

№ 9. Несъответствие на проектните 

геоложки характеристики с тези на тере-

на - необходимо е своевременно станови-
ще на специалисти от страна на надзора 
и проектанта, както и решение от страна 
на възложителя.

Изпълнението на поръчката не зависи 
от „съответствието на проектните гео-
ложки характеристики с тези на терена”, 
защото училището и физкултурният салон 
са построени преди 30-35 години. 

№ 10. Несъответствие на проектни-

те геоложки характеристики с тези на 

терена, наличие на подземни проводи и 

съоръжения, които биха могли да се скъ-

сат по време на строителството, което 

може да доведе до забава на изпълнението 

на строителството - преди започване на 
изкопните работи ще бъдат поканени пред-
ставители на съответните дружества, за 
да се установи къде и на каква дълбочина 
се намират кабелите. При близост до кабе-
лите изкопните работи ще се извършват 
ръчно и с повишено внимание.

При изпълнението на поръчката ос-
новните СМР са покривите на учили-
щето и физкултурния салон. А както 
много добре е известно, никой не ре-
монтира покрив с кирка и лопата или пък  
с булдозер. 

№ 11. Риск от поява на подпочвени 

води - ще бъде осигурено непрекъснато от-
водняване на обекта; със съдействието на 
проектанта и възложителя ще се предприе-
мат мерки за защита на конструкциите от 
повишена влага.

№ 125. Риск от голямо физическо на-

товарване при вдигане на тежки матери-

али, направа на ръчен изкоп, ръчно засип-

ване - работниците ще изпълняват работа, 
съобразена с тяхната нормална производи-
телност, така че да не се претоварват.

Тези два риска са несъществуващи, за-
щото в поръчката не е предвидено копане 
– нито на дупки, нито на трапове, нито на 
канали.

№ 13. Риск от шумови въздействия - 

от работата на строителната техника 

и от автомобилите при транспортиране 

на материали - при констатиране на шу-
мови въздействия над допустимите нива 
съответната техника ще бъде отстране-
на от обекта и заменена с друга, строи-
телството на обекта ще се извършва през 
светлата част на деня.

№ 14. Риск от вибрации над допус-

тимите нива при работа на механиза-

цията - при констатиране на вибрационни 
въздействия над допустимите нива съот-
ветната техника ще бъде отстранена от 
обекта и заменена с друга, строителство-
то на обекта ще се извършва през светла-

та част на деня.
При изпълнението на поръчката не са 

предвидени дейности, за които е необхо-
дима строителна техника. А шумът от 
камионите и пикапите, с които се карат 
материалите и се возят хората, едва ли е 
в състояние да извади от равновесие дори... 
нещастна кокошка (ако трябва да си служим 
с термини от речника на земеделското ми-
нистерство)...  

Не ви ли омръзна? На нас – със сигур-
ност, защото поне 70-80% от рисковете 
на „Герт груп” са все такива: или нямащи 
нищо общо с поръчката, или от типа... 
виждам всичко петорно. Примерно - кова-
не на кофраж... на открито или на закрито, 
на топло или на студено, при дъжд или при 
сняг... Неее, не бързайте чак толкоз, защо-
то и ние знаем, че нещата са различни. Но 
дали, ако двете решения на КЗК по случая се 
превърнат в практика, скоро няма да про-
четем още по-екзотични идентифицирани 
рискове? От рода на „тръгване на работа 
с левия крак...”, „намалена трудоспособност 
в резултат на намерен рус женски косъм 
върху ревера на палтото...”, „временна не-
трудоспособност в резултат на намерен 
мъжки косъм върху потника...”  

Всъщност защо не, след като оператив-
ната самостоятелност на възложителите 
е на път да стане по-безгранична и от без-
дънния космос? 

Сравнителен анализ на някои рискове, заради които фирма „Герт груп” трябваше да бъде дисквалифицирана. 
А на джебелския градоначалник да му бъде забранено да се занимава с обществени поръчки
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Осмо място – „Устра 

холдинг” АД.

Единственият строи-
тел, който дръзва да тръг-
не на борба срещу хладно-
кръвната наглост, с която 
конкурсната комисия и дже-
белският градоначалник 
приемат изсмуканите от 
палците 151 риска за признак 
на висок професионализъм и 
жертвоготовност, е фирма 
„Термикс ЕС” ООД.

На 10 октомври 2012 г. 
в Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК) е об-
разувано производство по 
преписка № КЗК – 1008/10. 
10. 2012 г.. Поводът – жалба 
(вх. № ВХР-1931/24. 09. 2012 
г.), подадена от управителя 
на „Термикс ЕС” и член на Ка-
марата на строителите в 
България Шенка Илиева. 

Претенциите й към 
кметското решение са три:

1. В протокол № 3 от 17 
август 2012 г. веднъж коми-
сията отбелязва, че „Термикс 
ЕС” е идентифицирала 34 
отделни риска, а после гово-
ри за 36 риска. И още – „при 

по-внимателен прочит в 

частта „природни рискове“ 

се съдържат пет отделни 

подточки, които предста-

вляват самостоятелни 

ясни, неприпокриващи се, 

конкретни рискове, при-

дружени с мерки за предо-

твратяване и дейности за 

отстраняването им. Така 

общият брой на предло-

жените рискове е четири-

десет, а не както е приела 

конкурсната комисия 36 или 

34...”, се казва в жалбата на 
Шенка Илиева до КЗК.  

2. Офертата на класира-
ния на първо място участник 
„Герт груп“ ООД е трябвало 
да бъде отхвърлена по две 
причини. Първо - не отговаря 
на изискванията в обявле-
нието, тъй като идентифи-
цираните 151 риска не могат 
да бъдат ясно разграничени 
един от друг, една част от 
тях изобщо не са свързани 
с обществената поръчка, 
а друга част не са съпрово-
дени с адекватни мерки за 
предотвратяването им или 
с адекватни действия за от-
страняване на последиците. 
И второ – заради чл. 70 от 
ЗОП, който гласи: 

„(1). Когато оферта-

та на участник съдържа 

предложение с числово из-

ражение, което подлежи на 

оценяване и е с повече от 

20 на сто по-благоприятно 

от средната стойност на 

предложенията на остана-

лите участници по същия 

показател за оценка, коми-

сията трябва да изиска от 

него подробна писмена обо-

сновка за начина на негово-

то образуване. Комисията 

определя разумен срок за 

представяне на обосновка-

та, който не може да бъде 

по-кратък от три работни 

дни от получаване на иска-

нето за това.

2) Комисията може да 

приеме писмената обоснов-

ка по ал. 1 и да не предложи 

за отстраняване оферта-

та, когато са посочени 

обективни обстоятел-

ства, свързани с:

1. оригинално решение 

за изпълнение на общест-

вената поръчка;

2. предложеното техни-

ческо решение;

3. наличието на изклю-

чително благоприятни ус-

ловия за участника;

4. икономичност при из-

пълнение на обществената 

поръчка;

5. получаване на дър-

жавна помощ. (3) Когато 

участникът не представи 

в срок писмената обоснов-

ка или комисията прецени, 

че посочените обстоя-

телства не са обективни, 

комисията предлага участ-

ника за отстраняване от 

процедурата...”

Според Шенка Илиева 
разликата между количе-
ството рискове на „Герт 
груп” и средната стойност 
на предложенията на оста-
налите участници по същия 
показател (37,7 риска) е 
близо 300 процента. И тази 
разлика няма как да бъде не-
глижирана от възложителя 
и помощния му орган с аргу-
мента... наличие на изключи-
телно благоприятни условия 
за участника!   

В духа и буквата на за-
кона КЗК изпраща жалбата 
на възложителя кмет  Бахри 
Юмер Реджеп, който връща 
светкавичен отговор: 

„... Видно от обявената 
методика и протокол № 3 за 
дейността на комисията, об-
стоятелството дали на жал-
боподателя са признати 34, 
36 или 40 риска не би повлияло 
на крайното класиране. 

... Преценката на коми-
сията, дали офертите на 
участниците отговарят на 
изискванията на документа-
цията в частта им относно 
дефинираните рискове и кол-
ко от рисковете са отделни 
и свързани с предмета на 
поръчката, е резултат на 
нейната оперативна самос-
тоятелност и подлежи на 
преценка само за законосъо-
бразност, но не и за целесъ-
образност при обжалване на 
решението на възложителя.

... Комисията правилно е 
приела за основателни обо-
сновките по чл. 70, ал. 2 от 
ЗОП на всички участници по 
показателя „рискове“, както и 
на жалбоподателя по показа-
теля „срок за изпълнение“. До-
водите в жалбата, че „Герт 
груп“ ООД не е посочило 151 
риска, са неоснователни. Ви-
дно от офертата на участ-
ника, като при преценката си 
дали посочените рискове са 
отделни комисията се е ръко-
водила от еднакви критерии 
спрямо всички участници...” 

На 8 ноември 2012 г. КЗК 
(Решение № 1299) отменя 
като незаконосъобразно Ре-
шение № 787 от 28 август 
2012 г., с което кметът на 
Джебел класира участни-

Наистина край няма оперативната 
самостоятелност като такава. Тък-
мо човек си мисли, че е научил всички 
хватки за заобикаляне на закона, и хоп 
- някой хитроумен общинар го върне в 
първи клас. 

На 13 февруари община Перник от-
правя публична покана за изпълнение 
на обществена поръчка, в която обек-
тът е описан по… доста причуд лив 
начин: 

„Строително-монтажни работи по 
изграждане на нова обслужваща ули-
ца, дължина 171,41 метра, между ОУ 
„Свети Кирил Философ” и детската 
градина в кв. „Тева”, гр. Перник.” Улица-
та е частично изградена (до входа на 
училището) на основа трошен камък, 
с променлива ширина от 4,00 до 5,00 
метра. 

От страната на училището има 
изграден бордюр и частично тротоар, 
който не е в добро състояние. Пред-
вижда се запазване на съществуващия 
бордюр и изграждане на улица с широ-
чина 4,50 метра и тротоар от изток 
1,50 метра. Направа на един вход - из-
ход с широчина 3,00 метра.

Изграждането на улицата ще се 
осъществи на два етапа. Първи етап 
- връзка на новопроектирана улица със 
съществуващата „Крали Марко”. Вто-
ри етап третира връзката на улица 
„Крали Марко” по действащата регу-
лация. Предвидена е хоризонтална мар-
кировка и вертикална сигнализация…

Прогнозна стойност - 58 161 лева.
Критерий за оценка - икономически 

най-изгодна оферта при следните по-
казатели: 

- предлагана цена: тежест - 60;

- срок за изпълнение: тежест - 20;
- гаранционен срок: тежест - 20.
Срок за получаване на оферти - 25 

февруари 2013 година.” 
От всичко изрецитирано дотук 

става ясно, че печелившата оферта 
може да е само на:

а) пернишка фирма, която знае за 
какво става дума и без да чете пока-
ната; 

б) на външна фирма, на която мно-
го подробно й е обяснено какво е искал 
да каже възложителят с тази покана; 

в) на външна фирма, чиито мени-
джъри притежават телепатични спо-
собности и от разстояние могат да 
прочетат… какво си е мислил авто-
рът на обявата, докато се е потил над 
клавиатурата. 

И наистина колкото и опасенията 
ни да изглеждат скалъпени, по-ната-
тъшният прочит на публичната по-
кана само ги потвърждава. В кой от 
трите варианта - всеки сам може да 
прецени. 

Около седмица след появата на 
поканата в сайта на общината пер-
нишки строители изпращат писмо до 
председателя на ОП на КСБ в Перник 
Димитър Живков, в което се казва: 

„Молим за Вашето внимание във 
връзка с Публична покана 13/СЛУ 
1411/13.02.2013 на община Перник. Ето 
изискванията за изграждане на нова 
обслужваща улица с дължина…

Минимални изисквания:
Участникът трябва да разполага с 

екип, включващ:
1. Ръководител на обект - строи-

телен инженер „Пътно строителство”
2. Инженер геодезист - магистър 

по геодезия
3. Строителен инженер „Пътно 

строителство”
4. Отговорник по качеството - 

строителен инженер 
5. Координатор по безопасен труд 

- строителен инженер
6. Електроинженер - магистър
7. Инженер ВиК - степен магистър 

(с доказателства - справка НАП) 
Участникът да е вписан в ЦПРС за 

строежи втора категория. 
Да има внедрени EN ISO 9001:2008, 

EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
… 
Три сертификата за улица, която 

се изпълнява за десетина дни с един 
багер, два камиона и пет човека - това 
е изискване, предназначено за опреде-
лени фирми, сред които ние не сме…” 

На 22 февруари председателят на 
ОП на КСБ - Перник, изпраща до кмета 
на общината Росица Янакиева офи-
циално писмо, с което предлага, ако е 
възможно, процедурата да бъде пре-
кратена. А новата документация на 
поръчката да бъде подготвена с учас-
тието на експертите на Областното 
представителство. 

Три дни по-късно възложителят (в 
лицето на Росица Янакиева) е издал 
решение за възлагане на поръчката, 
но номерът май няма да мине. На 26 
февруари „Строител” научи, че има 
огромна вероятност процедурата да 
бъде отменена. Но не заради току-що 
описаните дискриминационни условия, 
а заради… още по-големи батаци, до-
пуснати от общинските капацитети. 
Подробностите обаче - в следващия 
брой. 

ците в конкурса и определя 
изпълнителя на общест-
вената поръчка. И „връща 

преписката за продължава-

не на процедурата на етап 

ново разглеждане и оценка 

на документите в плик № 

2 от офертите на допусна-

тите участници.” 

Изводите на антимоно-
полния орган звучат банално, 
но просто нямаме излишно 
място, за да се занимаваме 
подробно с тях. Ето защо 
обобщаваме съвсем накрат-
ко: според КЗК е нормално 
ремонтът на едно училище 
да бъде съпроводен със 151 
риска, сред които „открива-
не на защитени животин-
ски видове”, „натъкване на 
археологически находки” или 
„работа в патогенни отпад-
ни води”. За сметка на това 
обаче е от изключителна 
важност възложителят 
еднозначно да уточни кол-
ко точно са рисковете на 
„Термикс ЕС”. Защото, ако 
те не са 34, а 36 – фирма-
та на Шенка Илиева трябва 
да бъде класирана на второ 
място. А това според КЗК 
осигурявало на „Термикс ЕС” 
ООД потенциална възмож-
ност да бъде определено за 
изпълнител. 

„В тази връзка извър-

шеното от комисията на-

рушение, а именно посоч-

ването на две числа (34 и 

36), по отношение предло-

жението на „Термикс ЕС” 

ООД (по подпоказател ПР) 

и оценка на по-малкото 

от тях, е от категорията 

на съществените такива 

и обосновава отмяна на 

крайния акт на възложите-

ля”, категоричен е в реше-
нието си антимонополният 
орган.

За да изпълни стрикт-
но указанията на КЗК, на 11 
декември 2012 г. кметът на 
община Джебел издава За-
повед № 1390. С нея той на-
значава нова комисия, която 
да рестартира процедурата 
от етап отваряне на плик 
№ 2. Всъщност нов е само 
председателят на помощния 
орган – председателят на 
комисията - Виктор Трифо-
нов Тодоров, отново външен 
експерт, адвокат по профе-
сия. Редовите членове са си 
старите наши познайници 
от първия епизод на драма-
та - Мартин Бисеров Хаджи-
ев, инж. Александър Йорда-
нов Благоев, Веска Вълкова 
Димитрова и Реджеб Дурму-
шали Хасан.

Оттук нататък всеки 
може да се досети какво се 
случва. Още в деня на пов-
торното й конституира-
не, комисията рестартира 
процедурата „на етап ново 

разглеждане и оценка на до-

кументите в плик № 2 от 

офертите на допуснати-

те участници” и... тутакси 
отстранява допуснатото 
нарушение: в графата „Оцен-
ка и отговор на риска – ПР 
(Показател риск): кратко 
описание на предложенията 
на участника и мотиви за 
приемането на рисковете”, 
комисията чуква само един 
клавиш и... справедливостта 
възтържествува: навсякъде 
в протокола (в случая № 5) 
„Термикс ЕС” идентифици-
ра точно 34 броя рискове. 
Нито повече, нито по-малко, 
защото онези пет подточки 
в частта „природни риско-

ве“, за които Шенка Илиева 
обяснява в жалбата си до 
КЗК, не са припознати от 
комисията като „такива”. 

Този път номерът пред 
Комисията за защита на 
конкуренцията минава и на 
14 януари 2012 г. в ръцете на 
управителя на „Термикс ЕС” 
ООД Шенка Илиева се озова-
ват две „неща”.

Първо - Решение № 138, 
с което КЗК оставя жалба-
та й без уважение, защо-
то в протокол № 5 нова-
та комисия е отстранила 
двусмислицата „34 или 36 
риска”. А останалите про-
тести на Илиева – според 
КЗК – също не са основа-
телни, защото възложите-
лят бил действал в преде-
лите на оперативната си 

самостоятелност по закон. 
И второ – една огро-

мна чаша с ледено - студе-
на вода. Да си я пие Шенка 
Илиева, докато се чуди с 
кой акъл е тръгнала жалби 
да пише и грешни пари за 
държавни такси да троши. 
Вместо да скочи в първа-
та попаднала й пред очите 
фирмена бетонобъркачка 
и да надуе по опънатата 
като нерв магистрала „Тра-
кия”. После да паркира пред 
президентството – насред 
протестиращите, и... най-
любезно да ги уведоми, че 
чрез манипулирани общест-
вени поръчки всяка година 
от хазната се изпаряват 
средно по 1, 2 милиарда 
лева. Или по-скоро – не се 
изпаряват, а попадат (чудно 
как ли?) в джобовете и бан-
ковите сметки на опреде-
лени кръгове от физически 
и юридически лица. А сред 
въпросните физически лица 
най-масовите популации са 
на кметовете, техните по-
мощни органи и партийните 
им благодетели.

Какво ли би се случило, 
ако протестиращите наис-
тина се сетят за далавери-
те около обществените по-
ръчки? Ние не знаем, но нищо 
не ни пречи да пробваме. А 
вие, господа възложители, 
ще участвате ли в експери-
мента?

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ ОЧАКВАЙТЕ
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Лилия Христова

„Истински ще се рад-
вам да не трябва да се 
сбогуваме, особено с ма-
гистрала „Струма“,  не 
знам как ще я договорят. 
Магистрала „Тракия“, бъл-
гарите знаят, че за края 
на месец май им я бях обе-
щал, сега не носим от-
говорност. Така са и ма-
риците, така са и двата 
лота, може би на Гара Яна 
ще станат и на „Струма”, 
защото там процесите 
са необратими и те вече 
са на асфалт. Но оттам 
нататък как ще се оп-
равят… Дано българите 
след тези събития оце-
нят, че всяка капчица кръв 
по този асфалт, който с 
такава радост полагаме, 
не ни е нужна и че изграж-
дането на инфраструкту-
рата беше единственият 
начин следващите години 
да се повдигне икономиче-
ският растеж, да дойдат 
инвеститори и да станем 
нормална държава.“ 

Това са думи на преми-
ера в оставка Бойко Бори-
сов, казани на последното 
заседание на Министер-
ския съвет от 20 февру-
ари 2013 г. Дали е прав, 
предстои да видим. Факт 
е обаче, че правителство-
то на ГЕРБ ще се окаже 
поредното с обещания, 
които остават за до-
вършване от следващите 
- ако инфраструктурата 
е приоритет и за тях. За 
изграждането на някои от 
вечните обекти на Бълга-
рия започва да се говори 
малко след Освобождение-
то. Първите от тях са 
тунелът под Шипка и жп 
връзката София - Скопие. 
Идеята за магистралния 
пръстен на страната се 
ражда по-късно, по време-
то на социализма. Други 
стават приоритетни в 
най-новата ни история 
- магистрала „Струма“, 
вторият мост над р. Ду-
нав и заводът за прера-
ботване на отпадъци до 
София. Общото между 
тях е, че реализацията им 
се оказва трудна и непо-
силна задача независимо 
от добрите намерения и 
безспорните ползи. 

Магистралният пръстен

Поколения българи ча-
кат изграждането на ма-
гистралния пръстен на 
страната. Решението за 
него се взема през 1964 г. 
Целта е да се построят 
аутобаните „Тракия“ от 
София до Бургас, „Черно 
море“ от Бургас до Варна 
и „Хемус“ от Варна до Со-
фия. Половин век по-късно 
няма изгледи това наме-
рение скоро да бъде изпъл-
нено. 

