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Свилена Гражданска,
Мартин Славчев

„Провеждането на такива фо-
руми е доказало своята роля за 
изработването на по-ефективни 
стратегии за устойчиво разви-
тие.“ Това заяви при откриването 
на Третата научнопрактическа 
конференция „Предизвикателства 
при изграждането и експлоата-
цията на ПСОВ“ арх. Иван Данов, 
министър на инвестиционното 
проектиране. Форумът бе орга-
низиран от Камарата на строи-
телите в България и Българската 
асоциация по водите, а медиен 
партньор бе в. „Строител“. В съби-
тието участваха и зам.-минист-
рите на околната среда и водите 
Атанас Костадинов и на регионал-
ното развитие Добромир Симид-
чиев, както и представители на 
всички страни в инвестиционния 
процес - възложители, консултан-
ти, проектанти и строители - 
експерти, работещи при изгражда-
нето и експлоатацията на ПСОВ.

„Строителството на пречис-
твателни съоръжения освен че 
носи ползи за отделните регио-
ни, насърчава и обмена на научни 

Снимка Денис Бучел
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знания, управленски стратегии и 
добри практики. Те са от важно 
значение за опазване на околната 
среда и за постигане на устойчиво 
развитие. Неслучайно ООН обяви 

2013 г. за международна година за 
водно сътрудничество“, допълни 
арх. Данов. „Задачите, които тряб-
ва да се поставят за решаването 
на проблемите, правят още по-ва-

жни вашите мнения и становища. 
Убеден съм, че с общи усилия и 
конструктивен диалог ще намерим 
най-добрите начини за реализира-
не на генерираните идеи от фору-

ма, което ще обогати европейския 
опит при въвеждането на полити-
ка за подобряване на качеството 
на живот“, подчерта министър 
Данов.

КСБ ще работи за типови документи и процедури по водните проекти

Трябва да се изградят 
10 интермодални терминала

При ремонта на църкви 
знаеш, че правиш нещо, 
което e от векове и 
трябва да се ползва векове
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ПЕЧКА ЗА ЗИМАТА

Прогнозите за времето предупреж-
даваха за предстоящо рязко понижа-
ване на температурите и обилни сне-
говалежи с виелици. Зимата щеше да 
завари нашата бригада на открито. 
Обектът, на който работехме, беше 
на етап наливане на основи. Очакваше 
ни директен сблъсък със суровите усло-
вия, поради което бригадирът постави 
задача на заварчиците да позакърпят 
полевата печка от миналата зима. 
Всъщност това не беше печка, а голям 
варел. Стените му бяха от тънка лама-
рина и след един сезон горене на много 
места прозираха дупки. Материалът 
беше толкова изтънял, че нямаше ста-
билна основа за заварките и дупките 
оставаха да зеят. 

В този варел - като че стрелян с 
тежка картечница, огънят щеше да 
изгасне при първия по-сериозен порив 
на вятъра. Нямахме време за мисле-
не. Затова бай Кольо електрожениста 
тръгна към автопарка. Там имахме два 
стари самосвала „КамАЗ“, които из-
ползвахме за части - от тях бяха ос-
танали само скелетите на кабините и 
каросериите. Всичко, което ставаше 
за втора употреба, вече беше разгло-
бено. Освен една крива джанта. Щом 
видяхме, че бай Кольо се приближава 
към нея, ни стана ясно какво ще пра-
ви. Щеше да измайстори корпус за нова 
печка. 

Джантата беше идеална за целта 
- от дебело желязо, с дълбока конусна 

форма, в която имаше място за раз-
палване на голям и силен огън. Освен 
нея бай Кольо свали от стария камаз и 
торсионната греда на задния му мост. 
Наряза я на четири равни части и ги 
завари към джантата. Така постепен-
но новата ни полева печка започна да 
добива завършен вид. 

Тя приличаше на голяма чаша за 
олимпийски огън, прикрепена на четири 
метални крака от винкелите на тор-
сиона, с ламаринен капак отгоре, дър-
жащ се на самосвални панти. За да има 
достъп на кислород за разпалване на 
пламъка, бай Кольо проби няколко дупки 
с различен диаметър в корпуса на джан-
тата. И така в края на работния ден 
всички се събрахме около новата печ-
ка, за да я изпробваме как гори. Тъкмо 
се беше свечерило, когато драснахме 
клечката и огънят се разпали, набирай-
ки инерция, сякаш печката ще излита в 
Космоса. Слушахме бумтенето на огъ-
ня и пламъците, които весело играеха 
през дупките и озаряваха лицата ни. 
При всяко слагане на дърва отварях-
ме капака и старите самосвални пан-
ти тихичко проскърцваха. Бай Кольо 
можеше да ги смаже, но ги остави да 
скърцат - ей така за идилия. Защото 
понякога тя топли повече, отколкото 
огъня.     

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка
Предлагат и разширяване на кръга на 
действия на частните съдебни изпълнители

Свилена Гражданска

От Камарата на частните съдебни 
изпълнители (КЧСИ) настояват за неза-
бавни действия за въвеждане в практи-
ката на електронни запори, предвидени 
в чл. 450а на Гражданскопроцесуалния 
кодекс още през 2012 г. Това се посочва 
в декларация, разпространена от орга-
низацията до медиите. Анализът на оп-
лакванията, постъпващи в КЧСИ, сочи, че 
повечето от тях се отнасят до преко-
мерност на начисляваните прости такси 
спрямо по-малките задължения, а тези 
изпълнителни дела представляват огро-
мния процент от всички. „Затова от го-
дини се борим да въведем електронните 
запори, които ще доведат до намаляване 
на таксите за гражданите и бизнеса око-
ло 30 пъти. В момента таксата би била 
около 540 лв., докато след промяната ще 

падне до 18 лв.“, допълват частните съ-
дебни изпълнители.