От трите магистра-
ли на финалната права е 
единствено 360-километ-
ровата „Тракия”. Дълго 
чаканият хепиенд трябва-
ше да бъде през февруари 
2013 г. съгласно подписа-
ния договор с изпълнителя 
- българското сдружение 
„Тракия IV“ с водещ парт-
ньор „Холдинг Пътища“. 
Официалната информация 
е, че форсмажорни обстоя-
телства - слаби почви и 
тежката зима на 2012 г., 
са отложили завършване-
то на последните 30-ина 
километра от Ямбол до 
Карнобат за 31 май 2013 г. 
Междувременно около 50 
доставчика на услуги про-
тестираха срещу глав-
ния изпълнител заради 
забавени плащания. Дори 
символично погребаха бъл-
гарския бизнес на магис-
тралата. Правителство-
то падна, а премиерът в 
оставка Бойко Борисов 
се обзаложи, че до края на 
май „Тракия“ няма да бъде 

готова. Именно той, но 
през септември 2009 г., 
след като дойде на власт, 
разпреди на тогавашния 
министър на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството Росен Плев-
нелиев „от 1 юни 2012 г. 
- на море по АМ „Тракия“. 
„Министърът на трите 
магистрали“ Плевнелиев 
днес вече е президент и 
има далеч по-спешни неща 
за вършене, като например 
съставянето на служебно 
правителство. 

Изпълнителят „Тракия 
IV“ твърди, че на магис-
тралата се работи и ще 
бъде предадена в срок. От 
БСП пък заявяват, че ни-
кой не извършва дейности  
по трасето на изгражда-
щия се участък. За риск 
от забавяне предупреди и 
министърът на регионал-
ното развитие (в остав-
ка) Лиляна Павлова. Тя дори 
се закани да прекрати до-
говора с изпълнителя, ако 
не се мобилизира.

И ако за „Тракия“ кра-
ят се вижда, за „Хемус“ 
строителството на липс-
ващите 275 км тепърва 
предстои. Отново ще се 
разчита на европейски 
средства, но през след-
ващия програмен период 
2014-2020 г. Към момен-
та е ясно, че Европа дава 
пари само за участъка от 
София до Велико Търново. 
Нататък ще трябва да 
се търси друго финанси-
ране, защото трасето 
не е част от европейски 

пътен коридор. Въпреки 
че 2014 г. наближава, все 
още не е обявена поръчка 
за изработването поне на 
идеен проект на трасето. 
А амбицията беше да сме 
готови и да не повтаряме 
грешките от този програ-
мен период 2007-2013 г.

В момента по магис-
трала „Хемус“ с евро-
пейски пари се довършва 
връзката от 8,5 км от 
Гара Яна до Софийския око-
ловръстен път. Изпълни-
тел е обединение начело с 
„Трейс Груп“. Изгражда се и 
10-километровата отсеч-
ка от Шумен до Белокопи-
тово от „Автомагистра-
ли Черно море“ с пари от 
бюджета. План-графикът 
предвиждаше двата обек-
та да бъдат пуснати за 
началото на туристиче-
ския сезон. 

За магистрала „Чер-
но море“ с днешна дата 
никой не говори. И прави-
телството на ГЕРБ, както 
предходните, не взе окон-
чателно решение за нея. 
Лансираните идеи бяха от 
това тя да се осъществи 
като нулев лот на „Тракия“ 
с цел осигуряване на ев-
ропейски средства, като 
скоростен път, построен 
с пари от бюджета, до 
отдаване на трасето на 
концесия. Днес проектът 
е една голяма нула, каква-
то беше, когато дойде и 
правителството на Бой-
ко Борисов. За него няма 
нищо - нито проект, нито 
решение как ще се строи.

Магистрала „Марица“ –  

ноември 2013 г. Дали?

Магистрала „Марица“ 
от Оризово край Пловдив 
до ГКПП „Капитан Андре-
ево“ също трябваше да е 
готова до края на управле-
нието на ГЕРБ. Така поне 
обещаваше Плевнелиев 
като министър. Други-
те две магистрали бяха 
19-километровата „Лю-
лин“, която беше довър-
шена, и „Тракия“. Затова 
той получи и прозвището 
„министърът на трите 
магистрали“. 

Днес е ясно, че и „Ма-
рица“ остава за следващо-
то правителство. Планът 
беше тя да е готова през 
ноември 2013 г., но не е 
сигурно, че ще бъде спа-
зен. Последните 70 км от 
магистралата се строят 
с европейски средства. 
Заради изоставането от 
графика в началото на го-
дината имаше спешна ин-
спекция на вицепремиера 
и министър на финансите 
в оставка Симеон Дянков 
и на председателя на УС 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ инж. Лазар  
Лазаров. 

Министерството на 
финансите отговаря за 
последните 3 км преди 
ГКПП „Капитан Андреево“, 
които се изграждат със 
заем от Световната бан-
ка. Изпълнител е обедине-
ние между „ПСТ Холдинг“ и 
австрийската „Порр“. На 
обекта не се работи зара-
ди проучването на поред-
ния археологически обект, 
който е в непосредствена 
близост до оградата на 
граничния пункт. Очаква 
се разкопките да приклю-
чат в края на пролетта на 
2013 г. Кога ще е готова 
отсечката, от финансово-
то ведомство не се нае-
мат да кажат.

Същото обединение 
„ПСТ-Холдинг“ и „Порр“ 
строи и 34-километровия 
участък от Димитровград 
до Харманли. През есента 
на 2012 г. фирми - дос-

тавчици на техника, се 
разбунтуваха, че не им е 
плащано. Главният изпъл-
нител обеща до края на 
годината нещата да бъ-
дат изчистени, но от ком-
пании, работили на лота, 
твърдят, че това не е из-
пълнено и в момента там 
почти не се извършват 
строителни дейности. 
От пътната агенция също 
признаха, че обектът се 
изпълнява с по-забавени 
темпове в сравнение с 
другия лот. Обяснението 
на главния изпълнител 
пред АПИ било, че усилия-
та му са съсредоточени 
върху успешното приключ-
ване на последния участък 
от магистрала „Тракия”. 
По данни на агенцията в 
момента „ПСТ Холдинг“ 
строи дясното платно 
между Харманли и Свилен-
град от 98 до 108 км.

Съгласно сключения 
договор участъкът от Ди-
митровград до Харманли 
трябва да е готов през ав-
густ 2013 г. От АПИ уточ-
ниха, че засега е планира-
но цялата магистрала 
„Марица“ да бъде пусната 
наведнъж през ноември за-
едно с другия участък от 
Оризово до Димитровград 
(31 км). Главен изпълнител 
на обекта е италианската 
„Кооператива Муратория 
Чементисти - Чи Ем Чи 
Ди Равена“. Първоначално 
този лот вървеше по-бав-
но от другия, но през лято-
то италианците успяха да 
изгладят недоразумение-
то с основния подизпълни-
тел - „Пътища Пловдив“, и 
нещата потръг наха. Спо-
ред януарската инспекция 
на АПИ на този участък се 
работи с добро темпо.

Магистрала „Струма“ –  

с хоризонт за 2020 г.

Магистрала „Струма“ 
от София до ГКПП „Кулата“ 
се превърна в приорите-
тен обект в най-новата 
ни история под натиска 
на Брюксел. Пътят е част 
от европейски коридор, 
осъществяващ връзката 
между Централна Европа 
и пристанището в Солун. 
След няколко пускови сро-
ка и тройно поскъпване 
на 31 януари 2007 г. беше 
открит 19-километрвият 
участък от пътен възел 
Даскалово край Перник 
до с. Долна Диканя. Офи-
циално обаче отсечката 
все още не е въведена в 
експлоатация, защото 
няма Акт 16. В момента 
се строи 17-километров 
участък от Долна Дика-
ня до Дупница от обе-
динение, в което влизат 
италианската „Импреза“ 
и българските „Главбол-
гарстрой-Инфраструк-
турно строителство“ и 
„Пътстрой 92“. По договор 
строителството трябва 
да приключи на 30 август. 
Изпълнителят обеща за 

Падането на кабинета от власт ще забави големите 
инфраструктурни проекти

Снимки в. „Строител“

По план магистрала „Тракия“ трябва да бъде завършена през май
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1 юни да е пуснат до пъ-
тен възел Дупница-север.  
Работи се и по 15-кило-
метров участък от Сан-
дански до ГКПП „Кулата“ 
от гръцката компания „Ак-
тор“. По договор отсеч-
ката трябва да е готова 
през април 2014 г.

За 37-километровия 
участък от Дупница до 
Благоевград има избран 
изпълнител - обединение 
между „Импреза“, „ГБС-
Инфраструктурно строи-
телство“ и „Пътстрой 92“.  
Договорът с тях беше по-
дписан в сряда, а напролет 
строителството тръгва. 

Най-сложният и труден 
участък - 65-километро-
вият през Кресненското 
дефиле, беше оставен 
за следващия програмен 
период 2014-2020 г. През 
ноември 2012 г. национал-
ната компания „Страте-
гически инфраструктурни 
проекти“ пусна търга за 
избор на изпълнител на 
предварителния проект, 
стратегически съветник 
и екоконсултант, като в 
него се включиха 18 фирми 
и обединения.

Магистралата София - 

Ниш - някога, но не сега

Ако обещанията се 
спазваха, с днешна дата 
магистралата от София 
до Ниш трябваше да е 
факт. Но дори няма избран 
изпълнител на българския 
участък от столицата 
до Калотина. Забавяне-
то стана заради спора 
в кабинета дали 52-ки-
лометрвата отсечка да 
бъде скоростен път или 
магистрала.  В крайна 
сметка беше решено да 
е магистрала. Строител-
ството се финансира със 
средства от Оператив-
на програма „Транспорт“, 
като индикативният бю-
джет е 200 млн. лв. За да 
не бъдат загубени парите, 
отсечката трябва да е го-
това най-късно до края на 
2015 г. При създалата се 
политическа обстанов-
ка не е ясно дали търгът 
ще бъде приключен. Про-
блемът е, че парите по 
оперативната програма 
за магистрали са изчер-
пани и някой трябва да 
разреши наддоговаряне, 
обясни председателят на 
УС на АПИ инж. Лазар Ла-
заров. По думите му не е 
ясно дали такова решение 
ще бъде взето предвид 
политическата криза. В 
същото време от друга-
та страна на границата 
сърбите строят пътя от 
Пирот до Димитровград. 

Скоростните пътища

Изграждането на ско-
ростни пътища също вле-
зе в плана „България 2020“. 
Първоначално по времето, 
когато Росен Плевнелиев 
беше министър, той беше 
по-амбициозен, като си по-
стави за задача изгражда-
нето на 7 скоростни пътя 
до 2020 г. с европейски 
средства. Впоследствие 
наследилата го на поста 
министър Лиляна Павло-
ва преработи плана и от 
седемте скоростни пътя 
остана само този от Русе 
до Шумен, чието финанси-
ране ще бъде осигурено с 

европейски пари. В добав-
ка беше включено разши-
рението на Западната 
дъга на Софийския около-
връстен път. Като резер-
ва в плана е скоростното 
трасе от Видин до Мон-
тана, за което в момента 
тече търгът за избор на 
проектант. 

От предвидените за 
финансиране с европейски 
средства проекти от-
паднаха двата скоростни 
пътя до Кюстендил. Еди-
ният беше по трасето на 
Еврокоридор №VIII, свърз-
ващ София, Кюстендил и 
Скопие и излизащ на Адри-
атическо море. Другият 
по времето на кабинета 
„Станишев” беше магис-
трала „Рила” - т. нар. дале-
чен обход на София, който 
по времето на Плевнелиев 
прерасна в скоростен път. 
Той трябваше да свър-
же магистрала „Тракия“ 
край София през Самоков, 
Дупница и Кюстендил. 
Под чертата останаха 
и двата скоростни пътя 
от Варна до румънската 
граница при Дуранкулак и 
Пловдив - Асеновград. 

Ако съдим от досегаш-
ния опит, най-вероятно 
следващото правител-
ство ще ревизира плана 
„България 2020“. Неясна 
остава съдбата на пътя 
Русе - Бяла - Велико Търно-
во - Хаинбоаз - Нова Заго-
ра - Хасково - Свиленград, 
който щеше да се строи 
на концесия от Катар. 
След шума от пролетта 
на миналата година за 
него вече нищо не се го-
вори. 

Дунав мост 2 - готов  

за Деня на Европа?

Изграждането на 
мостове над Дунав 
също е приоритет на 
почти всяко прави-
телство в най-новата 
ни история. Вторият 
мост при Видин - Ка-
лафат трябва да бъде 
открит за Деня на Ев-
ропа - 9 май. Така поне 
обеща премиерът в 
оставка Бойко Бори-
сов и съобщи, че лич-
но председателят на 
Европейската комисия 
Жозе Мануел Барозу ще 
пререже лентата. Дали 
това ще се случи, остава 
загадка. Иначе вторият 
мост над р. Дунав тряб-
ваше да е готов още в 
края на 2010 г. Строител-
ството му беше забавено, 
а заради икономическата 
криза Брюксел даде допъл-
нителна отсрочка от две 
години. Ако не се справим 
за 9 май, рискът от загу-
ба на 70-те млн. евро по 
предприсъединителната 
програма ИСПА виси над 
страната ни със страшна 
сила. 

Строител е испанска-
та ФСС. Дейностите по 
строежа са разделени в 
два договора - изгражда-
не на мостовото съоръ-
жение и на прилежащата 
инфраструктура към него, 
която има Акт 15 от края 
на миналата година. До 
май 2013 г. трябва да за-
върши полагането на жп 
линията и на пътната 
настилка върху моста, да 
се довърши електрифика-
цията на линията и да се 

свържат инсталациите. 
Остават неизчистени и 
спорните въпроси с ру-
мънската страна относ-
но бъдещето на смесено-
то дружество, което ще 
управлява съоръжението. 
Те са свързани с размера 
на таксите, събирането 
им и централата на ком-
панията. 

В плана „България 2020“ 
бяха включени и два нови 
моста над Дунав. Едини-
ят е Оряхово - Бекет, а 
другият - при Силистра 
- Кълъраш. Те са част от 
Дунавската стратегия. 
Тя обаче няма одобрен бю-
джет от Европейската ко-
мисия и реализацията им 
остава само едно добро 
намерение.

Тунелът под Шипка, или 

една 100-годишна мечта

Строителството на 
тунел под Шипка се на-
мести в пътната карта 
на България с влизането 
във властта на министъ-
ра по управление на сред-
ствата от ЕС Томислав 
Дончев (в оставка), който 
преди това беше кмет на 
Габрово. Дотогава пътят 
не беше приоритетен, 
като правителството на 
тройната коалиция пред-
виждаше той да се даде 
на концесия. „Това е една 
120-годишна мечта. Още 
през 1890 г. тогавашни-
ят кмет на Габрово пише 
на Иван Вазов писмо с 
молба да ходатайства за 
построяването на туне-
ла под Шипка“, каза Росен 
Плевнелиев пред студенти 

през 2010 г., обяснявайки 
историческата давност 
на проекта.

На последното си за-
седание кабинетът „Бо-
рисов“ разреши изграж-
дането на първата фаза 
от проекта - обхода на 
Габрово, да започне с пари 
от бюджета, преди да по-
лучи одобрението от ЕК. 
За строител на 23-кило-
метровата отсечка беше 
избран консорциум ПСВТ, 
в който влизат три бъл-
гарски фирми - варненска-
та „Хидрострой“, „Пътни 
строежи - Велико Търново“ 
и „Пътинженерингстрой-
Т“ - Търговище. Те спе-
челиха търга с цена от 
77,4 млн. лв., но все още 
нямат сключен договор с 
пътната агенция. Сега 
тече търгът за избор на 
строителен надзор, като 
пет компании подадоха 
оферти. Втората фаза на 
проекта включва строи-
телство на пътен учас-
тък с дължина 11 км и на 
самия тунел под връх Шип-

ка. Реализацията беше ос-
тавена за следващия про-
грамен период 2014-2020 г. 
Обходният път на Габро-
во и тунелът под Шипка 
са част от Еврокоридор 
№IX Букурещ - Русе - Ди-
митровград - Александру-
полис. Пътят ще осигури 
връзката между Северна и 
Южна България през Ста-
ра планина. Засега през зи-
мата единственият безо-
пасен проход остава този 
на Републиката.

Заводът за боклука  

на София

В черна дупка се пре-
върна изграждането на 
завода за преработка на 
отпадъци на София. На-
чалото беше поставено 
през 2001 г. с първите об-
съждания и проучвания със 
средства по предприсъе-
динителната програма 
ИСПА. Краят му все още 
не се вижда. В момента 
тече търгът за избор на 
изпълнител, а времето се 
ниже като бомба с часов-
ников механизъм, докато 
ние рискуваме да загубим 

европейските сред-
ства. Брюксел напра-
ви коледен подарък на 
правителството на 
Бойко Борисов в края 
на 2012 г., след като 
даде зелена светли-
на за изграждането 

на съоръжението. Това 
стана след дълга и мъчи-
телна кореспонденция по 
убеждаване, че всичко е 
чисто, продължила близо 
три години. Нещо повече 
- ЕК увеличи дори безвъз-
мездното финансиране, 
като отпусна 154 млн. 
евро вместо първоначал-
но планираните 131 млн. 
евро. Тогава зам.-кметът 
на столицата по екология 
Мария Бояджийска обеща 
до края на януари изпълни-
телят да е ясен. Днес е 1 
март, но ценовите офер-
ти все още не са отворе-
ни, а дори и столичният 
кмет Йорданка Фандъкова 
не се ангажира със срок, 
в който ще има избран 
строител. 

В същото време съ-
гласно тръжните условия 
бъдещият изпълнител ще 
трябва да построи заво-
да за 21 месеца. От тях 
6 месеца са за проекти-
ране, а останалите за из-
граждане. Отделно тряб-
ва да има една година за 

съобщаване на дефекти 
след пуска на съоръжение-
то. С днешна дата това 
означава, че сроковете 
или трябва да бъдат скъ-
сени, или да издействаме 
отсрочка от Брюксел, за 
да се вместим в тях. В 
противен случай парите 
ще бъдат загубени. 

Към момента от ин-
тегрираната система за 
управление на отпадъците 
на столицата е готово 
само депото към завода 
край с. Яна. От края на 
2012 г. сметището вече 
приема боклуците на Со-
фия. Строи се и компос-
тиращата инсталация в 
Хан Богров, която трябва 
да бъде пусната в експлоа-
тация в края на годината. 

Жп линията от София  

до Скопие - в глух коловоз

И ако за тунела под 
Шипка има шанс да бъде 
реализиран, друг проект 
с над 100-годишна ис-
тория - жп линията от 
София до Скопие, засега 
остава в глух коловоз, въ-
преки че  бяха похарчени 

2 млн. лв. от европейски-
те фондове за изготвя-
нето на идеен проект 
за проблемното трасе 
на българска територия 
от Радомир до Гюешево. 
Прогнозната стойност 
на строителството на 
72-километровия учас-
тък е 888 млн. лв., като 
средствата трябва да 
дойдат от европейски-
те фондове след 2014 г. 
Целта е жп линия та, чи-
ето построяване е пла-
нирано още през далеч-
ната 1897 г., да стане 
факт до края на 2020 г. 
Въпреки че участъкът 
се строи поне на хартия 
вече трети век, малко 
вероятно е това да се 
случи и през този заради 
грандоманските амбиции 
на жепейците и несъгла-
суваността на проекта 
между трите държави 
- България, Македония 
и Албания. Жп линията 
София - Скопие е част 
от Европейския коридор 
№VII I ,  свързващ Черно 
море с Адриатическо при 
албанското пристанище 
Дуръс. 

Одобреният вариант 
от експертен съвет на 
Националната компания 
„Железопътна инфра-
структура“ предвижда по 

трасето да се изградят 
общо 13 тунела, най-дъл-
гият от които е 15 км. 
Това е причината и за ви-
соката стойност на от-
сечката. Ако този тунел 
бъде построен, той ще е 
по-дълъг от планирания, 
само че шосеен тунел 
през Кресненското дефи-
ле (13,3 км) от магистрала 
„Струма“. В момента най-
дългият действащ тунел у 
нас е 5,8 км по Подбалкан-
ската линия при Козница, 
строен през 1952 г. по вре-
ме на бригадирското дви-
жение. Изграждането на 
такова скъпо съоръжение 
е единственият възможен 
вариант за преминаване 
на трасето под Земенска-
та планина според специа-
листите.

Новият 15-километров 
мегатунел ще замени сега 
съществуващите 9 туне-
ла между Земен и Кюстен-
дил, строени преди повече 
от 100 години. Разчетите 
на специалистите сочат, 
че те не могат да бъдат 
модернизирани, така че 
влаковете по линията 
да развият скорост от 

160 км/ч. Други 12 малки 
тунела с дължина между 
400 и 500 м трябва да бъ-
дат построени след Кюс-
тендил в посока Гюешево, 
с които ще се осигури 
пресичането на скорост-
ната жп магистрала през 
Лисец планина.

Метрото - едничка  

гордост 

Единствената гор-
дост, която ни остана, е 
метрото. Това е обектът, 
чието изграждане върви, 
независимо кое правител-
ство е на власт. Неслу-
чайно и Брюксел го дава за 
пример. Затова веднага 
след като беше приета ос-
тавката на кабинета „Бо-
рисов“, столичният кмет 
Йорданка Фандъкова и 
изп. директор на „Метро-
поритен“ ЕАД инж. Стоян 
Братоев представиха пла-
новете за най-успешния си 
проект. Предвижда се до  
2015 г. то да порасне с още 
8 км, а до 2020 г. - с още 17. 
Така метрото с готовите 
си проекти отново ще се 
окаже големият печеливш 
и спасителят на европей-
ските фондове - нещо, с 
което се справи успешно 
и през този програмен  
период.

Може да се 

окаже, че пак 

ще спасяваме 

европейските 

средства с 

готовите 

проекти за 

метрото
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контейнера с обем 50 л в 
сградата на общината, 
кметствата в Сопот, Кир-
чево и Лесидрен.

До юни 2011 г. депони-
рането ставаше в Угър-
чин. Със заповед на РИОСВ 
Плевен беше преустано-
вена неговата експлоата-
ция. Оттогава отпадъци-
те се извозват до депото 
в Ловеч.

Причината за тяхното 
увеличаване е въвеждане-
то на системата на орга-

низирано сметосъбиране 
и сметоизвозване, обхва-
щаща изцяло населените 
места в община Угърчин и 
закриването на всички не-
регламентирани сметища.  

Какво правите за раз-

витието на училищната 

инфраструктура?

Тук функционират едно 
средно и две основни учи-
лища с общ брой ученици 
577. Има 2 ОДЗ с 223 деца 
– в Угърчин и в село Кир-
чево. В последните години 
бяха реализирани проекти 
във връзка с реконструи-
ране, модернизиране и по-
добряване на енергийната 
ефективност на същест-
вуващата база. Сега тя е 
в добро състояние и съот-
ветства на всички изиск-
вания.

Предвиждаме рекон-
струкция на ОУ „Христо 
Ботев“ в с. Кирчево. Ще 
бъде подобрена енергий-
ната ефективност на 
сградата и ще се изградят 
санитарни възли. Планира-
ме още да ремонтираме и 
оборудваме и лекарските 
кабинети в училищата и 
детските градини, така 
че да отговарят на всички 
съвременни изисквания.

По кои европейски 

програми работите в 

момента?

Усилията ни са насо-
чени към мерки 321 и 322 
от Програмата за разви-
тие на селските райони, 
по които се финансират 
проекти за реконструк-
ция на общинската пътна 
мрежа и ремонт на сгради. 
Работим и по Оперативна 
програма „Околна среда“ 
за подобряване и развитие 
на ВиК мрежата. Угърчин е 

бенефициент по договор с 
ДФ „Земеделие“ за благо-
устрояване на общински 
имоти. Открита е проце-
дура за избор на изпълни-
тел по проекта „Почист-
ване и укрепване коритото 
на река Каменица“, който 

се осъществява с финан-
совата подкрепа на Опера-
тивна програма „Регионал-
но развитие“.

Но за да спечелите 

един проект, се нуждаете 

от добър екип. Админи-

стративният капацитет 

в общината на доста-

тъчно добро ниво ли е, 

или работите с външни 

консултанти?

Подготвените, спече-
лени и успешно изпълнени 
проекти са доказател-
ство, че общинските слу-
жители имат добра под-
готовка в съответните 
области. Работата в екип 
е приоритетна за общи-
ната. При необходимост 
прибягваме до помощта и 
на външни експерти и кон-
султанти.

Какви са останалите 

задачи, които си поста-

вяте като кмет?

Демографският срив 
в страната не подминава 
и нашата община, като 
отрицателният прираст 
и все по-застаряващото 
население са основен про-
блем. Местната власт е 
отворена към социални 
дейности, като те са на-
сочени най-вече към под-
помагане на възрастното 
население. Бяха разкрити 
и се поддържат социални 
заведения - дом за стари 
хора, дневен център, клуб 
на инвалида. Освен това 
общината поддържа и до-
машни социални патрона-
жи, които обслужват над 
100 самотни стари хора. 

Стремим се да създа-
ваме нови работни мес-
та за безработните. По 
националната програма 
ОСПОЗ са назначени 13 
лица за комунално-бито-
во обслужване, поддръжка 
на сгради и оказване на 
помощ при работата с 
ромската общност. По НП 
„Подкрепа за заетост“ ра-
ботят 62-ма души -  гот-
вачи, електротехници. 
По ОПЧР са назначени 15 
градинари, 7 огняри, 23-ма 
служители, поддържащи 
пътища, и 14 организа-
тори на спортни прояви 
и тържества. Има рабо-
тещи и по НП „Старт в 
кариерата“ и ЗОХТУ. Цел-
та е всеки безработен да 
намери своето място за 
реализация.

Как работите с Кама-

рата на строителите в 

България?

КСБ оказва  съдей -
ствие при провеждане на 
обществени поръчки, из-
пълнение на проектите и 
въвеждане в експлоатация 
на обектите.

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ

Свилена Гражданска

Угърчин е град, разположен по долина-
та на река Каменица, който покорява със 
своята природа, романтика и красота. 
Обитаван в миналото от траки и славя-
ни, той е преживял несгодите на чуждото 

владичество по нашите земи - римско, ви-
зантийско и османско. За първи път име-
то Угърчин се споменава в един османски 
документ от 1605 година. Обявен е за 
град през 1969 година.

От археологически проучвания е уста-
новено, че землището му е обитавано от 

дълбока древност, още от каменно-мед-
ната епоха. Към това време се отнася 
една бойна каменна брадвичка, намерена 
в местността Гарван.

Във Варниците-Долната елия и в Кале-
то освен фрагменти от съдове са наме-
рени и медни брадви с ухо, или т.нар. угър-

чински тип брадва. Датировката посочва, 
че са от бронзовата епоха.

Открити са следи от селище в земли-
щето на града. Там имало малка могила, 
след изравняването на която е разкрито 
погребение с изгаряне на тялото, глинени 
съдове и една бронзова халщатска фибула. 

Кметът Валентин Вълчев:

Г-н Вълчев, вие сте 

кмет на Угърчин вече 10 

години. Вероятно добре 

познавате проблеми-

те на общината – как-

во правите за нейното 

благоустрояване и как 

се развива градската ин-

фраструктура?

Новата година пред-
лага нови предизвикател-
ства пред общината от-
носно подобряването на 
инфраструктурата. Тя е 
основен приоритет за нас, 
защото чрез нея ще се по-
виши качеството на жи-
вот на гражданите. През 
последните години бяха 
инвестирани значителни 
средства за подобряване 
на ВиК мрежата, за път-
ната инфраструктура и за 
ремонти на сгради.  

Миналата година при-
ключихме изпълнението на 
проекта за реконструкция 
на централната градска 
част, който е на стой-
ност 879 324,00 лв. 

Площадът на Угърчин 
е мястото, около което 
са разположени всички ад-
министративни сгради, и 
тук е фокусиран общест-
веният живот. По проекта 
бяха изградени паркинг, 
нова спирка на междуград-
ския автобусен общест-
вен транспорт, фонтан и 
детски сектор. Поставени 
са нови пейки и паркови ос-
ветителни тела.

По  друг  проект на 
стойност 1 388 476,00 лв. 
беше направен ремонт на 
улиците „Ген. Н. Столетов“ 
, „Димитър Талев”, „Сте-
фан Стамболов“, „Гео Ми-
лев“, „Напредък“, „Тракия“, 
„Освобождение“ и „Пейо 
Яворов“. Така се осигури 
нормална връзка до ос-
новните обекти в града 
- сградата на общината, 
центъра, към гробищния 
парк, към съседните улици. 
Изграждането на улично 
покритие допринася и за 
отвеждането на дъждов-
ните води в канализация-
та. При порои това пред-
пазва от заливане къщите 

и дворовете, прилежащи 
на тези улици.

Към момента основен 
приоритет в работата 
ни е отвеждането и пре-
чистването на отпадните 
води, подобряването на 
качеството на питейна-
та вода и благоустроява-
не на уличната мрежа във 
всички населени места на 
общината. За водната ин-
фраструктура е изготвен 
инвестиционен проект с 
издадено разрешение за 
строеж.

Към какви дейности 

са насочени средствата, 

заложени за капиталови 

разходи, в тазгодишния 

ви бюджет?

Стремежът ни е да 
бъде осигурено необходи-
мото финансиране за всич-
ки населени места от об-
щината. През тази година 
предвиждаме ремонт на 
сградите на кметствата 
в селата Орляне и Славщи-
ца и саниране и вътрешен 
ремонт на тази в Микре. 
Предстои работа по улич-
ната мрежа в село Кирче-
во и асфалтиране на тро-
тоари в Угърчин.

Едно от предизвика-

телствата пред вашите 

колеги често е събиране-

то на отпадъците и из-

граждането на регионал-

ни депа за тях. Как стои 

тази тема при вас?

Дейностите по събира-
не и извозване на битови-
те отпадъци, генерирани 
на територията на всички 
населени места от общи-
на Угърчин, се извършват 
организирано и системно.

Миналата година ку-
пихме 45 контейнера тип 
бобър, 180 кофи „Мева“ с 
обем 110 л и 10 паркови 
кошчета за смет с обем 
40 л. Отпадъците се из-
возват два пъти в месеца. 
Засега обаче не е въведена 

система за разделното им 
събиране. 

Сключили сме договор 
с „Екобатери“ АД за съ-
трудничество в областта 
на разделното събиране, 
транспортиране, времен-
ното съхраняване, пред-
варително третиране и 
предаването за оползо-
творяване и/или обезвреж-
дане на негодни за употре-
ба батерии и акумулатори. 
За целта има поставени 4 

Валентин Вълчев е роден през 1966 г. в Русе, 

но е израснал в Угърчин. През 1985 г. завършва 

икономическия техникум във Велико Търново, а 

по-късно и висшето си образование в СА „Димитър 

Ценов“. От 1988 до 1993 г. работи  

в редица фирми като счетоводител,  

гл. счетоводител и директор. През периода 1993  - 

2003 г. работи в териториалното поделение на 

Държавния финансов контрол  

в Ловеч, а впоследствие и в Банка ДСК.  

От 2003 г. досега е кмет на община Угърчин.



25СТРОИТЕЛРЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕпетък, 1 март 2013

110 ферми ще получат още 24 228 271 лв. за сел-
скостопанска техника по мярка 121 „Модернизиране на 
земеделските стопанства“ от Програмата за развитие 
на селските райони (ПРСР). 

Повечето предложения са на растениевъдни стопан-
ства. Много от тях ще изградят системи за на поя ване 
и ще купят посадъчен материал, трактори, пръскачки, 
дискови брани, машини за привързване на лозя и др. Ня-
колко ферми ще изградят складове за съхранение.

Проектите в сферата на животновъдството са пре-
димно на кравеферми. Стопанствата ще построят и 
селскостопански сгради, ще си набавят различни доилни 
системи, техника за оползотворяване на биомаса, вет-
розащитни щори за обори с автоматика, роботизирани 
станции за раздаване на сухо мляко на телета.

Три птицеферми, две овцевъдни и две свиневъдни 
стопанства също ще получат средства от ПРСР. Пти-
цефермите ще инвестират в топлоизолация, фуражна 
кухня, оборудване за отглеждане на пуйки и клетъчно 
отглеждане на кокошки носачки на хале. 

6 млн. лв. по ОПРР, безлихвени заеми по ПРСР и 13 млн. лв. по ОПАК

Страницата 
подготви 
Светослав Загорски

Финансовата стабил-
ност на общините в голя-
ма степен е свързана с ус-
вояването на средствата 
по линия на европейските 
фондове и затова въпре-
ки политическата криза 
този процес не трябва да 
прекъсва. През последни-
те дни бяха обявени нови 
проекти по няколко опера-
тивни програми, насочени 
изцяло към общините като 
бенефициенти.

С решение на Управля-
ващия орган на Оператив-
на програма „Регионално 
развитие“ са одобрени 13 
проектни предложения на 
обща стойност на без-
възмездната финансова 
помощ 6 039 830,34 лв. 
Средства се осигуряват 
от Европейския фонд за 
регионално  развитие 
(85%) и националния бю-
джет (10%). От страна на 
бенефициентите съфинан-
сирането е над 300 хил. лв. 

В рамките на схемата 
общините ще изпълняват 
проекти за развитие на 
дестинации със значи-
телен туристически по-
тенциал, популяризиращи 
природното, културното 
и историческото наслед-
ство. Срокът за реализа-
цията им е 24 месеца.

Схема „Подкрепа за 
развитие на регионалния 
туристически продукт и 
маркетинг на дестинаци-
ите II” беше обявена след 
освобождаването на фи-
нансов ресурс от първия 
подобен механизъм. По 
него бяха подписани 28 до-
говора на обща стойност 
12,6 млн. лв.

Настоящата схема се 
основава на принципите 
на партньорство и регио-
нален подход, като за фор-

миране на общ туристи-
чески район си партнират 
общини със сходни харак-
теристики и национални и 
регионални туристически 
сдружения.

Проектите по схема-
та за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ са насочени към 
разработване и налагане 
на туристически дести-
нации и пакети, инфра-
структурна обезпеченост 
и рекламни дейности у нас 
и в чужбина.

Ще се организират 
туристически форуми за 
насърчаване на ефектив-
ната двустранна комуни-
кация с участието и ан-
гажирането на местния 
бизнес.

Реализацията на ту-
ристически проекти ще 
подпомага активно и Дър-
жавен фонд „Земеделие” 
чрез Програмата за раз-
витие на селските райо-
ни. Последната инициати-
ва на фонда е по мярка 313 

„Насърчаване на туристи-
ческите дейности” - една 
от големите общински 
мерки в ПРСР. Взето е 
решение за общини с одо-
брен проект по мярка 313 
да получават безлихвени 
заеми. Те най-вероятно ще 
са по линия на Гаранцион-
ния фонд на Българската 
банка за развитие.

Разширяването  на 
обхвата на постановле-
нието е продиктувано 
от обстоятелството, че 
общините бенефициенти 
са с малък бюджет и при-
ходи и са силно затруд-
нени да набавят сред-
ства за осигуряване на 
финалните плащания към 
изпълнителите по съот-
ветните проекти. За да 
се постигне сигурност 
при изпълнението на дър-
жавния бюджет, за да се 
възстановяват безлихве-
ните заеми не по-късно от 
15 декември на съответ-
ната бюджетна година, е 
съкратен крайният срок 

за предоставянето им. То 
ще става до 30 ноември, 
а не както досега - до 7 
декември.

Над 13 млн. лв. ще по-
лучат и нови 172 общински 
проекта. Те ще бъдат фи-
нансирани по Оперативна 
програма „Администрати-
вен капацитет“ (ОПАК). 
Това са одобрените дей-
ности за местните вла-
сти по подприоритет 2.2 

„Компетентна и 
ефективна държав-
на администрация”. 
Целта е повишава-
не на квалификация-
та на служителите 
на местно ниво за 
по-добро обслужва-
не на гражданите и 
бизнеса.

Само за два ме-
сеца от 4 декември 
2012 г. до 4 февру-
ари 2013 г. оцени-
телната комисия 
успя да разгледа и 
оцени 197 постъпи-
ли проектни пред-
ложения, като се 
очаква договорите 
да бъдат сключени 
през март. Проек-
тите са на стой-
ност от 20 000 до 
90 000 лв. По този 
начин в голямата си 
част те ще могат 
да бъдат изпълнени 

при максимално облекчен и 
бърз режим за избор на из-
пълнител. Срокът, в който 
трябва да бъдат реализи-
рани, е 12 месеца.

Националното сдруже-
ние на общините в Репу-
блика България (НСОРБ) 
също ще осъществи го-
лям проект. Той е по ли-
ния на Норвежкия финан-
сов механизъм. Проектът  
„Укрепване на капаците-

та на НСОРБ и български-
те общини чрез сътруд-
ничество с Норвежката 
асоциация на местните 
и регионални власти“ е на 
стойност 1 093 694 евро. 
Той е част от програмата 
„Изграждане на капаци-
тет и институционално 
сътрудничество“. Общият 
й бюджет е 2 371 765 евро, 
от които приносът на 
Норвежкия финансов меха-
низъм е 2 016 000 евро.

Програмата създава 
платформа за изграждане 
на капацитет и институ-
ционално сътрудничество 
между българските и нор-
вежките публични инсти-
туции, местни и регионал-
ни власти, като предлага 
пакет от мерки, които да 
се реализират чрез два 
предефинирани проекта, 
финансирани от Норвеж-
кия финансов механизъм 
2009-2014. Дейностите 
са свързани с обмен на 
опит и знания между пуб-
личните институции и 
местните и регионални-
те власти в Норвегия и 
България. Целевите групи 
са българските публични 
институции, местните 
и регионалните власти, 
както и гражданското об-
щество, бизнесът, култур-
ните институции и поли-
тическите лидери.

Община Етрополе започна работа по два проекта, фи-
нансирани с европейски средства. Общата им стойност е 
26,6 млн. лв.

Със средства по ОП „Околна среда“ ще бъде финансирана 
модернизацията на водния сектор в общината. Стойността 
на проекта е 22,2 млн. лв.

Вторият проект е за ремонт на местната болница - 
МБАЛ „Проф. Ал. Герчев“, който ще се финансира по ОП „Ре-
гионално развитие“. Той е на стойност 4,46 млн. лв. С тези 
средства ще бъде купено ново оборудване и ще бъде модер-
низирана болничната база в лечебното заведение.

Часовниковата кула  

е символ на Етрополе

Снимка Денис Бучел

Елица Илчева

През настоящата го-
дина НСОРБ ще инвестира 
огромен ресурс в подобря-
ването капацитета на об-
щините. 5 млн. лв. ще бъдат 
вложени в мащабна обу-
чителна програма, която 
предвижда организирането 
на 190 обучителни семинара 
по всички ключови регионал-
ни теми.

С общинско послание 
към кандидатите за народ-
ни представители в следва-
щия парламент започна XXV 
общо събрание на Национал-
ното сдружение на общи-
ните в Република България 
(НСОРБ).

С него се настоява всич-
ки, които ще участват в 

управлението на страната 
през следващите 4 години, 
да поемат  ангажименти 
за искания, синтезирани в 
3 раздела. Общините ще 
искат от депутатите в 
следващия парламент да 
им се възлагат само от-
говорности, които са с ре-

сурсно осигуряване. Да не 
се допуска ръчно и на парче 
централизирано управление, 
да не се провеждат нацио-
нални политики за сметка 
на общински приходи, да се 
проведе най-после реалната 
финансова децентрализация 
и още решения, посочени  

в 21 точки.
„Надяваме се настояща-

та ситуация в страната да 
създаде една благоприятна 
среда за промяна в законо-
дателството, най-вече в 
Закона за местното самоу-
правление, за което се борим 
отдавна“, каза председате-
лят на НСОРБ Тодор Попов. 
Той подчерта, че 2013 г. е из-
ключително важна за общи-
ните с оглед на това, че се 
приключва  един програмен 
период и се подготвя стар-
тирането на следващия.

Председателят на 
НСОРБ декларира, че сдру-
жението ще води с власт-
та конструктивен диалог и 
няма да стимулира дейст-
вия от типа на политически 
рекет. 

Снимка Емил Христов
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София ще има 39 км подземна железница с 34 метростанции

Николета Цветкова

„До края на март или в 
началото на април тази го-
дина се очаква да започне 
изграждането на метро-
то от жк „Младост 1“ до 
Бизнес парка“, съобщи инж. 
Стоян Братоев, изпълните-
лен директор на „Метропо-
литен“ ЕАД, при представя-
нето на проектите, които 
ще изпълнява дружеството 
през годината. Това стана 
в Столичната община с 
участието на кмета Йор-
данка Фандъкова.

Разширението е етап 3 
от първия метродиаметър, 
който свързва столичните 
квартали „Люлин“ и „Мла-
дост“. Част от третия 
етап е и изграждането 
на подземната железница 
до летището. „Чакаме с 
нетърпение началото на 
строителния сезон“, заяви 
Фандъкова, като допълни, 
че разширението на ме-
трото е важна възмож-
ност за работа на бизнеса 
в София. 

Първоначалните проуч-
вания показват, че по тра-
сето дневно ще се возят 
45 хил. пътници. Дължина-
та му е близо 3 км и ще има 
три метростанции. По ду-
мите на инж. Братоев в мо-
мента се прави предвари-
телно проучване за спирка 
към лифта до Витоша. Той 
уточни, че до началото на 
2015 г. метрото ще бъде 
построено в участъците 
от бул. „Цариградско шосе“ 
до летище София и от жк 
„Младост 1“ до Бизнес пар-
ка. За втория участък все 
още няма избран строи-
тел, но класирането на 
фирмите вече е направено. 
Сега текат процедурни-
те срокове, след това ще 
бъде подписан и договор за 
строителство. „Срокът за 
изпълнение на обекта е 2 
години и е изключително 
кратък, надявам се да ус-
пеем”, коментира още инж. 
Братоев. 

Първата метростан-
ция, която ще бъде изгра-
дена в участъка от „Мла-
дост 1” до Бизнес парка, е 
при магазин „Деница” между 
жк „Младост 2” и „Младост 
3”. След това спирка ще има 
на кръстовището при ул. 
„Балан” при магазин „Хит”. 
Третата метростанция по 
план се намира при Бизнес 
парка в жк „Младост 4”, при 
офиса на „Софийска вода”. 
На това място се предвиж-
да и допълнително уплътня-
ване на територията, за-
щото все още не е напълно 
застроена. 

Полезна и приятна –  

спирката на летището

На 10 метра от входа 
на софийското летище и 
с панорамна гледка към 

пистите ще бъде една от 
спирките на столичното 
метро. Вече има изцяло 
завършено архитектурно 
оформление за нея. „През 
втората половина на годи-
ната трябва да е готова 
и визията на останалите 
2 станции по трасето”, 
съобщи още инж. Братоев. 

Предварителните из-
числения показват, че 
участъкът дневно ще се 
използва от около 65 хил. 
пътници. Изграждането 
на трасето с дължина 5 
км ще струва 75 млн. евро 
и започна през ноември 
миналата година. След 
съществуващата спир-
ка на бул. „Цариградско 
шосе” ще бъде построена 
метростанция в жк „Друж-
ба“. Входовете за нея ще 
са както от 1-ва и 2-ра 
част на квартала, така 
и от новата, която все 
още не е изцяло застрое-
на. Но за нея има заявени 
инвестиционни намерения 
за изграждане на няколко 
сгради. 

Втората спирка от 
трасето ще е на кръсто-
вището на булевардите 
„Искърско шосе” и „Кръс-
тьо Пастухов”. Характер-
ното за нея е, че ще има 
достъп до жп спирка от 
линията София - Пловдив, 
която също ще се изграж-
да сега. След това трасе-
то продължава през индус-
триалната зона и достига 
до летището. По проекта 
се предвижда и изгражда-
нето на една пътна връз-
ка, за която търгът пред-
стои да бъде обявен. 

След  проведените 
обществени поръчки за 
строителството на две-
те разширения на първия 
метродиаметър има спес-
тени 27 млн. евро. Те може 
да се вложат в изгражда-
нето на още една спирка 

в кв. „Лозенец”. По думите 
на инж. Братоев такава 
потребност има, а и по-
добни запитвания и молби 
са изпратени в районната 
община. 

Третият лъч 

Плановете показват, 
че дължината на тре-
тия лъч на метрото ще 
е 17 км, от които 16,5 км 
ще са трасе, а 0,5 км депо. 
Предвижда се 8,7 км да са 
подземни, а останалите 
8,3 км – над земята. Общо 
19 спирки ще бъдат изгра-
дени, от тях 9 открити. 
Прогнозното начало на 
строителството е кра-
ят на 2014 г., като то ще 
бъде завършено на етапи. 
Очакваният пътникопо-
ток е 160 хил. души на ден. 
Бъдещото трасе на тре-
тия метродиаметър се 
предвижда да започне от 
бул. „Ботевградско шосе”, 
при колелото на трамвая. 
След това ще продължава 
по бул. „Владимир Вазов”, 
там ще са първите чети-
ри станции и те ще бъдат 
надземни.

Трасето ще продължа-

ва към театър „Зад кана-
ла”, където ще се намира 
и петата спирка. Трети-
ят метродиаметър ще се 
пресича с първия лъч на 
Орлов мост. По думите на 
инж. Братоев спирката 
ще е много характерна. 
Разстоянието между две-
те станции ще е 15 м, по 
естакада. След това ще 
има спирка при Паметни-
ка на Патриарх Евтимий, 
а на НДК ще прави връзка 
и с втория метродиаме-
тър. Трасето продължава 
до Медицинска академия 
на бул. „Акад. И. Е. Гешов” 

и бул. „България” и дости-
га до жк „Красно село”. 
От там се предвижда да 
отива към бул. „Овча ку-
пел” и „Линкълн”. Планове-
те са след това метрото 
да продължава към  бул. 
„Монтевидео”, където ще 
има надземна станция. По-
следните две метростан-
ции ще са подземни и ще 
се намират в кв. „Овча ку-
пел” и на Околовръстното 
шосе. Два от входовете 
на последната станция ще 
са от страната на желе-
зопътната линия София - 
Перник, където ще има жп 

спирка. При осигуряване 
на нужното финансиране 
през следващия програмен 
период третият лъч може 
да е готов през 2018 г.

Бъдеще и настояще

Предвидено е трите 
метролинии да имат от-
клонения, с което допъл-
нително да се увеличат 
съществуващите трасе-
та. Предстои проучване 
за отклонение на третия 
метродиаметър през квар-
тал „Слатина“. Варианти-
те са три, обясни инж. 
Братоев и допълни, че за 
процедурата от проучва-
нето до проектирането 
са нужни около 3 години. 
Едната от възможните 

връзки се предвижда да за-
почне от театър „Зад ка-
нала“, покрай кв. „Подуяне“, 
бул. „Асен Йорданов“, бул. 
„Цариградско шосе“, дос-
тигайки до Окръжна болни-
ца. Другият вариант е на-
чалото да е от ул. „Шипка“, 
под Военната академия, да 
минава по бул. „Гео Милев“ 
и „Слатина“. И третата 
възможност е по ул. „Иван 
Асен”, „Шипченски проход“, 
покрай зала „Арена Арме-
ец“ и до бул. „Цариградско 
шосе“. След приключване 
на предварителните про-
учвания ще има повече яс-
нота за трасето, което 
ще бъде определено.

До момента софийско-
то метро е с дължина 31 
км и има 27 станции. През 
ноември започна изгражда-
нето на участъка от бул. 
„Ботевградско шосе“ до ле-
тище София, който е още 
5 км, с четири метростан-
ции. През следващия месец 
започва изграждането на 
участъка до Бизнес парка. 
Той е малко под 3 км, с три 
метростанции. Така до 
две години София ще има 
39 км метро с 34 метро-
станции. Очаква се около 
380 000 пътници дневно 
да ползват подземната  
железница. 

Йорданка Фандъкова, кмет на София:

Не мисля, че създалата се политическа ситуация ще окаже влияние на усво-
яването на еврофондовете, поне към момента. А какво ще се случи за в бъдеще 
- предстои да се разбере. Това, което направиха премиерът в оставка Бойко 
Борисов, министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и 
всички министри от управляващите органи по европрограмите през годините, 
е изключително устойчиво. Имаме яснотата какво искаме, как и доколко сме 
подготвени. Тази седмица имам срещи в Брюксел, на които ще се обсъждат бъ-
дещите проекти. Надявам се работата да продължи устойчиво и аз като кмет 
ще направя всичко възможно за това. Вече сме изградили достатъчно доверие у 
ЕК, за да можем да защитим проектите, които смятаме и настояваме да бъдат 
включени за финансиране в следващия програмен период. Сред тях е третият 
метродиаметър, за който се надявам да няма проблеми. Очаквам няколко проекта 
от интегрирания план за градско развитие също да получат финансиране.

Снимки Денис Бучел
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Лихвите ще започнат да падат, а лошите заеми ще намалеят

Страницата 
подготви 
Светослав Загорски

Кредитите за малкия 
и средния бизнес ще нара-
стват през 2013 г., сочат 
прогнозите на банкови ана-
лизатори. Основната при-
чина за тази положителна 
тенденция е натрупването 
на максимален брой евро-
пейски проекти за изпълне-
ние през последната година 
от първия програмен пери-
од. Те трябва да получат 
първоначално финансиране, 
като това става основно с 
банкови заеми. 

Този тип финансиране 
е в няколко насоки. Това е 
Националният гаранционен 
фонд в Българската банка 
за развитие, насочен основ-
но към Програмата за раз-
витие на селските райони, 
инициативата JESSICA по 
Оперативната програма 
„Регионално развитие“, фи-
нансирането по JEREMIE, 
както и различните ини-
циативи за енергийна 
ефективност. Всички те 
работят и дават пари през 
търговските банки, които 
по този начин увеличават 
кредитния си портфейл.

Според  анализа  на 
УниКредит Булбанк зе-
меделските кредити ще 
продължат да нарастват 
с двуцифрени темпове и 
през 2013 г. Ще спре оба-
че ръстът на заемите за 
инвестиции в проекта за 
възобновяеми енергийни 
източници и за довършва-
нето на някои големи тър-
говски центрове, за които 
беше поет ангажимент за 
финансиране още преди на-

чалото на кризата.
„Макар и в по-малка 

степен, ще има известен 

ръст и на кредитите в 

подкрепа на мерки за по-

добряване на енергийна-

та ефективност, както 

и известно увеличение 

на оборотните кредити 

за експортно ориентира-

ните компании, особено 

през втората половина на 

текущата година, когато 

растежът в еврозоната 

ще започне да се ускорява, 

смята главният икономист 
на банката Кристофор  
Павлов.

Този тип инженерингово 
финансиране към малкия и 
средния бизнес ще се от-
рази благотворно и върху 
лихвите по кредитите, 
смятат банковите анали-
затори. Едно от условията, 
за да се включат банките 
за финансиране на европей-
ски проекти по различни-
те инициативи, е именно 
предоставяне на възможно 
най-ниски лихви и задължи-
телно по-ниски от пазарни-
те. По този начин се стиг-
на до финансиране на заеми 
за проекти при лихви от и 
под 5% на годишна база.

Българският бизнес е изпълнител и подизпълнител по много 

европроекти, за които тегли кредит

Ипотечните заеми в българска 
валута ще продължават да бъдат 
интересни за кредитополучатели-
те, като в някои оферти ще видим 
и по-ниски лихви за кредитите в 
левове спрямо евровите, прогнози-
ра Тихомир Тошев, изп. директор на 
компаниите „КредитЦентър” и „Кре-
дитПойнт”.

На пазара ще се появят и нови 
продукти в ипотечното кредитира-
не, насочени към отделни клиентски 
групи. Младите семейства, хората с 
по-високи официални доходи и добра 
кредитна история остават предпо-
читани клиенти за банките. Рабо-

тещите в ИТ сектора, държавната 
администрация, енергетиката ще 
бъдат основните кредитоискатели.

„За да получите кредит с изгодна 
лихва, е нужно да имате доход над 
1500 лв., добро образование, да не 
сте задлъжнели, както и да сте на 
безсрочен трудов договор в стабил-
на компания“, смята Тихомир Тошев.

Тенденцията за спад на лихвите 
по кредитите и депозитите, започ-
нала през миналата година, ще про-
дължи и през настоящата, а актив-
ността на клиентите ще се движи 
плавно нагоре, е другата прогноза на 
кредитните консултанти.

Очакванията са средният раз-
мер на кредитите да се запази около 
30 000 евро.

Вероятно в края на 2013 г. лих-
вите по ипотеките ще се движат в 
рамките на 5,75-6,5%, прогнозират 
още експертите на „КредитЦен-
тър”. За цялата 2012 г. лихвите в 
левове намаляха до равнището от 
6,5 - 7,5%, а в евро - с около 0,5 про-
центни пункта до около 6,25-7,25%.

Цените на имотите се очаква 
да останат стабилни през 2013 г., 
което също ще мотивира част от 
купувачите да направят сделка през 
годината.

„В условията на все още 
ниско търсене на кредит 
от домакинствата и запаз-
ване на умерените темпо-
ве на растеж на кредита 
за фирми подобряването на 
ликвидността ще намери 
израз най-вече в по-ната-
тъшното намаляване на 
лихвите“, обясни Кристо-
фор Павлов.

Вторият ефект от ак-
тивното финансиране на 
заеми за европейски проек-
ти е намаляване на общата 
маса на лошите кредити. 

Това ще се случи, от една 
страна, заради значител-
ното поделяне на риска по 
кредитите между банката 
и съответния европейски 
фонд, а от друга, заради 
факта, че банките са из-
чистили доста от лошите 
си кредити в края на мина-
лата година. 

БНБ обяви, че от на-
чалото на кризата едва в 
края на 2012 г. се наблюдава 
спад в процента на лошите 
кредити. Заемите, чието 
просрочие е над 90 дни, са 
намалели през последното 
тримесечие от 17,25 на 
16,62%. Съотношението на 
нетните кредити с просро-
чие над 90 дни също се по-
нижава от 11,6 до 10,62%. 
Според анализатори още е 
рано да се говори за тен-
денция, но този факт е по-
ложителен за развитието 
на българската икономика.

„Понижението, което 
БНБ регистрира в края на 
миналата година, е преди 
всичко резултат от от-
писване на кредити от ба-

лансите на банките. Няма 
промяна в икономическата 
ситуация, която да предпо-
лага устойчиво намаление 
на показателя. Последното 
може да се случи едва след 
като икономиката започне 
да регистрира по-същест-
вен икономически растеж, 
съответно когато започне 
да се възстановява зае-
тостта. Прогнозата ни за 
нарастване на БВП с 1,5% 
през 2013 г. означава, че 
сме все още далеч от по-
добно развитие”, коменти-
ра Калоян Ганев, главен ико-
номист на Райфайзенбанк 
България.

Анализаторите на бан-
ката отчитат продължа-
ващ спад на промишленото 
производство през ноември 
(-1,8% на годишна база), 
както и понижение на въ-
трешната търговия (-7,4% 
спрямо ноември 2011 г.). 

Същевременно стро-

ителната  продукция 

продължава да нараства 

(годишен растеж от 

1,1%), като определящият 

фактор е динамиката на 

инженерното строител-

ство.

Ако искаме да растем 
по-бързо, трябва да напра-
вим необходимото да се 
насърчи предприемчивост-
та и да се подобри бизнес 
средата, смята Левон Хам-
парцумян, председател на 
Асоциацията на банките в 
България.

„Необходими са сери-
озни системни реформи 
и усилия, защото сме в 
конкуренция с останалия 
свят. Той не седи на едно 
място. Колкото повече сме 
в състояние да произведем 
стоки и услуги, които ние 
самите харесваме и упо-
требяваме и светът иска 
да купува от нас, толкова 
по-добре. Колкото по-при-
ятна и лесна за работа е 
бизнес средата, съдебна-
та ни система, борбата с 
корупцията и бандитизма, 
толкова по-приятно място 
за живот ще бъде Бълга-
рия”, е мнението на иконо-
миста.

Свиленградската община ще разпо-
лага с рекорден бюджет за 2013 г., като 
в основата му са заложени значителни 
приходи от реализацията на европейски 
проекти. Общо 22 от тях ще се реализи-
рат през годината и това е основното 
предизвикателство на  новия сметкоплан, 
посочи зам.-кметът Мария Костадинова, 
която представи проектобюджета за на-
стоящата година на публично обсъждане.

През тази година за един кратък пери-
од в общината ще се влеят много инвес-
тиции, които ще променят коренно обли-
ка на града, отбеляза в презентацията 
си зам.-кметът. Договорени са 78 млн. 
лв. по различни проекти. Затова основен 
фокус в дейността на администрацията 

сега е правилното провеждане на проце-
дурите по Закона за обществените по-
ръчки, прозрачност и компетентност на 
оценяващите комисии, финансов контрол 
и минимизиране на риска от финансови 
корекции чрез ефективно управление. 
Сред приоритетите е също балансира-
нето на нуждите на населението чрез 
оптимизиране на местните дейности и 
услуги, запазване нивата на местните 
данъци и такси, повишаване на събира-
емостта. В дейностите по управление 
на отпадъците продължава разделното 
събиране. Относно такса битови отпа-
дъци за първи път се въвежда увеличение 
за нежилищните имоти, ползвани за тър-
говски цели. Важен приоритет през тази 
година е  стартирането на дейността на  
„Индустриална зона – Свиленград”.

Проектобюджетът за 2013 г. е в раз-
мер на 14 196 274 лв. В инвестиционната 
програма са заложени 13 565 804 лв., в 
т.ч. от бюджета - 2 041 134 лв., от които 
458 100 лв. за капиталови разходи от ре-
публиканския бюджет.

За настоящата 2013 г. е осигурено 
финансиране за разширения обхват на 
делегираните дейности основно в обра-
зованието. Отбелязва се минимален ръст 
в социалната сфера и в културата, ми-
нимален ръст има и в капиталовото фи-
нансиране и в дейностите по чистотата.

В Свиленград кипи усилено строителство по 

различни европейски програми

Снимки Георги Сотиров

„Трябваше малко повече да засилим 
бизнеса и да се обърнем към инвестито-
рите, защото това е единственият шанс 
да се създават работни места и да се 
увеличат доходите.“ Този пропуск в упра-
влението на кабинета „Борисов“ отчете 
министърът на регионалното развитие 
и благоустройството в оставка Лиляна 
Павлова.

Според нея рецептата за изход от 
кризата е подобряване на инфраструкту-
рата и на условията за инвеститорите. 

„Популистките обещания - ще дойдем 
и ще ви увеличим пенсиите и заплатите, 
няма да се реализират от въздуха“, до-
бави Павлова. Тя посочи, че най-важното 
е държавата да промени подхода си към 
чуждите инвеститори и, образно казано, 
да ги „дундурка“. 

Последните данни за нивото на чуж-
дестранните инвестиции са изнесени от 
БНБ. Данните на финансовата институ-
ция сочат, че въпреки кризата в Европа 
емигрантите продължават да крепят 
икономиката ни. През 2012 г. хората, ра-
ботещи извън страната, са изпратили 
на роднините си в България 1,4 млрд. лв. 
Преките чужди инвестиции са близо 2,8 

млрд. лв. Така общо у нас са влезли 4,2 
млрд. лв., като една трета се дължат на 
емигрантите. 

Кризата е ударила обаче и този пари-
чен поток към България. Цифрите сочат, 
че през 2012 г. работещите в чужбина са 
изпратили със 100 млн. лв. по-малко у нас 
спрямо 2011 г. По-малко пари са налели 
и чужденците, решили да инвестират у 
нас. За цялата година външните капита-
ли са се свили с 681 млн. лв. Делът им в 
БВП на страната също намалява - до 3,5% 
спрямо 4,5% година по-рано. 

Данните показват, че с 25% намаля-
ват вложенията в основен капитал - до 
933 млн. евро. Именно те се смятат за 
важни заради това, че показват дълго-
срочните намерения на компаниите и са 
потенциал за развитие на производство-
то. С 29% до 96 млн. евро спадат реин-
вестираните печалби. 

От статистиката на БНБ се вижда, 
че ръст на постъпленията има само при 
вътрешнофирменото кредитиране на 
български дружества от задграничните 
им централи. По тази линия в страната 
са постъпили 720 млн. лв. при 700 млн. лв. 
година по-рано. 
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Николета Цветкова
Георги Сотиров

Няколко са крилатите 
фрази на  Бойко Борисов за 
мантинелите, които са и 
част от шофьорския фолк-
лор. Като че ли най-запом-
нящата се от тях беше 
произнесена при открива-
нето на новия участък на 
Софийския околовръстен 
път край ИКЕА, където 
премиерът преряза лен-
тата и обяви:

„Мостът  е  висок . 
Ман тинелите са глу па ко-
устой чиви и се надявам да 
удържат на всички, които 
ежедневно ги пробват”. Не 
се наемаме да оспорваме 
сентенцията на минис-
тър-председателя, но че 
в подхвърлената реплика 
има доста притеснения и 
болка за погубени животи 
именно в съприкосновение 
с тези иначе солидни път-
ни съоръжения, си е чисто 
стопроцентова форма на 
държавност от страна на 
Борисов.

Тази, а и другите пре-
миерски мъдрости на 
тема мантинели ни нака-
раха да „инспектираме” 
магистрала „Тракия” до… 
134-тия километър. Спом-
няте ли си с какво стана 
известен този 134-ти км? 

31 души пътуват с ав-
тобус на фирма „Ентур-
транс”, а на волана е оп-
итен 43-годишен шофьор. 
Той е в добро здравословно 
състояние. Шофира спо-
койно. В един момент ста-
ва бедата. Чува се трясък, 
тежката машина се удря в 
мантинелите, Последва… 
Какво последва не е ва-
жно. Обаче осем къщи са 
почернени. Загинаха хора. 
Българи. 

Под моста на 134-тия 
километър, посока Бургас, 
дори и в студения снежен 
ден, когато ние пристиг-
нахме, имаше свежи цве-
тя. И некролози.

Пътното съоръжение е 
опасано с два реда манти-
нели, което предполага, че 
те ще са в състояние да 
понесат удар от голямо 
моторно превозно сред-
ство. Научаваме, че ман-

тинелите не са твърдо 
закрепени, а се държат от 
колчета, които са набити 
в земята на два метра 
дълбочина. Така при удар 
те започват да задържат 
колата, като постепенно 
излизат от леглата си, 
като се получава задър-
жащо действие, напом-
нящо преграда с ластик. 
По този начин се приема 
енергията на превозното 
средство.

Само че единствено на 
моста на злополучния ки-
лометър е направена та-
кава усилена конструкция. 
А доста мостове преси-
чат пловдивското трасе 
и по правило една от под-
порните колони е забита в 
средата, в разстоянието 
между двете мантинели. 
По-нататъшното разсъж-
дение води до това, че 
тежките произшествия 
като правило стават с ав-
тобуси или тирове поради 
техническа неизправност 
или най-често след заспи-
ване на преуморените им 
водачи. Излиза, че усилено-
то обезопасяване на тези 
места е от особено значе-
ние и може да предотвра-
ти бъдещи тежки пътни 
инциденти. Комисията по 
пътна безопасност, която 
е под егидата на минис-
търа на вътрешните ра-
боти, е наясно, че колкото 
повече такива съоръжения 
се направят, толкова по-
безопасно ще е пътуване-
то ни.

П ъ т н а т а  а г е н ци я 
подменя мантинелите на 
места, където те са раз-
рушени, огънати или счу-
пени. „Хвърлят се милиар-
ди левове за магистрали, а 
за мантинели продължава 
да се пести и те не от-
говарят на стандартите 
за безопасност”, смята 
Владимир Тодоров, пред-
седател на Асоциацията 
на пострадалите при ка-
тастрофи. По-голямата 
част от мантинелите у 
нас са още от времето 
на социализма и могат да 
спрат само лек автомо-
бил, но не и автобус или 
камион, е становището 
на асоциацията. Затова 

не са редки случаите, ко-
гато катастрофиралият 
автомобил разбива ман-
тинелите и преминава в 
насрещното движение с 
всичките възможни тра-
гични последици от това.

Ще добавим, че най-ма-
сово разпространената 
по републиканската път-

на мрежа е стоманената 
предпазна ограда клас N2. 
Има и български произ-
водители на мантинели, 
чиято продукция успешно 
е преминала траш тесто-
вете.

„Критичните участъ-
ци по републиканските 
пътища са много. Най-
фрапиращият случай е 
по Искърското дефиле. В 
района между Своге и Ме-
здра на пропаст от 50-60 
метра са поставени… ав-
томобилни гуми като пре-
града за спиране”, посочва 
Владимир Тодоров. Според 
него изключително нале-
жащо е да се подменят 
мантинелите по планин-
ските пътища. Пътища-
та за Смолян, Кресненско-
то дефиле, планинските 
курорти, Стара планина 
задължително трябва да 
имат обезопасителни сис-
теми от висок клас.

Тръгваме към София. За 
отбелязване е, че и в една-
та, и в другата посока ма-
гистралата е почистена и 
се пътува спокойно. Няма 
джигити по пътя, а и го-
лемите камиони са малко. 
Почивен ден.

Ние отбиваме за по 

едно кафе на една от 
бензиностанциите. Рабо-
тещите са любезни. Тук 
обръщаме внимание и на 
вертикалната сигнализа-
ция, включително и на вли-
зане във въпросната бен-
зиностанция. От АПИ са 
издали заповед към всички 
областни представител-
ства да започне проверка 
за състоянието на марки-
ровката. Съответните 
корекции ще станат на-
пролет след неизбежното 
изкърпване на асфалта 
след зимата.

Тук трябва да подчер-
таем, че нашата стра-
на е поела ангажимент 
пред ЕС за намаляване на 
жертвите при автомобил-
ни катастрофи с до 50 на 
сто до 2020 г. Още през  
2011 г.  Европа обяви на-
чалото на Десетилетие 
за безопасност на движе-
нието по пътищата. Сте-
пента на задържане на 
мантинелите, както и дру-
ги дейности по пътната 
безопасност са включени 
в европейска директива, 
която е ратифицирана и 
от България.

При официалното от-
криване на кръстовището 
на две нива при Телевизи-
онната кула тържествен 
водосвет отслужи Знепол-
ският митрополит Йоан. 
Той призова водачите към 
разумно шофиране. Пре-
миерът, верен на себе 
си, помоли гражданите, 
дошли на откриването на 
това особено важно за 
транспортната система 
на столицата съоръжение, 
да се вслушат в съвета на 
владиката, за да „останат 
здрави мантинелите”…

За съжаление всяка 
седмица по пътищата на 
страната загубват живо-
та си над 15 души, а други 
над 150 получават тежки 
наранявания. Загиват деца. 
Хора в работоспособна 
възраст. Пенсионери.

Прогнозата в свето-
вен мащаб към 2020 г. е, че 
убитите по пътищата ще 
надминат 2 милиона души.

Тези ужасяващи цифри 
зависят от всички нас. 
От поведението ни на 
пътя.

Здраво и сигурно

Необезопасени подпори

Колчетата са забити на 2 м 

в земята

Снимки Георги Сотиров

134-тият км. Цветя и некролози на мантинелата

В мъглата към Пловдив

Едно предупреждение за джигитите на пътя

Парче мантинела за скрап
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Търговете с явно наддаване намаляват възможността за корупционни практики

Мартин Славчев

Управителят на „Биту-
лайт” ООД Антон Тасков е 
роден в София. Завършва 
Техникума по обществе-
но хранене в столицата. 
Това, че няма строително 
образование, не му пречи 
да се реализира в тази 
сфера. 

„Започнах работа в 
строителството доста 
млад – едва 22-23-годишен. 
В началото си мислех, че 
това е нещо временно за 
мен. Нямах някакви по-се-
риозни намерения. Изка-
рах така няколко месеца. 
Строителната професия 
ми хареса и с това се за-
нимавам и до днес”, разказ-
ва Тасков.

От 1983 г. досега той 
работи в сферата на 
пътното строителство. 
Дейността му е свърза-
на с изграждането и под-
държането на големи ин-
фраструктурни обекти с 
национално и европейско 
значение, а също така с 
обезопасяването на на-
ционалната пътна мре-
жа и уличните системи в 
големите градове. Тасков 
участва в полагането на 
маркировка по републикан-
ската и общинската път-
на мрежа, в това число по 
автомагистрали, летища, 
площади и паркинги.

Строителят започва 
работа в „Пътна сигна-
лизация” – София, от най-
ниското стъпало. „В нача-
лото бях пътен работник, 
след това машинист на 
пътномаркировъчна тех-
ника и т.н. През този пе-
риод натрупах значителен 
професионален опит”, спо-
деля Тасков. 

Впоследствие той ра-
боти в сервиза за машини 
на немското дружество 
Hoffmann,  което също 
предлага съоръжения за 
пътно строителство, а 
по-късно става и техен 
представител за България. 

След промените Антон 
Тасков 

заминава за Германия,

където започва рабо-
та във фирма „Битулайт”. 
След прекарани 3-4 години 
в страната на бирата той 
основава смесена фирма 
заедно със своите немски 
партньори, като всяка от 
двете страни притежава 
по 50% от дружеството. 

„Както помним, 90-те 
години бяха тежки в иконо-
мически план и поради тази 
причина след известен пе-
риод германците се от-
казаха, а аз купих техния 
дял. Така в момента „Би-
тулайт” е изцяло българ-
ска фирма. Въпреки всичко 
продължавам да поддържам 

добри отношения и 
контакти с тях. 
Работим заедно и 
до днес”, споделя 
Тасков. 

Екипът му се 
състои от около 35-
40 души, разделени в 
13 бригади. Това му 
дава възможност 
да работи на някол-
ко обекта едновре-
менно. Строителят 
притежава всички 
необходими техно-
логии за полагането 

на хоризонталната пътна 
маркировка – обикновена 
боя, термо- и студен плас-
тик и др.

През годините Антон 
Тасков е изпълнил редица 
обекти. Строителят и 

ръководеното от него дру-
жество имат значително 
присъствие на националния 
пазар на пътна маркиров-
ка с пазарен дял 10–12%. 
„Участвал съм в изграж-
дането и поддържането 
на почти всички големи 
инфраструктурни обекти 
в страната. Като се за-
почне от магистралите 
и се стигне до летищата 
в София, Пловдив, Варна и 
Бургас. Освен в България 
сме работили и на терито-
рията на аеропортовете в 

Скопие и Сараево”, казва 
той. 

„От 1994 г.  досега 
изпълняваме обекти по 
европейските програми. 
Първият по-голям участък 
беше този от Пловдив до 

Оризово през 1995 –1996 г. 
Последно участвахме 
като подизпълнители при 
полагането на пътната 
маркировка на лот 3 на АМ 
„Тракия” и АМ „Люлин”, казва 
строителят.

В чужбина Тасков има 
участие в изграждането 
на обекти в Румъния, Ал-
бания, Украйна, Босна и 
Херцеговина и Македония.

Преди малко повече от 
година кандидатства за 
финансиране по ОП „Конку-
рентоспособност” и бива 
одобрен. Благодарение на 
помощта, получена по тази 
оперативна програма, той 
купува необходимото обо-
рудване и започва да се за-
нимава и с производство на 
пътни знаци. Освен всичко 
друго от 5-6 години Тасков 
се занимава и със запъл-
ването на пукнатини по 
асфалт. Санирането на на-
пречни и надлъжни пукнати-
ни по асфалтови и бетоно-
ви настилки се извършва по 
утвърдената HRS система.

Тасков не може да опре-
дели кой е 

любимият му обект, 

но с усмивка споделя, 
че въпреки всичко най-до-
бри спомени има от изпъл-
нението на по-важните 
такива от стратегическа 
гледна точка. „Магистра-
лите, върху които съм ра-
ботил, имат най-голямо 
значение за мен. Когато 
участваш в изпълнението 
на такъв обект, адренали-
нът ти се покачва. Можеш 
да видиш как обстановка-
та в целия район, през кой-
то минава новият аутобан, 
се подобрява значително. 
Затова именно автомаги-
стралите са най-приятни-
те за мен обекти”, споделя 
той. 

Антон Тасков е женен, 
с две деца, които в мо-
мента учат и живеят в  
Англия. „Скоро им предстои 
дипломиране, след което 
се надявам да се върнат 
в България и да подпомог-
нат бизнеса”, казва стро-
ителят.

Както всички знаем, строителният бранш у нас 
претърпя доста сериозни удари през последните ня-
колко години.

В момента един от най-сериозните проблеми за 
дружествата от нашия калибър е междуфирмената 
задлъжнялост. Според мен нещата не се решават в 
тази посока или поне не сме толкова настоятелни, 
колкото трябва. Това много затруднява работата на 
малките и средните фирми. 

Има още какво да се желае и за подобряване на 
метода за провеждане на обществени поръчки в Бъл-
гария. Мога да дам за пример САЩ, където бях преди 
2 месеца. Имах възможност да се запозная с част от 
нещата, които правят там, и останах много изнена-
дан от видяното. Търговете се провеждат при явно 
наддаване. Това намалява значително възможностите 
за осъществяване на каквито и да било корупционни 
практики.

Снимки авторът и личен архив 

АМ „Люлин”

Полагане на пътната маркировка около Паметника на Цар 

Освободител

Летище София

АМ „Тракия”, лот 3
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Виолета Михайлова

Спомените от безгрижните детски 
години и щипката носталгия по 

невъзвратимото минало вдъхновяват 
няколко вече пораснали деца. Те създават 
дизайнерски шедьоври за малки и големи, 
като дават воля на своите най-искрени 

емоции. 

Птици от ръце

Някои експерти опис-
ват тази изключителна 
дизайнерска творба, в 
която главни участници 
са светлината, сянката… 
и отливките на препле-
тени човешки ръце, като 
„носталгия по детство-
то”.  Те ни препращат 
към любимата игра на 
„летяща птица”, в която 
децата кръстосват и раз-
движват длани, създавай-
ки динамични сенки върху 
стената.

Да, тази игра е почти 
толкова стара, колкото и 
светът. Тя се предава от 
поколение на поколение. 
Още от времето, когато 
електричеството не е съ-
ществувало, а детските 
играчки са били истински 
лукс. Точно това я пре-
връща в истинско богат-
ство, защото е резултат 
от искрената любов на 
родителите към техните 
деца. Играта представя 
не просто „полет на ръ-
цете”, а устрем на въоб-
ражението, което търси 
неподправената детска 
радост.

Проектът на дизайне-
ра Джей Пи Мюлендийкс 
действително възвръща 
спомените за птиците и 
лисиците и всички други 
подобни интерпретации 
с ръце, визуализирани под 
сноп светлина. Специали-
сти описват творбата 
като впечатляваща ста-
туя и интригуваща свет-
линна инсталация. 

Предметът е израбо-
тен от специален мате-
риал, който съдържа ко-
нопени влакна и минерали 
и е напълно разградим. 
Авторът Джей Пи Мю-
лендийкс го създава сам, 
за да реализира своята 
лампа „Летящи птици” по 

най-успешния начин. 
В творбата отлив-

ките на човешки ръце са 
подредени във формата 
на идеален кръг. А висящи-
ят светлинен източник е 
поставен точно в среда-
та на розетата. Това е 
пленителна и динамична 
симетрия, в която хвър-
лените сенки образуват 
абстрактни фигури, про-
менящи се, докато човек 
се движи из простран-
ството. 

Игрива практичност

В организацията на 
детските партита ба-
лонът винаги е начало-
то. Той е предпочитана 
украса, любимо средство 
за игра и чудесен източ-

ник на добро настроение. 
Неговият недостатък 
обаче е краткият му жиз-
нен път. За да променят 
това, дизайнерите от 
Crous Calogero създават 
дългосрочна версия на до-
брия стар балон. Тя пред-
ставя уникално освети-
телно тяло, което досущ 
прилича на своя изпълнен 

с хелий събрат. Но в него 
има кислород и енерго-
ефективна крушка. 

Авторите реализират 
предмета и набелязват 
начина на монтиране, 
така че той да изглежда 
точно като издигнал се 
до тавана на детската 
стая балон. По този на-
чин акцентът в интери-
орната среда доставя не 
само визуална наслада, но 
и необходимото в стаята 

количество светлина. И 
понеже по-хубавото от 
един балон в къта на мал-
чугана са много балони в 
него, дизайнерите изгот-
вят интериорни проекти, 
в които лампата се пов-
таря отново и отново в 
детската стая. 

О ч а р о в а т е л н а т а 
творба съчетава типич-

ната за Германия прак-
тичност и италианска-
та закачливост. Тя има 
изчистен,  вълнуващ и 
функционален обем, който 
процежда мека и плътна 
светлина. От докосналия 
тавана балон виси истин-
ска връв, която служи за 
прекъсвач. За нея автори-
те предвиждат промен-
лива дължина, за да може 
включването и изключва-
нето на крушката да бъде 
правено от деца в различ-
ни възрасти и съответно 
– с различен ръст.

Ефектната таван-
ска лампа е подчертано 
оригинална идея, която 
има много функции. Тя 
доставя радост на деца-
та, провокира тяхното 
любопитство и чувство 

за отговорност и раз-
вива естетическите им 
качества - усета им към 
красивото. Оказва се оба-
че, че този пленителен 
светлинен източник е не 
по-малко любим и за въз-
растните, у които вина-
ги тлее носталгията по 
щастливото, безгрижно 
детство. 

Възглавница - приятелка

Светеща възглавница 
помага на децата да че-
тат скришно през нощта, 
докато родителите им 
смятат, че те отдавна 
са дълбоко заспали. Дизай-
нерът Ох Сеуан си спомня 
как като малък е очаквал с 
нетърпение момента, ко-

гато възрастните решат 
да се оттеглят. Тогава 
той тайничко отварял 
любимата си книга под 
мъждукащата светлина 
на нощната лампа. „От 
малко четене преди сън 
глава не боли”, коментира 
авторът. За да подпомог-
не децата, които обичат 
да се потапят във вълну-
ващите приключения от 
детските книги преди 
сън, той измисля нещо, 
което нарича „половин 
възглавница – половин 
лампа”.

Горната част на този 
предмет е мека, комфорт-
на и напълно непрозрачна. 
Тя е проектирана така, че 
да поема и настанява тя-
лото в удобна за четене 

поза. Другата половина на 
възглавницата има тънка 
обвивка, през която блес-
тят безброй малки лампи. 
Тя излъчва силна светли-
на, фокусирана така, че 
да не попада директно в 
очите на детето. Отбля-
съците се отразяват в 
пода, като осигуряват не-
обходимото за среднощно 
четене осветление.

Изключителната въз-
главница има един съвсем 
малък недостатък, който 
я прави малко „тромава”. 
Това е кабелът, чрез кой-
то става електрическото 
й захранване. Но подобре-
ната вариация на „мекия 
светещ приятел” вероят-
но ще бъде безжичен.

Снимки www.dornob.com

Лампа от ръце

Светещ балон

Възглавница с крушки
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

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

Възложител: Община Свищов
Описание: Предметът на настоящата поръчка 

е свързан с избор на изпълнител, който ще изпъл-
ни всички дейности, необходими за проектиране, 
строителство, доставка на оборудване, пускане в 
експлоатация, обучение на експлоатационния пер-
сонал, осъществяване на авторски надзор по време 
на изпълнението на строежа и отговорност в пери-
ода на дефекти на обект „ПСОВ и главен довеждащ 
колектор” в рамките на ДБФП № DIR-51011116-C021 
от 12.07.2012 г., сключен между Община Свищов и 
МОСВ, и по-конкретно: A. Допълнителни проучвания 
и проектиране: • Допълнителни проучвания при необ-
ходимост (хидрогеоложки и геодезични проучвания в 
допълнение към съществуващите проектни данни за 
площадката на ПСОВ, др.); • Допълнителни проучва-
ния при необходимост (хидрогеоложки и геодезични 
проучвания в допълнение към съществуващите про-
ектни данни за градските мрежи, ако е необходимо; • 
Изготвяне на инвестиционен проект по всички части 
във фаза технически и работен проект, както и съот-
ветните изчисления и обяснителни записки, както и 
чертежи и схеми в съответствие с тръжния проект 
на изпълнителя, одобрен от възложителя; • Подроб-
ни работни графици за изпълнение на строителни-
те дейности и техническо описание. Б. Изпълнение: 
1. Изграждане на строителната площадка и извърш-
ване на подготвителни дейности. 2. Изпълнение на 
строителни и монтажни работи съгласно одобрения 
работен проект и програмата за изпълнение на дей-
ностите, включително: • Всички дейности и процеси 
по необходимите строителни, конструктивни, ме-
ханични, електро- и др. дейности, както и други „не-
строителни” дейности; • Земни работи и окончателно 
засипване, дренаж (включително извозване и депони-
ране на материали и земни маси, ако е необходимо; 

• Изграждане на всички външни покрития (мазилки, 
армировка, зидария, скелетни и покривни конструкции, 
изолиране, измазване и т.н.); • Всички довършителни 
и монтажни работи на станцията. 3. Изпълнение на 
част „електро и електро-механично” съгласно одобре-
ния работен проект и програмата за изпълнение на 
дейностите, включително доставката, изпитването 
и транспортирането до площадката на всички необ-
ходими материали и оборудване и тяхното влагане 
или монтаж и настройване и по-точно: • хидравлич-
но, механично или електрооборудване, включително 
задвижващото оборудване, устройства за контрол, 
наблюдение, измерване; • оборудване, което е необ-
ходимо за правилната експлоатация и поддръжка на 
инсталациите (осветление, вентилация, отопление, 
телефонни връзки и др.), • системата за диспечери-
зация. 4. Пускане в експлоатация на инсталациите и 
извършването на изпитания, определени в изисквани-
ята на възложителя. 5. Осигуряване на ръководства 
по поддръжка и експлоатация на български език, както 
и екзекутивни чертежи по всички части. 6. Въвежда-
не на обекта в експлоатация с протокол образец 16, 
съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството. 
В. Осъществяване на авторски надзор по време на 
изпълнението на строежа. • Авторският надзор по 
всички части на проекта е задължителен за строежа 
и осъществяването му ще се извършва по реда на 
чл.162 от ЗУТ. Г. Обучение на експлоатационен персо-
нал. Д. Отговорност по време на периода за съобща-
ване на дефекти. • Да наблюдава пречиствателните 
процеси и да подпомага експлоатационния персонал 
при поддръжката на съоръженията и да гарантира 
отстраняването на евентуално появили се дефекти 
през периода за установяване и отстраняване на въз-
никнали дефекти.

Възложител: „Софийска вода” АД, район „Мла-
дост”

Описание: Планирано изграждане на нови и под-
мяна на съществуващи сградни водопроводни от-

клонения и спирателни кранове по водопроводната 
мрежа на Столичната община. На изпълнителя не 
са гарантирани количества и продължителност на 
дейностите. 

Възложител: Община Балчик
Описание: Поръчката включва строителни рабо-

ти за изграждане на претоварна станция за ТБО (ПС) 
в Балчик с инсталация за сепариране и съоръжение 
за компостиране на зелени отпадъци. В обхвата на 
строителството се включва и довеждаща инфра-
структура до ПС Балчик (в т.ч. външно кабелно трасе 

с дължина 70 м, довеждащ водопровод с дължина 197 м 
и отвеждаща дъждовна канализация с дължина 895 м). 
СМР включват подготовка (разчистване на терена 
и временно строителство) на обекта и изграждане 
на необходимите подобекти и инсталации. Монти-
рат се автомобилни везни, трансформатор, дизелов 
агрегат, елтабла.

Възложител: Министерство на правосъдието
Описание: „Проектиране и извършване на стро-

ително-монтажни работи по преустройство на 
съществуваща четириетажна административна 

сграда за нуждите на Районен съд – Петрич, Районна 
прокуратура – Петрич, СИС, АВ и ОЗ „Охрана”, находя-
ща се в гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров” № 3”

Наименование: „Избор на изпълнител за проектиране и строителство 
(инженеринг) на ПСОВ и главен довеждащ колектор и осъществяване на ав-
торски надзор по проект: „ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов”, който се 
финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Наименование: Планирано изграждане на нови и подмяна на същест-
вуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по водопро-
водната мрежа на Столична община

Наименование: „Строителство на претоварна станция за ТБО Балчик”

Наименование: „Проектиране и извършване на строително-монтажни 
работи по преустройство на съществуваща четириетажна администра-
тивна сграда за нуждите на Районен съд – Петрич, Районна прокуратура 
– Петрич, СИС, АВ и ОЗ „Охрана”, находяща се в гр. Петрич, ул. „Лазар Ма-
джаров” № 3”

Oсн. предмет: 45252100 - Строителни и монтаж-
ни работи по общо изграждане на пречиствателни 
станции за битови отпадъчни води 
Прогнозна стойност: 23705497,06 лева
Общо количество или обем: Предметът на по-
ръчката включва проектиране, строителство, 
доставка на оборудване, пускане в експлоатация, 
обучение на експлоатационния персонал, осъщест-
вяване на авторски надзор по време на изпълне-
нието на строежа и отговорност в периода на 
дефекти на обект „ПСОВ и главен довеждащ ко-
лектор” в рамките на ДБФП № DIR-51011116-C021 
от 12.07.2012 г., сключен между Община Свищов и 
МОСВ. Обхватът на настоящия проект е изграж-
дане на пречиствателна станция за отпадъчни 
води (ПСОВ) за 38 000 е.ж. в град Свищов, изграж-
дане на главен довеждащ колектор до ПСОВ и не-
отложна реконструкция на главни клонове с обща 
дължина 7863 м. Съгласно одобрения идеен проект 
на възложителя за ПСОВ технологичната схема за 
пречистване на отпадъчните води на гр. Свищов е, 
както следва: По пътя на водата: входна помпена 
станция с груби решетки; сграда фини решетки; 
аериран пясъко-маслозадържател; дебитомер на 
входа; биобасейн „нитро-денитро”- 2 бр. вторичен 
радиален утаител -  2 бр. UV обеззаразяване; де-
битомер на изхода. Третиране на утайките: ПС 
за РАУ/ИАУ; утайкоуплътнител преди аеробен 
стабилизатор; аеробен стабилизатор; утайко-

уплътнител след аеробен стабилизатор, силоз за 
утайки; обезводняване на утайки с шнекова преса 
и постваруване. В проекта е предвидено извършва-
не на строително-монтажни работи за изгражда-
не на главен довеждащ колектор до ПСОВ гр. Сви-
щов и неотложна реконструкция на главни клонове. 
Съг ласно одобрения вариант от разработения 
идеен проект за довеждащ колектор в изпълнение 
на дейността ще бъде извършено следното: • Изг-
раждане на 2 броя канални помпени станции и 8 
броя преливници; • Изграждане на главен довеждащ 
колектор до ПСОВ гр. Свищов; • Реконструкция на 
главни довеждащи клонове.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 31.12.2014 г. 
Срок за получаване на документация за участие:  

01.04.2013 г.  Час: 17.00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 10.04.2013 г. Час: 17.00
Отваряне на офертите: Зала № 1 на администра-
тивната сграда на Община Свищов, ул. „Цанко Цер-
ковски” №2
Дата: 11.04.2013 г. Час: 10.00
За контакти: Мария Дочева - ръководител проект, 
Даниела Станкова - н-к отдел ОП
Факс: 0631 60504
Адрес: ул. „Цанко Церковски”, №2 
Адрес на възложителя:  www.svishtov.bg 
Телефон: 0631 68111
E-mail:  op@svishtov.bg

Oсн. предмет: 45332200 - Строителни и монтаж-
ни работи на водоснабдителни инсталации 
Прогнозна стойност: 4000000 лева
Технически възможности: Изисквания към кан-
дидатите, неизпълнението на всяко от които 
води до отстраняване на кандидата: всеки кан-
дидат трябва да разполага със следното основно 
оборудване, транспортни средства и механиза-
ция за изпълнението на работите, предмет на 
обществената поръчка: минимум по 4 (четири) 
броя от следните основни видове механизация и 
транспортни средства, които трябва да бъдат 
собственост на кандидата и/или да са му предос-
тавени по силата на договор за лизинг/договор за 
наем. Кандидатът може да използва ресурсите на 
други физически или юридически лица, при условие 
че докаже, че ще има на свое разположение тези 
ресурси за целия срок на договора: комбиниран ба-
гер; самосвал; микробус; основни видове машини и 
оборудване, които трябва да бъдат собственост 
на кандидата и/или да са му предоставени по сила-
та на договор за лизинг/договор за наем: минимум 
2 (два) броя машина за изпълнение на хоризонтален 

сондаж до ф 110 мм; минимум 1 (един) брой машина 
за челно заваряване от ф 63 мм до ф 250 мм; мини-
мум 1 (един) брой машина за електромуфи до ф 630 
мм; минимум по 4 (четири) броя от следните ви-
дове машини и оборудване, които трябва да бъдат 
собственост на кандидата и/или да са му предос-
тавени по силата на договор за лизинг/договор за 
наем: елгенератор (мощност/капацитет); водна 
помпа (мощност/капацитет); ръчна трамбовка 
(мощност/капацитет); фугорезачка (мощност/
капацитет); всеки кандидат трябва да разполага 
с най-малко 4 (четири) собствени постоянни еки-
па, включващи в състава си минимум машинист, 
шофьор и двама водопроводчици; всеки кандидат 
трябва да разполага с най-малко 1 (един) постоя-
нен екип за възстановителни работи по уличните 
настилки, ангажирани с изпълнение на обществе-
ната поръчка (договора) или да разполага със склю-
чен договор за наемане на такъв за целия период 
на договора; всеки кандидат трябва да разполага с 
най-малко 2 (двама) технически ръководители, кои-
то да осъществяват ръководството на екипите; 
всеки кандидат трябва да разполага с най-малко 

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 4623011,86 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 20
Срок за получаване на документация за участие:  

25.03.2013 г.  Час: 16.00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 05.04.2013 г. Час: 16.00

Отваряне на офертите: Община Балчик, заседа-
телна зала
Дата: 08.04.2013 г. Час: 10.00
За контакти: Красимира Костова
Адрес: пл. „21 септември” 6
Адрес на възложителя: www.balchik.bg
Телефон: 0579 71072
E-mail: mayor@balchik.bg

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 1125000 лева
Общо количество или обем: „Проектиране и из-
вършване на строително-монтажни работи по 
преустройство на съществуваща четириетажна 
административна сграда за нуждите на Районен 
съд – Петрич, Районна прокуратура – Петрич, СИС, 
АВ и ОЗ „Охрана”, находяща се в гр. Петрич, ул. „Ла-
зар Маджаров” № 3”. Изпълнението на поръчката 
включва: 1. Изготвяне на инвестиционен проект 
във фази: идеен проект и технически проект с ко-
личествено-стойностни сметки по съответните 
части. 2. Изпълнение на строителни и монтажни 
работи (СМР) съгласно одобрения от компетент-
ните органи инвестиционен проект по т.1. 3. Уп-
ражняване на авторски надзор по време на строи-

телството на обекта.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни: 30
Срок за получаване на документация за участие:  
01.04.2013 г.  Час: 17.30
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 10.04.2013 г. Час: 17.30
Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Славянска” 
№ 1, заседателна зала
Дата: 11.04.2013 г. Час: 11.00
За контакти: Светлана Станева
Факс: 02 9813445
Адрес: ул. „Славянска” 1
Адрес на възложителя: http://www.mjs.bg/
Телефон: 02 9237503
E-mail: s_staneva@justice.government.bg

2 (двама) правоспособни заварчици на полиетиле-
нови тръби, фасонни части и най-малко 1 (един) 
на стоманени тръби. В случай че правоспособни-
те заварчици на полиетиленови тръби и фасонни 
части нямат нужната квалификация за стоманени 
тръби, то кандидатът следва да предвиди един 
правоспособен заварчик на стоманени тръби; 
кандидатът трябва да разполага със собствена 
или наета база, разположена на територията на 
Столичната община, в която ще разположи пер-
сонала и техниката, необходима за изпълнение на 
задълженията по договора. Кандидатът подава 
заявление за участие, което трябва да съдържа 
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: 
Плик №1 „Документи за подбор”. В плик №1 канди-
датът поставя следните документи: декларация 
за наличието на основно оборудване, транспортни 
средства и механизация на участника за изпъл-
нението на предмета на поръчката, съдържаща 
информация относно техния вид и капацитет. 
Посочените в декларацията основно оборудване, 
транспортни средства и механизация трябва да 
отговарят на изискванията от инструкциите 
към участниците; за всяко от транспортните 
средства кандидатът представя копия от ре-
гистрационните талони (в случай че са негова 
собственост) или копия от лизинговите догово-
ри/ договори за наем, чрез които транспортните 
средства са му предоставени. В случай че канди-
датът се позовава на ресурсите на трето лице, 
трябва да представи съответните документи за 
него; списък на квалифицирания инженерно-тех-
нически персонал и работници, които ще бъдат 
ангажирани при изпълнението на обществената 
поръчка съгласно изискванията с приложени: копие 
на диплома, доказваща квалификацията на техни-
ческите ръководители; копие на свидетелство за 
правоспособност за машинистите и заварчиците 
на полиетиленови тръби, фасонни части и стома-
нени тръби; кандидатът е задължен да представи 
доказателство за собствена или наета база на 
територията на Столичната община, в която ще 
разположи персонала и техниката, необходима за 
изпълнение на задълженията по договора.
Краен срок за изпълнение: Срок на изпълнение в 
месеци: 24
Срок за получаване на документация за участие: 
17.03.2013 г. Час: 23.59
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 27.03.2013 г. Час: 09:30
Отваряне на офертите: Главен офис на „Софий-
ска вода” АД, град София 1766, жк „Младост IV”, ул. 
„Бизнес парк” №1, сграда 2А.
Дата: 27.03.2013 г. Час: 10.30
За контакти: Соня Итева
Факс:  02 8122588
Адрес: ул. „Бизнес парк” №1
Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg
Телефон: 02 8122443
E-mail: siteva@sofiyskavoda.bg
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Людмил Митакев

Честваме 135 г. от  
Освобождението на Бъл-
гария. Един от най-вну-
шителните паметници, 
напомнящи за героичните 
събития, е панорамата 
„Плевенска епопея 1877 г.“.

Музеят е построен в 
чест на 100-годишнината 
от превземането на града. 
Разположен е в Скобелевия 
парк, непосредствено до 
редута Кованлък. Тук по 
време на третата атака 
от обсадата на Плевен се 
водят едни от най-тежки-
те сражения в Руско-тур-
ската война. 

Автори на проекта са 
архитектите Иво Петров 
и Пламена Цачева заедно с 
екип от 14 души. Сградата 
изглежда сякаш е повдигна-
та върху четири щика, кои-
то олицетворяват силата 
на оръжието, донесло сво-
бодата. Те носят четири 
хоризонтално разположени 
пръстена, три от които 
напомнят за трите атаки 
срещу Плевен, а четвър-
тият – декоративно плас-
тичен фриз - символизира 
блокадата на Плевен. Ви-
сочината на корпуса с щи-
ковете е 47 м, а общият 
обем 54 хил. куб. м.

Изграждането е било  

истинско изпитание

Първата копка е напра-
вена на 19 януари 1977 г. с 
идеята панорамата да е 
готова през декември за 
честването на един век от 
освобождаването на Пле-
вен. Строежът е бил пре-
дизвикателство за проек-
тантите и строителите. 
При стегната организация 
и денонощна работа на 
три смени е направен из-
копът за основите. Той е с 
диаметър над 40 м и дълбо-
чина повече от 10 м. Един 
месец след това бил поло-
жен първият бетон - много 
сложна работа, при това 
при зимни условия. Имало 
около половин метър сняг. 
Успоредно със строител-
ството вървяло и проек-
тирането. В практиката 
това става изключително 
рядко и трудно се съче-
тава. Проектантите Иво 
Петров - само на 27 г., и 
Пламена Цачева – на 25 г., 
работят през нощта, пра-
вят чертежите, а сутрин-
та ги занасят на обекта. 
И така почти през цялото 
време. На 4 март 1977 г., 
когато става земетресе-
нието при Вранча, е имало 
опасност строящите се 
още стени да се срутят.

Николай Василиевич 
Овечкин от московското 
студио „М. Греков” е автор 
на живописната част, гла-

вен изпълнител и ръково-
дител на колектива от 13 
руски и български худож-
ници. Той прочел повече 
от 100 тома литература 
за българската история и 
така успял да формулира 
точно темите на карти-
ните в различните зали и 
най-вече водещата идея 
за цялата експозиция на 
панорамата. Заради голе-
мия размер на платната 
художниците са творили 
във физкултурния салон 
на едно московско учили-
ще. После, навити на рула, 
картините били донесени в 
Плевен, поставени на мяс-
то и доработени.

Експозицията  

е впечатляваща

В уводната зала са раз-
положени шест живопис-
ни платна с размери 4 на  
3,60 м, отразяващи момен-
ти от българската исто-
рия и Руско-турската вой-
на от 1877-1878 г.

Най-впечатляваща е 
Панорамната зала. Плат-
ното 115 на 15 м е изтъ-
кано от лен и е монтирано 
в зала с диаметър 40 м. 
Общата му площ заедно 
с предметния план е 2375 
кв. м. Перспективата на 
изображението е 8 - 10 км. 
Ефектът е, че посетите-
лят се озовава в центъра 
на бойното поле по време 
на третия щурм на Плевен 
на най-високия хълм край 
града, на позициите на 
турската армия между ре-
дутите Кованлък и Иса ага.

В диорамната зала жи-
вописното платно 17 на 5 м 
отразява последния бой за 
Плевен в долината на р. Вит 
на 10 декември 1877 г., капи-
тулацията на Осман паша 
и зимното преминаване на 
Балкана от руската армия. 
Общата му площ заедно с 

предметния план е 150 кв. м. 
Военни униформи, оръжие и 
артилерийски принадлеж-
ности от онова време до-
пълват художествената 
експозиция.

Постоянната излож-
ба от оригинални лито-
графии от края на ХIХ в., 
подредена в ротондата 
на панорамата, обединява 
темата за Освобождение-
то, представя моменти 
от Руско-турската война 
1877-1878 г. и епизоди от 
националноосвободител-
ните борби на българския 
народ в епохата на Въз-
раждането. Важно място 
сред тях заемат сражени-
ята на четите на Хаджи 
Димитър и Стефан Кара-
джа, плевенската епопея 
и отзвукът от тези съби-
тия в освободена България, 
Европа и Русия. Експозици-
ята допълват художест-
вени произведения на из-
вестни български, руски и  

румънски автори. 

Ще има основен ремонт

За музея „Плевенска-
та епопея” се твърди, че 
е единствената панорама 
с площадки на покрива. До 
там посетителите могат 
да се изкачат с асансьори 
и да наблюдават Мъртва-
та долина, редутите Ко-
ванлък и Иса ага, костни-
цата в Скобелевия парк, 
Радишевските и Гривиш-
ките възвишения. Всяка 
година тук идват над 150 
хил. посетители. Досега 
през залите й са минали 
близо осем милиона гости 
- приблизително колкото е 
населението на България.

Панорамата е преживя-
ла и тежки моменти. Имало 
е период, в който освет-
лението е било недоста-
тъчно, вентилацията била 
нарушена, опадали мазилки, 
начупени плочи са наруша-

вали естетическия вид.
Скоро обаче тук ще 

започне изпълнението на 
комплексния проект за 
развитие на устойчив ту-
ризъм в Плевенския регион, 
който общината изпълнява 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие” по 
схемата за подкрепа разви-
тието на природни, култур-
ни и исторически атракции. 
Обновяването на панора-
мата обхваща ремонт на 
сградата, включително 
мерки за енергийна ефек-
тивност. Ще бъде въведе-
на електронна система за 
управление на осветление-
то. Предвидено е изграж-
дане на външен панорамен 
асансьор на главния вход и 
възстановяване на площад-
ките за наблюдение.

Сравняват зданието  

с музея „Гугенхайм”

Специалистите по 

монументално строител-
ство отбелязват, че ав-
торите на проекта Иво 
Петров и Пламена Цачева 
са търсили съвременното 
звучене в иначе тради-
ционното изграждане на 
подобни сгради. Според 
някои плевенската пано-
рама има допирни точки 
с музея „Гугенхайм” в Ман-
хатън. 

Във всеки случай тя си 
остава уникат за България 
в панорамното изкуство, 
чийто основоположник е 
ирландският живописец 
Робърт Баркър (1739-1806), 
получил на 19 юли 1787 г. 
патент „за откриване на 
съвършено ново приспосо-
бление за демонстрация 
на изгледите от природа-
та, живописта, фреските 
и рисунката”.

В началото на XIX в. 
преобладават пейзаж-
ните панорами, в среда-
та на века се появяват и 
стигат до изключително 
съвършенство баталните 
панорами, а в края на сто-
летието се изработват и 
първите панорами с рели-
гиозен сюжет, които бър-
зо намират възторжена 
публика.

Панорамното изкуство 
в настоящия момент пре-
живява нов период на въз-
ход. Най-голямата държава 
в света – Китай, има 10 по-
добни музея. Там се намира 
и най-новото съвременно 
съоръжение, открито през 
октомври 2010 г. - „Югът 
на жълтата река”. То е и 
най-голямото в света с 
внушителните размери 179 
на 19,5 м.

Най-старото запазено 
здание от този тип се на-
мира в Швейцария. „Пано-
рамата на град Тун” е на-
рисувана точно преди два 
века. От 1970 г. досега в 
света се появяват 35 нови 
панорами.

Сградата изглежда сякаш е повдигната върху четири щика
Снимки Николета Цветкова

Оръдието 

е спомен от освобождаването на Плевен

Музеят 

е в сърцето на Скобелевия парк
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Вероятно скоро на Луната ще има човешко поселище. Основа-
ние за това дава проектът на известното студио Foster + Partners, 
осъществен в сътрудничество с Европейската космическа агенция 
(ESA). 

С помощта на 3D технология е създаден макет на база за че-
тирима души, която би могла да бъде разположена около Южния 
полюс на спътника на Земята. Прототипът вече е на изпитания в 
условията на вакуум, близки до тези на Луната. 

Обвивката на извънземната къща ще защитава обитателите 
си от метеорити, гама-радиация и от високите температурни 
разлики. Изследват се възможностите на лунната почва, извест-
на с името реголит, като строителен материал. Евентуално той 
може да послужи за покритие на дома. Къщата би могла да бъде 
транспортирана на модули чрез космически кораби, сглобена на 
място и постепенно разширявана чрез допълнителни съоръжения.

Бъдещите терени в спортните зали ще са от 
стъкло и върху тях ще се практикуват всякакви 
спортове. Това обещава иновацията на немските 
фирми ASB Systembau и KINON Porz.

Патентованото съоръжение е с вградена LED 
система за осветление. Чрез нея само с едно на-
тискане на бутона игрището може да се преобрази 
от баскетболно в такова за скуош, за волейбол, за 
футбол, хандбал и за какво ли още не. 

Прозрачният под ASB Glassfloor е от полимерно 
стъкло и отговаря на всички изисквания за настил-
ка на спортна площадка.

Независимо че първоначалната идея на иновато-
рите била патентът им да бъде приложен само за 
спортни площадки, сега те мислят за използването 
му в различни сектори на строителството. По тех-
нологията могат да се изграждат прозрачни плос-
кости с различни размери и вградена в тях система 
за осветление с безброй цветни варианти, има при-
ложение в дизайнерските решения, за маркиране на 
служебни обозначения на обществени места и т.н. 

Страницата
подготви
Людмил Митакев

Ако имате професия, която 
се практикува в строител-
ството или в трудни условия, 
ще ви е необходим по-специа-
лен телефон. Новите модели 
B10 и B25 на Caterpillar са уни-
кални с ненадминатата си из-
дръжливост. Те вече се пред-
лагат на пазара, включително 
и в България чрез компанията 
„Елтрак България“.

Ударо- ,  водо-  и прахоу-
стойчивите смартфони са 
рядкост, а още по-малко са 

защитените модели с Android. 
Насочени са към потреби-
телите с активен начин на 
живот, чиято всекидневна 
работа или хоби предполага 
телефонът да се използва при 
нетипично тежки условия. 
Сега безпроблемното му функ-
циониране е гарантирано дори 
и при високозапрашена, влаж-
на и с минусови температури 
среда с повишен риск от удар, 
изпускане или издраскване. 

Телефоните са сертифици-
рани по стандарта IP67.

Подсиленият модел CAT 
B10 е пълноценен смартфон с 
операционна система Android. 
Дисплеят му е с размер 3,2 
инча, резолюция 480х320 пик-

села и предпазно стъкло Asahi 
Strengthened Glass за по-добра 
защита срещу надраскване. 
Този телефон разчита на 800 
MHz процесор Qualcomm, за-
хранван от батерия с по-ви-
сок от стандартния капаци-
тет - 2000 mAh. В допълнение 
CAT B10 поддържа и Dual SIM 
технология за потребители с 
повече от една SIM карта.

CAT B25 е за предпочита-
щите стандартни бутони за 
управление. Моделът също 
отговаря на стандарта IP67 
за устойчивост срещу прах 
и други замърсявания, удари, 
минусови температури и вода. 
Подобно на CAT B10 и CAT B25 
разполага със слотове за две 

SIM карти.
Caterpillar е световен про-

изводител на строителна и 
минна механизация, дизелови 
и газови двигатели, генера-
тори и кари, признати за едни 
от най-производителните и 

надеждни в света. 
Фирмата е символ за висо-

ко качество и издръжливост. 
В тази връзка всички аксе-
соари САТ - обувки, облекла, 
чанти, телефони и др., са си 
спечелили същия имидж.

Кевларът е материал за изработване на бронежи-
летки. С помощ та на нанотехнологиите учените от 
Лабораторията за продукти от гората в гр. Абърдийн, 
щат Мериленд - САЩ, създадоха на основата на дър-
во продукт, наподобяващ стъкло. То е по-здраво от 
кевлара. Разработката се базира на смесването на 
целулозни нанокристали и нанофибри. Поръчана е от 
военна изследователска лаборатория от същия град.

Службата по горите на САЩ е отпуснала 1,7 млн. 
долара за пилотно съоръжение за производство на 
новия материал. Планира се на първо време той да на-
мери приложение за изработването на стъкла за ав-
томобилната промишленост и за фасадите на сгради.

След три години научноприложна дейност откри-
вателите се надяват да намерят своята ниша на па-
зара, още повече че производството е с минимално 
отделяне на вредни емисии, а ще доведе и до разкри-
ване на нови работни места в горските райони.

На 800 км западно от 
Пекин се намира пусти-
нята Ксянгшаван. С нови 
технологии учени, строи-
тели и архитекти са ре-
шили да превърнат пясъ-
ците в селище, изградено 
на принципите на устой-
чивото строителство с 
нулево енергийно потреб-
ление.

Отначало тук ще бъде 
построен хотел „Лотус”. 
Подредбата на еднакви 
елементи върху покрив-
ната конструкция, но под 

различен ъгъл създава 
илюзията, че сграда-
та е макет на това 
нежно цвете - един от 
най-важните символи 
в китайската тради-
ция. Творците от PLaT 
Architects умело са из-
ползвали формата на 
конструкцията за уве-
личаване на засенч-
ването от едната 
страна и за добиване 
на енергия от слънцето 
и вятъра. Амбицията на 
създателите е той да 

бъде построен с възмож-
но най-много естествени 

строителни материали, 
добивани в пустинята. 

Симбиозата между човек и природа с по-
мощта на иновации е основата на проекта 
на белгийския архитект Винсент Целебаут, 
осъществяван в момента в Тайван.

На единствено останалия незастроен 
голям парцел на острова се предвижда из-
граждането на ефектен небостъргач с жи-
лища. Градината Агора, както е наречена 
сградата, не само ще е самодостатъчна 
от гледна точка на необходимата енергия, 
но и ще има уникалното свойство да поглъ-
ща намиращия се в нея въглероден двуокис. 
Идеята за това уникално съоръжение е на 
белгийския архитект Винсент Целебаут. 

Необходимата енергия за отопление и 
осветление на небостъргача ще се набавя 
от слънцето и вятъра. Освен това обек-
тът ще може да се похвали с нулева еми-
сия на въглероден двуокис, тъй като цялата 
му повърхност ще бъде покрита с огромни 
вертикални градини. Изцяло озелененият 
небостъргач ще се слее с парка, в който е 
планирано построяването му. Височината му 
ще бъде 119 м. Крайният срок за завършва-
не е 2016 г. Сградата ще кандидатства за 
одобрение по местния сертификат за зелено 
строителство.

Хотел „Лотус” ще е насред пустинята

Така вероятно ще изглежда 

човешкото селище на Луната

Специалният апарат е на Caterpillar
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Spirit of Burgas 2013 

Организаторите на фестивала подготвят почти 
48-часова безспирна музикална фиеста

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Шестото издание на единстве-
ния по рода си музикален фестивал 
в България - Spirit of Burgas, ще се 
проведе на 27 и 28 юли. И тази го-
дина събитието ще предложи на 
меломаните разнообразна музикал-
на програма, а бургаският плаж ще 
посрещне едни от най-известните 
и любими артисти и банди. Освен 
това организаторите готвят и куп 
изненади – повече забавления, разре-
шени морски бани под съпровода на 
любимата музика и почти 48-часо-
ва безспирна фиеста. Фестивалът 
ще посреща фенове още в 17.00 часа 
следобед, а програмата на сцените 
ще приключва чак по изгрев слънце.

„Решението да преместим дати-
те за събитието с една седмица не 
е случайно“, споделя Стефан Елен-
ков, изп. директор на Spirit of Burgas. 
„Тази промяна стана необходима, за 
да попаднем времево в тур датите 
на групите и артистите, които ис-
каме да поканим, а и които нашите 

фенове пожелаха да видят на тазго-
дишното издание. Не беше лесно да 
се откажем от любимия на всички 
ни месец август, но все пак предпо-
четохме да не правим компромис с 
програмата и да не разочароваме 
верните си почитатели.“

За втора поредна година Spirit 
of Burgas доверява денс сцената 
на клуб „Ялта“ и ще си партнира с 

най-големия фестивал за електрон-
на музика в България - Solar. Той ще 
започне на 26 юли и ще приключи на 
28 юли, като ще представи едни от 
най-големите звезди на електронна-
та сцена.

Първите хедлайнери ще бъдат 
обявени още в средата на март, ко-
гато ще започне и ранната продаж-
ба на билети.

Всеки път, когато Сезария Евора влиза в студио, 
за да подготви нов албум, нейният продуцент Хосе да 
Силва я кара да запише повече песни от предварително 
заплануваното. Накрая двамата създават хармоничен 
албум, който да достави удоволствие на слушателя 
- от първото до последното парче. В това се крие и 
една от причините за големия успех на проектите на 
певицата. 

През годините голяма част от тези допълнителни 
песни остават недовършени по технически причини 
или защото така решава самата Сезария. Сега, една 
година след смъртта й, Sony Music събира албум с 13 
неиздадени записа на кралицата на морна, останали 
извън официалните й проекти. 

Изданието съдържа творби от всички любими ав-
тори на Босоногата дива, като включените песни 
покриват периода от звукозаписните сесии на певи-
цата от 1997 г. за албума Cabo Verde до Rogamar от 
2005 г. Албумът съдържа още песента в стил боле-
ро Dos Palavras, която е изпълнена за първи път през  
1962 г. от Los Bribones в Мексико. Сезария я добавя в 
репертоара си като жест към испаноезичната публика 
още в годините, когато пее в бар на плажа в родното 
си градче Миндело на о. Сан Висенте (Кабо Верде). 

Mãe Carinhosa ще бъде издаден на 4 март в две 
версии – стандартна и делукс. Луксозното издание ще 
включва бонус DVD с 60-минутен неиздаван досега кон-
цертен видеоматериал на певицата.

Американският пред-
приемач с акцент върху 
творческите индустрии 
Скот Белски – основател и 
изпълнителен директор на 
Behance (водеща в света 
платформа за портфолио 
на творчески настроени 
хора с креативни идеи, 
радваща се на милиони по-
сетители месечно), прави 
на пух и прах погрешното 
и клиширано схващане, че 
всяка добра идея бива ре-
ализирана. Той разглежда 
представите за същност-
та на креативния процес, които граничат с фантас-
тичното, приземявайки ги на нормалното им човешко 
ниво.

Според него да имаш развинтена фантазия и 
да се радваш на сполучливи импровизации, е ценно 
умение, заслужаващо похвала, но способността да 
осъществяваш идеите си съвсем не е въпрос на ге-
ниалност. Нещо повече – за разлика от творческо-
то мислене всеки може да развие способността да 
довежда до край интригуващите си идеи. Единстве-
ното, което трябва да направи, твърди Белски, е да 
промени организационните си навици, да се ангажира 
с по-широка общност и да развие лидерските си уме-
ния. По неговите думи „креативните хора са позна-
ти с развинтената си фантазия: да импровизираш и 
действаш интуитивно, в известен смисъл е свята-
та същност на това какво правим и кои сме. Само 
че когато анализираме подробно как най-успелите 
и продуктивни творци, предприемачи и бизнесмени 
наистина реализират намеренията си, се оказва, че 
„да имаш идея“ е само малка част от процеса, само 
един процент от целия път“.

Êàðåíèíà

Поредната екраниза-
ция на легендарния роман 
на Лев Толстой е дело на 
един от най-талантливи-
те британски режисьори – 
Джо Райт, който очевидно 
има слабост към истори-
ческите драми („Гордост и 
предразсъдъци“, „Изкупле-
ние“). Адаптацията е дело 
на носителя на „Оскар“ Том 
Стопард („Влюбеният Ше-
кспир“), който представя 
по оригинален начин впе-
чатляващия роман на Лев 
Толстой.

Непреходната история 
разкрива непреодолимата 
сила на изпепеляваща лю-
бов, в сянката на която 
е показано прекомерното 
разточителство на ру-
ското общество по онова 
време. Годината е 1874-
та. Изпълнена с енергия 
и красота, Ана Каренина 
(Кийра Найтли) има това, 
за което мечтаят всич-
ки нейни съвременнички 
- тя е съпруга на Каренин 
(Джъд Лоу), високопос-
тавен представител на 
правителството, от ко-
гото има син, и се радва 
на изключително високо 
обществено положение в 
Санкт Петербург.

След като получава 

писмо от своя брат Облон-
ски с молба да му помогне 
да спаси брака си с Доли, 
който е в опасност заради 
неговите любовни афери, 
Ана заминава за Москва. 
По време на това пъте-
шествие тя се запознава 
с графиня Вронска, чийто 
син я очаква на гарата. 
Когато Ана и офицер Врон-
ски се срещат, между тях 
пламва изпепеляваща лю-
бов. Тя все пак прави опит 
да подреди отново живо-
та си, като бяга в дома 
си в Санкт Петербург, но 
Вронски я последва и там. 
Ана иска да върне обра-
тно стария си живот, но 
същевременно мислите 
й са изцяло завладени от 

нейната нова любов. Това 
е началото на страстна 
любовна история, която 
разтърсва обществото 
на Санкт Петербург. Ка-

ренин е в безизходица и е 
принуден да постави на съ-
пругата си ултиматум. В 
желанието си да се пребо-
ри за своето щастие Ана 
нарушава идеалистичните 
правила на предубедено-

то руско общество, като 
предизвиква трагични по-
следствия за своя и този 
на околните живот.

Джо Райт споделя, че 
руската култура не е 
била съвсем автентич-
на във време, в което 
всички са искали да под-
ражават на французите. 
Говорело се е на френски, 
чело се е на френски и 
маниерите са били френ-
ски - точно както и то-
алетите на героите от 
онова време. Британе-
цът се спира на нестан-
дартното режисьорско 
решение да пречупи ис-
торията през непрекъс-

нато трансформираща се 
театрална сцена. Филмът 
определено провокира, а 
Джо Райт заслужава ува-
жение най-малко заради 
смелия подход и страхот-
ната кинематография.
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Светослав Загорски

Хайделберг е едно-
временно символ на ро-
мантиката и на знание-
то. Германският град е 
известен с непокътната 
барокова архитектура в 
старата си част, която 
привлича милиони турис-
ти всяка година. Там се 
намира и може би най-по-
пулярното висше училище 
в света „Рупрехт - Карлс 
университет“, познато 
повече като Хайделберг-
ския университет.

Той е кръстен на два-
ма велики херцози - Руп-
рехт I, княз на областта 
Пфалц и великия херцог 
Карл-Фридрих от Баден, 
и е основан в далечната  
1386 г. Няколко пъти е 
бил преместван в раз-
лични сгради, като през 
1711 г. е построено съ-
ществуващото и до днес 
университетско здание 
в стария град. И докато 
сградите са се сменяли 
през Средновековието, то 
значението на Хай-
делбергския универ-
ситет за световна-
та наука си остава 
константна величи-
на - няма друго учеб-
но заведение, което 
може да се похвали с 
9 нобелисти.

З а  б ъ л г ари т е 
е  любопитно,  че 
към университета  
съществува и Сла-
вянски институт, 
един от малкото в 
Германия, в който се 
преподава българис-
тика. А навремето 
тук са получавали 
образованието си 
много наши възро-
жденци, сред които 
Петър Берон и Ва-
сил Радославов. В 
града дори има па-
метна плоча с лика 
на Петър Берон.

Разбира се, уни-
верситетът не е 
основната турис-
т и ч е с к а  а т р а к -
ци я .  Х ай делб ер г 
спокойно може да 
бъде част от една 
автомобилна оби-
колка на Германия. 
С кола от София е 
на 1650 км, които се 
изминават за 2 дни. 
Река Некар  преко-
сява цялото селище 
в посока изток-за-
пад, а след 20-ина 
километра се влива 
в Рейн. Близо е до 
Франкфурт на Майн 
и Щутгарт. 

Историята на 
Хайделберг започва 
доста преди офици-
алното му основа-
ване. Градът носи 
това име още от 

1196 г., като в история-
та му се вплитат келти, 
франки, римляни. Векове 
наред той е бил столица 
на князете от Курпфалц, 
които същевременно с 
това са били и императо-
ри на Свещената Римска 
империя.

През късното Средно-
вековие градът и регион-
ът са в центъра на бой-
ните действия по време 
на войната за пфалцкото 
наследство. Войната за-
почва на 24 септември 
1688 г., когато се изо-
стря въпросът за наслед-
ството на Курпфалц. 

В съвременната исто-
рия за Хайделберг е много 
важен фактът, че по вре-
ме на Втората световна 
война той оцелява, без да 
е засегнат от сражения и 
без никакви разрушения. 

Безспорно най-голяма-
та забележителност на 
градчето е 

замъкът 

„Хайделберг”. Той е и 

една от най-известните 
и посещавани забележи-
телности в югозапад-
ната част на Германия. 
Издига се величествено 
със своите отблясъци в 
пастелни тонове между 
старите квартали на 

града и хълма. 
За първи път замъ-

кът се споменава през  
1225 г. в днешния си вид 
той носи белезите на 
н якол ко  архитектур -
ни епохи. Разрушаван е 
многократно, като след 
последни я  погром  от 
французите по време на 
Деветгодишната война 
през 1693 г. е изоставен. 
Архитектурата на замъ-
ка е странна смесица от 
стилове и епохи между 
XIII и XVII в., като основ-
ната част от двореца е 
построена в духа на нем-
ския Ренесанс.

Впоследствие е въз-
становена кралската 
сграда (залата и дворцо-
вата капела), които и до 
днес служат за празнични 
тържества и изложби. В 
сутерена се намира ог-
ромна бъчва, която съби-
ра точно 221 726 литра 
вино.

Днес има два начина 
да стигнете до двореца. 
Единият е, като ползва-
те лифта, който тръгва 
от стария град и отива 
до телевизионната кула, 
а другият е пеша по тяс-
ната живописна пътеч-
ка. В нейното начало ще 
видите табела с надпис, 
който гласи, че до дво-
реца ви остават 1035 
стъпала. Изкачването е 
уморително, но гледката 
към замъка и града от 
просторните тераси си 
струва усилието. 

За  да  оцените до-
стойнствата на дворе-
ца, повървете бавно по 
Философската алея, го-
риста пътека покрай хъл-
ма над река Некар върху 
срещуположния (северен) 
бряг,

където са се разхождали 

Гьоте и Хегел, 

или по залез слънце 
минете с корабче по река 
Некар и се насладете на 

знаменития пейзаж, кой-
то разкрива гледка към 
замъците „Хорнберг” и 
„Гутенберг”. В старата 
част на града се нами-
ра една от най-дългите 
пешеходни зони в Европа 
- 1,6 км. На нея са разполо-
жени много от забележи-
телностите, музеи, мага-
зини, кафенета и барове. 

Картини и други про-
изведения на изкуство-
то от XV век до нашата 
съвременност могат да 

се видят в известния 
Музей на Курпфалц. Сред 
по-известните произве-
дения са олтар от Тилман 
Рименшнайдер и картини 
от Емил Нолде. Съвре-
менно изкуство може да 
се види както в няколко 
частни галерии, така и в 
изложбената зала на Хай-
делбергското художест-
вено дружество, което е 
основано през 1869 г. и се 
смята за едно от най-го-
лемите в Германия.

В германския град се намира единственият университет с 9 нобелисти

Хайделбергският университет е най-старият в Германия

Замъкът „Хайделберг” се издига на хълмовете край града

Красивата фасада

Красивите улички на града

Старият мост  

над река Некар
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Eng. Kinarev, what hap-

pens in the Chamber of En-

gineers in the Investment 

Design in recent months?

First I have to mention the 
assessment of the impact of 
the Law on the chambers 
of architects and engineers 
in the investment design 
(LCAEID). In it there are 
many true but also unsettled 
things. The reason perhaps is 
in the very short time for its 
preparation. The Chamber of 
Engineers in the Investment 
Design will not leave without 
consequences the analysis 
and we will consider all rec-
ommendations and inaccura-
cies. 

On the other hand, our 
organization turns ten years 
old. The time has come to 
revise the regulations. This is 
one of the key points on the 
agenda of the forthcoming 
general meeting at the end 
of March.  

We will then answer all 
questions regarding the arti-
cles of the organization. 

If we accept the remarks 
set out in the assessment of 
the impact of the LCAEID, we 
will consider them.  

What are the projects 

you are working on?

With our entry into the EU 
began the adopting of Euro-
pean technical documents. A 
lot of standards entered into 
the field of design and con-
struction. We try, as far as we 
can, to help the authorities 
that implement those regula-
tions. We have representa-
tives in the Bulgarian Institute 
for Standardization (BIS). 
When someone asks us for 
help, we get involved. 

For example, a few 
months ago was completed 
the revision of the fire regu-
lations. We took an active 
part in its change and all our 

suggestions were put into it. 
It is sad that the expert work, 
made by our staff, remains 
without financing. Colleagues 
receive a token payment by 
BIS although they translate 
the European standards. In 
the remaining workgroups 
there is no reward. 

On 7 March we will 
meet with representatives of 
the Bulgarian Construction 
Chamber and other profes-
sional organizations and then 
I would like to raise the issue.

EC has approved Struma Motorway 
We receive BGN 536 million for the motorway; the contract for construction of Lot 2 was signed

“The European Commis-
sion has approved the project 
for the construction of Lots 1, 2 
and 4 of the Struma motorway. 
So our country will receive a 
grant worth BGN 535,975,222.9 
for design and construction of 
the motorway,” said the outgoing 
Minister of Transport, Informa-
tion Technology and Communi-
cations Ivaylo Moskovski. The 
funds allocated by EC will be 
invested in the construction of 
68.5 km of the motorway from 
Dolna Dikanya to Blagoevgrad 
(Lot 1 and 2) and from Sandan-
ski to Kulata (Lot 4).

Later in the day was signed 
the agreement for construction 
of Lot 2 – the route between 
Dupnitsa and Blagoevgrad, 
which is 37 km long. On the part 

“By the end of March or beginning of April this year 
is expected to begin the construction of the metro 
from Mladost 1 district to the Business Park,” said Eng. 
Stoyan Bratoev, Executive Director of “Metropolitan” JSC, 
at the presentation of the projects that the company 
will perform this year. This happened in the Sofia 
Municipality with the participation of Mayor Yordanka 
Fandakova. 

The extension is stage 3 of the first metro diameter 
that connects Sofia districts “Lyulin” and “Mladost”. Part 
of the third stage is also the construction of the subway 
to the airport. “We are looking forward to the start of the 
construction season,” said Fandakova adding that the 
extension of the metro is an important opportunity for 
businesses in Sofia. 

Initial studies show that daily along the route will 
travel 45 thousand passengers. Its length is about 
three kilometers and it will have three metro stations. 
According to Eng. Bratoev, currently preliminary research 
is carried out for a lift station to the Vitosha Mountain. 

Construction of the metro 
to the Business Park starts 
within a month 

Mr. Donchev, how will the political 

situation affect the absorption of EU 

funds for this programming period?

It depends on how it will develop. By 
the moment I fulfill my duties as a minister 
in resignation, by the last possible day and 
hour I will do what is necessary. I hope the 
new government – probably caretaker, as 
well as the next cabinet with great energy 

and maximum understanding of the situa-
tion will continue to do what I do.   

Is it possible this to lead to termina-

tion of projects or their payment to be 

delayed?

I do not believe that anyone will start 
to terminate projects that are underway or 
will afford to delay payments. I hope this 
does not happen. There is a possibility to 
terminate an already signed agreement 
but the projects have gone through the 
normal procedure and evaluation. More-
over, there has been public discussion 
about them and their implementation is 
expected by citizens. 

It is important to keep the pace of pay-
ments on contracts already concluded. I 
am sure that ruling authorities and ad-
ministration working on programs will do 
their job. But there should be wise political 
leadership to make good decisions. 

The truth is that the challenges for us 

in 2013 are extremely serious. These are 
implementation of the current program-
ming period and preparation for the next 
one. The responsibility that will have all 
those who are committed to these pro-
cesses is heavy no matter whether they 
will be from a caretaker cabinet or from 
the next government. There is not a day 
to lose because delay in payments may 
lead to loss of money and delay in the 
contractual process – to a later start of 
the next programming period. I deeply do 
not believe that anyone would want this. 

How did similar situations affect the 

activities on operational programs in 

other countries EU members?

It is hard to comment in detail but polit-
ical turbulence in Romania, I think, did not 
affect well the management system of EU 
funds. However, I believe the change, the 
new politicians, the new ministers are not 
a reason to spoil something that works. 

Tomislav Donchev, outgoing Minister of EU Funds Management:

The change is not a reason to spoil something that works well 

of the contractor the Chairman 
of the Road Infrastructure Agen-
cy Eng. Lazar Lazarov put his 
signature on it, and on the part 
of the selected performer Con-
sortium “Struma Lot 2”, including 
Italian company “Impreza” and 
Bulgarian companies “GBS Infra-
structure Construction” and “Pat-
stroy-92” Eng. Georgi Harizanov. 

During the ceremony, it be-
came clear that the construction 
of the facility could begin in early 
spring. The signing ceremony 
was attended by the outgoing 
Minister of Regional Develop-
ment and Public Works Lilyana 
Pavlova. 

The lot will be constructed 
on engineering, which means it 
will be simultaneously designed 
and built. The task provides im-

plementation of large facilities, 
including two tunnels up to 500 m 
long, bridges over the rivers Dz-
herman, Rilska and Struma and 
four road junctions – “Dupnitsa-
south”, “Boboshevo”, “Kocherino-
vo” and “Blagoevgrad”. 

The route passes through the 
territory of Kyustendil and Blago-
evgrad. Between the motorway 
and the cities will be installed an-
ti-noise barriers and will be built 
agricultural underpasses and 
overpasses. Conditionally the site 
is divided into three subparts, as 
in the most advanced stage is the 
design of the intermediate one. 
Eng. Lazar Lazarov explained 
that the reason for this is the dis-
covered archaeological values in 
the remaining two for which the 
work was delayed.

Eng. Stefan Kinarev, Chairman of the Chamber  

of Engineers in the Investment Design:

Deputy Minister of Transport and Public Works  

of Albania Ernst Noka:

We, representatives of the construction 
industry, should jointly solve our problems 

Bulgarian builders are welcome

“The average annual investment in Albania is 
between EUR 800 million and 1 billion. The funds 
come from the state budget and from different agree-
ments with the World Bank, the EU, The European 
Investment Bank and the Islamic Development Bank. 
We have investors from Italy, Germany, Kuwait and 
Saudi Arabia.” This was said by Deputy Minister of 
Transport and Public Works of Albania Ernst Noka 
during a meeting with a delegation of the Bulgarian 
Construction Chamber, which he received in his of-
fice at the transport ministry.  

The delegation is led by the Chairman of BCC 
Regional Office – Sofia Eng. Nikolai Stankov. It in-
cludes also Deputy Chairman of Sofia Regional 
Office Eng. Blagoy Kozarev, Eng. Lyubomir Ka-

chamakov and Vasil Vutov, Eng. 
Iskren Milanov – member of 
BCC Regional Office – Sofia, 
the Chairman of the section 
“Engineering Infrastructure” at 
BCC – Eng. Rosen Koleliev, its 
Deputy Chairman Eng. Valentin 
Zelenchenko, Voin Voinov and a 
representative of the company  
“Raicommerce” AD. 

“We are pleased to be here,” 
said Eng. Stankov to the host of 
the meeting. He presented the 
work of the Chamber stressing 
the fact that it has been regu-
lated by law for five years. ”Our 

state has delegated to us the function to register 
construction companies in the country. We have 28 
offices across the country. The purpose of our visit 
here is to explore opportunities for participation of 
Bulgarian companies in the Albanian market. Our 
companies can help the absorption of EU funds and 
from other financial institutions as well as the imple-
mentation of infrastructure and other construction 
projects,” he added. Eng. Stankov emphasized the 
role of “Stroitel” newspaper for which are subscribed 
all construction companies in the country and it is 
distributed in ministries, municipalities, diplomatic 
missions. “It has established itself as the best media 
in the sphere of construction in our country,” summed 
up the Chairman of BCC Regional Office – Sofia.
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Рони О'Съливан: 
Снукър Бокс 

Още в 12-ата минута Жерар Пике фаулира 
Кристиано Роналдо в наказателното поле

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Отборът на „Реал” 
(Мадрид) нанесе нов удар 
в сърцето на „Барселона”. 
Само преди седмица „Бар-
са” бе надигран от „Милан” 
в Шампионската лига с 
0:2, а после каталунците 
претърпяха изключител-
но горчиво поражение с 
1:3 при домакинството на 
вечния враг в мач реванш 
за Купата на краля. „Лос 
бланкос“ доминираха през 
цялата среща, играна на 

„Камп Ноу“, и заслужено 
постигнаха успех и от-
страняват „Барса” след 
общ резултат 4:2 в своя 
полза. Още в 12-ата ми-
нута Жерар Пике фаулира 
Кристиано Роналдо в нака-
зателното поле, а от пос-
ледвалата дузпа португа-
лецът не сгреши и откри 
резултата за 1:0. „Барса” 
установи натиск до края 
на първата част, но до 
гол така и не се стигна 
и „Реал” запази аванса си 
от гол преднина на почив-
ката. Второто полувреме 
започна с преса на ката-

лунците, докато тимът 
на Жозе Моуриньо показа 
търпение и брилянтна 
тактическа дисциплина в 
очакване на нова възмож-
ност за удар. Тя се откри, 
когато в 57-ата минута, 
при вихрена контра на „бе-
лите”, Чаби Алонсо наме-
ри Анхел ди Мария, който 
лесно финтира по-бавния 
Карлес Пуйол и стреля, а 
след избития удар топка-
та попадна в Кристиано 
Роналдо, който почти на 
празна врата вкара вто-
ри гол и на практика реши 
спора. 12 минути по-късно 

„лос меренгес“ реализира-
ха и трето попадение, за 
да стане резултатът в 
тяхна полза класически. 
Рафаел Варан се изви-
си след центриране от 
корнер и заби топката с 
глава в сглобката за 0:3. 
Малка утеха за домаки-

ните бе голът на защит-
ника Жорди Алба в 89-ата 
минута. Иниеста подаде 
технично над защита-
та в бяло, левият бек на 
„Барса” изпревари Серхио 
Рамос и от въздуха прати 
топката в далечния не-
защитен от Диего Лопес 

ъгъл. Така „Реал” победи 
с 3:1 и се класира на фи-
нала в турнира за Купата 
на краля, а двата отбора 
ще се срещнат отново 
в събота от 17.00 часа 
българско време в мач от 
първенството на Примера 
дивисион.

Световната футболна федерация (ФИФА) наказа 
74 души - съдии и футболисти, замесени в уредени ма-
чове. Този път санкционираните са от Италия и Ко-
рея. 11 от 70 санкционирани са лишени от правото 
да се занимават с футбол до края на живота си. Те 
са наказани по доклади и присъди от италианските 
съдебни органи, които проведоха мащабни операции, 
засягащи срещите в няколко от предишните сезони. 
ФИФА мотивира решението си да изхвърли тези хора 
от футбола заради директно участие, предлагане, не-
законно залагане или корупционни практики и връзки с 
престъпни организации.

Други четири казуса са от Корея, като те са поредни-
те след 41 наказани през януари 2013 г. и 10 миналата го-
дина. Битката на 
ФИФА срещу уре-
дените мачове 
има нов оттенък 
тази година, след 
като централа-
та пусна сайт за 
сигнали от всеки, 
който смята, че 
дадена среща е 
манипулирана.

Собствениците на 
ПСЖ набелязаха поред-
ната звезда, която ще 
се опитат да привле-
кат. Този път става 
дума за нападателя за 
„Манчестър Юнайтед” 
Уейн Рууни.  Според 
медиите на Острова 
собствениците на па-
рижкия клуб са готови 
да дадат 46 млн. евро, за да си гарантират услугите 
на английския голаджия. Изданията твърдят, че напа-
дателят е желаният партньор на Златан Ибрахимович 
в атаката на ПСЖ, а евентуалната оферта със сигур-
ност ще бъде внимателно обмислена от ръководството 
на „червените дяволи“. От една страна, Рууни е сърцето 
и душата на отбора в последните години, но този се-
зон остава в сянката на Робин ван Перси и не бележи 
толкова често, колкото се очаква от него. Освен това 
през лятото той навлиза в последните две години от 
договора си и от ръководството на „червените дяволи“ 
може да се изкушат от перспективата да го продадат, 
отчитайки факта, че скоро нападателят ще навърши 28 
години и цената му ще започне да пада.

Българинът Живко Миланов пострада сериозно по 
време на мача между „Васлуй” и „Клуж” (0:0) от румънско-
то първенство. Той е с пет избити зъба. След сблъсък с 
Рикардо Каду в 42-рата минута са били избити два от 
тях. Малко по-късно се е наложило да бъдат премахнати 
още три в болницата.

При опит на Живко да засече с глава идващата топ-
ката към него връхлетя Каду и го удари с крак в глава-
та. След сблъсъка футболистът не успя да се изправи 
и незабавно бе закаран в болница. От изследванията, 
направени му в Букурещ, стана ясно, че има и комоцио. 
Футболистът е преместен в болница в София, където 
за него ще бъдат положени допълнителни грижи, за да се 
види дали няма усложнения заради травмата на главата.

Тр е ньоръ т  н а 
„Васлуй” Виорел Жизо 
определи деянието 
на Каду като пре-
стъпление. „Дано го 
накажат сериозно - 
той удари Миланов 
умишлено. А и това 
не е първият му по-
добен случай“, комен-
тира Жизо.

Рони О'Съливън ще 
защитава световната 
си титла по снукър през 
април. Това съобщи ан-
гличанинът на специално 
свикана от него прес-
конференция. Миналата 
седмица 37-годишният 
О'Съливън обяви, че е взел 
решение за бъдещето си, 
което доведе до опасе-
ния, че Ракетата може да 
сложи окончателно край 
на кариерата си. През но-
ември миналата година 
бившият номер 1 в света 
обяви, че се оттегля от 
професионалния спорт по 
лични причини и няма да 
участва в турнири през 
сезон 2012/2013. „Бях от-
егчен. Имах нужда от по-
чивка, но вече мисля, че 
е време да се върна към 
това, което съм правил 
през целия си живот. Пре-
ди три или четири месеца 

си стоях вкъщи и мислех, 
че предпочитам да загубя 
с 0:10 фрейма в Шефилд, 
но да играя, вместо да се 
храня или да си почивам. 
Просто трябваше да се 
върна да играя, незави-
симо дали ще печеля или 
губя. Така осъзнах колко 
важна част от живoта 
ми е снукърът“, заяви че-
тирикратният световен 
шампион пред медиите 
тази седмица. Той заяви, 
че се чувства по-свеж, а 
снукърът не го изтощава 
психически или физически. 
„Просто имах нужда от 
време за други неща в жи-
вота си. Давах си смет-
ка, че не мога да стоя 
далеч от спорта задълго. 
През цялото това време 
осъзнавах, че трябва да 
се върна и че мислите в 
главата ми трябва да са 
подредени. Не съм заб-

равил как се играе, знам 
как да вкарвам топки, но 
имам нужда от мачове. 
Участвал съм в няколко 
демонстративни срещи, 
но говорим за 10 дни игра 
в рамките на последни-
те девет месеца. Не съм 
имал сериозни двубои под 
напрежение и очаквам, че 
сега ще ми бъде трудно. 
Мачовете не си прили-
чат един с друг и за мен 

ще бъде голямо предиз-
викателство. Аз обаче 
възприемам това като 
началото на нещо ново и 
много по-голямо. Обичам 
снукъра, знам колко съм 
добър и знам на какво съм 
способен. Надявам се ня-
кои хора вече да са ме от-
писали, защото това ще 
ме направи още по-силен“, 
коментира мотивираният 
О'Съливън.

Има вероятност 
Кубрат Пулев да стане 
директен претендент 
за титлата в тежка 
категория на Между-
народната боксова фе-
дерация (IBF), принад-
лежаща на украинеца 
Владимир Кличко.

Непобеденият в 20 
мача на профиринга Тайсън 
Фюри е намерил перфект-
ната причина, за да из-
бегне смятания за опасен 
мач с българина. Ако Фюри 
оправдае очакванията и 
надиграе Стив Кънингам 
в мача им на 20 април в Ню 
Йорк, то британецът би 
станал последното пре-
пятствие пред Кобрата 
за срещата му с Кличко. 
Но ако Фюри победи Къ-
нингам, той най-вероятно 
ще пожелае да се бие с ве-
терана Тони Томпсън, кой-
то изненадващо спря във 
втория рунд Дейвид Прайс 

миналата събота. Прайс е 
смятан за най-добрия бок-
сьор в тежка категория 
на Острова. Томпсън пък 
сигурно ще приеме предиз-
викателството на Фюри 
след всички нападки на по-
следния към него. По този 
начин Пулев ще остане 
без съперник и вероятно 
Международната боксова 
федерация ще го направи 
директен претендент за 
пояса на Кличко, щом раз-
бере плановете за отбой 
на Фюри. IBF няма да кара 
Пулев да чака пет месеца, 
за да изиграе Фюри мача 
си, и ще го пусне директно 
срещу Кличко.
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ЗАКОНЪТ 
В церемонията се включи и първата дама на САЩ Мишел Обама

Людмил Митакев

Американската филмова 
академия раздаде за 85-и път 
своите отличия „Оскар“ - най-
престижните в света на кино-
то. Джак Никълсън отстъпи на 
първата дама на САЩ Мишел 
Обама правото да разпечата 
плика с печелившия филм. „Арго“ 
на Бен Афлек, базиран на исто-
рията на агент на ЦРУ, спасил 
американски заложници по вре-
ме на кризата в Иран през 70-те 
години на XX в., грабна голямото 
отличие за най-добра лента.

Макар и с видеовръзка от Бе-
лия дом, първата дама на САЩ 
отдаде заслуженото на Афлек, 
който играе и главната роля. 
„Независимо какво и как те по-
вали, защото все нещо ще те 
повали - важното е да се изпра-
виш“, бе финалната реплика на 
актьора, приемайки наградата. 
Това е първият път, откакто 
„Да возиш мис Дейзи“ взе топ- 
наградата през 1990 г., без 
режисьорът на филма да е бил 
номиниран в своята категория. 
„Арго“ бе отличен и за най-добър 
монтаж и най-добър адаптиран 
сценарий.

Легендите на Холивуд Джейн 
Фонда и Майкъл Дъглас връчи-
ха на Анг Лий отличието за 
най-добър режисьор за приказ-
ката „Животът на Пи“, която 
получи статуетки и за опера-
торско майсторство, визуал-
ни ефекти и оригинална музи-
ка. Това е вторият „Оскар“ за 
твореца. Любопитното е, че 
в екипа, работил по визуал-
ните ефекти, като художник 
участва българинът Любомир 
Христов.

Дванадесетте номинации 
за „Линкълн“ на Стивън Спил-
бърг успяха да му донесат 
само два „Оскар”-а - за най-
добър дизайн и за най-добър 
актьор за Даниел Дей Луис, 
който прибави в колекция-
та си трета статуетка за 
своето превъплъщение в пре-
зидента Ейбрахам Линкълн. 
Актьорът става първият с 
три „Оскар“-а, изпреварвайки 
имена като Джак Никълсън, 
Том Ханкс, Дъстин Хофман и 
Марлон Брандо, които имат 
само по две отличия.

Дженифър Лоурънс (22 г.) 
бе определена за най-добра ак-
триса за играта си на млада 
вдовица, бореща се със стра-
ховете си в комедията „Наръч-
ник на оптимиста“. Тя впечатли 
публиката с блестяща рокля на 
Диор, в която обаче се препъна, 

изкачвайки се към подиума, за да 
вземе статуетката си. Лоурънс 
победи съперничките си Дже-
сика Частийн от „Обществен 
враг номер едно“ и 86-годишна-
та французойка Емануел Рива от 
лентата „Любов“, която спечели 
в категорията „Чуждестранен 
филм“.

Ан Хатауей взе 
първия си Оскар за 
най-добра поддържа-
ща женска роля в мю-
зикъла „Клетниците“. 
Лентата бе отличе-
на с още две награди 
- за най-добро смес-
ване на звук и за грим 
и прически.

Наградата  за 

най-добра поддържаща мъж-
ка роля отиде при австриеца 
Кристоф Валц за играта му в 
„Джанго без окови“. Авторът на 
лентата Куентин Тарантино ли-
кува на церемонията, печелейки 
„Оскар“ и за най-добър оригина-
лен сценарий. 

Шоуто на „Оскар”-ите разчи-
таше освен на свежото чувство 
за хумор на водещия Сет Мак-

фарлън и на множеството му-
зикални изпълнения, сред които 
бе и това на Адел с песента от 
поредния филм за Джеймс Бонд 
- „Скайфол“, отличена като най-
добър саундтрак. На сцената 
излезе и Катрин Зита Джоунс, 
представяйки част от мюзикъла 
„Чикаго“. За първи път от много 
години певчески възможности 
показа и Барбара Стрейзънд.

Интересно обаче бе не само 
по време, а и преди официална-
та церемония. На червения ки-
лим Дженифър Лорънс надмина 
тоалета на Джесика Частейн 
според гласуването на зрители-
те. За разлика от нея Дженифър 
Анистън бе в широка червена 
рокля „Валентино“. Холи Бери 
изглеждаше досущ като момиче 
на Бонд - във великолепна сре-
бриста рокля „Версаче“. Чарлийз 
Терон бе прекрасна в бяло и с 
къса коса. Адел бе класически 
елегантна. Ан Хатауей носеше 
блестяща бяло-розова рокля на 
„Прада“ и бижута на „Тифани“.

„Арго” на Бен Афлек получи 

отличието за най-добър филм

Наградата за главна женска роля взе 22-годишната Дженифър Лорънс 

(вляво) за филма „Наръчник на оптимиста“. Другите актьорски отличия 

отидоха при Даниел Дей Люис за главната му роля в „Линкълн“,  

Ан Хатауей - за поддържаща роля в „Клетниците“, и Кристоф Валц 

(вдясно) в „Джанго без окови“ 

Песента на Адел към „Скайфол“ 

й донесе приз в категорията за 

саундтрак

Анг Лий грабна наградата за режисура 

за „Животът на Пи“

Ослепителната Холи Бери изглеждаше 

досущ като момиче на Бонд

Ще бъдем партньор  
и коректив на 
държавната политика  
за противодействие   
на прането на пари

ОБЩИНИ

БРУСАРЦИ – древна 
история и прекрасна земя

РЕПОРТАЖ

Кубратово не е само 
пречиствателната 
станция 

НАУКА 
И ОБРАЗОВАНИЕ

Късно е да превърнем 
панелните комплекси  
в част от устойчивите 
градове

Доц. Димитър Андрейчин, 
преподавател в УАСГ:

Николай Алдимиров, Център  
за превенция и противодействие  
на изпирането на пари:
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

- Докторе ! 
Симулантът  
в трета стая 
умря !

- Е, тоя вече 
прекали !

Съобщение  
ще се получава 
и при заварен 

препис от 
нотариален 

акт или ако е 
отказан такъв.
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ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Всички цени в тарифата са без ДДС

За контакти: 806 24 22; 0884 20 22 57

   
 ПЪРВА СТРАНИЦА под главата 30 лв./кв. см

 ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА цяла страница 1200 лв.
  1/2 страница 600 лв.
  1/4 страница 300 лв.

 ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ цяла страница 1000 лв.
  1/2 страница 500 лв.
  1/4 страница 250 лв.

 Публикуване на покана за събитие 

 (максимален обем 1/2 страница)  500 лв.

 Публикуване на банер с размери 
 298х55 пиксела на уебсайт
 www.vestnikstroitel.bg -  150 лв./месец

 ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН НА РЕКЛАМА   150 лв.

 МАЛКИ ОБЯВИ за 10 кв. см 20 лв. (140 символа)

 ВЛОЖКИ до 50 г. и до А4 за целия тираж 0,20/бр.
  до   2500 бр. - 0,40/бр. 
  над 2500 бр. - 0,25/бр.

 ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ за суми над 1500 лв. – 1/2 стр. бонус
  за суми над 2500 лв. – 1 стр. бонус
  над 10 000  20% + 2 стр. бонус
  за членове на Камарата - 20%

 СНИМКИ НА РЕДАКЦИЯТА   1 бр.   20 лв.
  10 бр.  100 лв.
  1-годишен абонамент    1000 лв.