Те настояват и за въвеждането на 
института на гражданския фалит. „За 
да се защитят гражданите и бизнесът, 
предлагаме изпълнението да се насочва 
срещу недвижими имоти, които не са 
ипотекирани, единствено като крайна 
мярка – чак когато са изчерпани други-
те способи за изпълнение“, е записано в 
декларацията. Частните съдебни изпъл-
нители настояват да се направят и за-
конодателни промени с цел стимулиране 
на банките да кредитират публичната 
продан на имущество. 

От камарата предлагат разширяване 
на кръга от действиея на съдебния из-
пълнител, които подлежат на обжалване 
пред съда, включително и по отношение 
на оценките на недвижимите имоти, кое-
то да стане с промяна в чл. 435 от ГПК.

Людмил Митакев

„Алианц България Хол-
динг” АД получи наградата 
на Представителството 
на Бавария у нас за 2013 г. 
Отличието бе връчено от 
министъра на икономиката 
и енергетиката Драгомир 
Стойнев в „Новотел” - Со-
фия. Баварският порцеланов 
лъв е приз за най-активна 
дейност в страната ни. 

„Алианц България Хол-
динг” АД е компания с над 
120-годишна история и 
седалище в Мюнхен. Пред-
ставена е у нас от 1991 г. 
и в момента в нея работят 
1337 висококвалифицирани 
специалисти.

„АЛС България” ООД 
получи приза в категория 
„Българско предприятие с 
икономически контакти с 
Бавария“ от извънредния 
и пълномощен посланик на 
Германия Н. Пр. Матиас 
Хьопфнер.

Компанията е нова, ос-
нована е през 2011 г. като 
дъщерна фирма на южноаф-
риканската компания ALC  - 
Automotive Leather Company. 

Специализирана е в изра-
ботката на тапицерии за 
автомобилни седалки за 
някои от водещите произ-
водители на световния па-
зар. Основен техен клиент 
е BMW. Заводът се намира в 
село Мусачево, община Елин 
Пелин, и до момента е оси-
гурил работни места за 800 
души от региона. 

Инвестицията в Бълга-
рия възлиза на 10 млн. евро 
с тенденция за значително 
увеличение благодарение на 
вече планираното постро-
яване на нови две производ-
ствени бази в периода 2014 
- 2015 г. 

Представителството 
на Бавария в България съ-

ществува от 2003 г. и се 
оглавява от д-р Митко Васи-
лев, главен управител на Гер-
манско-българската индус-
триално-търговска камара. 
То предлага съдействие на 
баварски фирми при стъпва-
не на българския пазар чрез 
създаване на контакти, кон-
султации и предоставяне 
на информация. Представи-
телството консултира и 
български фирми по въпроси, 
свързани със спецификата 
на пазара в Бавария.

В икономическо отноше-
ние тя е третата по зна-
чение федерална провинция 
за България след Северен 
Рейн-Вестфалия и Баден-
Вюртемберг. 

Елица Илчева

Всяко предложение 
на адвокатурата за усъ-
вършенстване на зако-
нодателството ще бъде 
внимателно анализирано 
и ще бъде взето под вни-
мание. Смятам, че ролята 
на адвокатите е ключова 
за правилното прилагане 
на законодателството, 
а защитата на правата 
на гражданите е една от 
ценностите на демокра-
тичната система. Това 
заяви министър-предсе-
дателят Пламен Орешар-
ски пред участниците на 
националната конферен-
ция „Адвокатурата и вър-
ховенството на закона“, 
посветена на 125-годиш-
нината от приемането на 
първия Закон за адвокати-
те в България. Събитието 

уважиха още настоящият 
президент Росен Плев-
нелиев, експрезидентът 
Петър Стоянов, предсе-
дателят на Народното 
събрание Михаил Миков, 
главният прокурор на ре-
публиката, висши магист-
рати, председателят на 
Висшия адвокатски съвет, 
народни представители.  

Ефективната и спра-
ведлива съдебна система е 

стратегически национален 
приоритет. Той може да 
бъде постигнат с обеди-
нение и диалог между три-
те власти, експертите и 
обществото, заяви прези-
дентът Росен Плевнелиев. 

Както е известно, ад-
вокатурата е изготвила 
проект за промени в зако-
на, който ще бъде обсъден 
на национална конферен-
ция през декември.

Снимка авторът
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100 ÄÓÌÈ
Йоаким Нунес де Алмейда, директор, отговарящ за 

политиката по обществените поръчки към ГД „Вътрешен 
пазар и услуги” на ЕК, колегите му Ана Родригес Перес и 
Зорница Димитрова бяха на работна среща в централния 
офис на КСБ. С ръководството на Камарата те дискути-
раха трудностите, които строителният бранш среща 
при обществените поръчки. 

Това не е първото гостуване на евроексперти – 
съвсем скоро по покана на КСБ у нас беше вицепрези-
дентът на ЕК с ресор „Индустрия и предприемачество” 
Антонио Таяни. Сега от ГД „Вътрешен пазар и услуги” 
обаче са в България, за да проверят функционирането на 
процеса по възлагане. 

По време на разговорите в централата на Камарата 
беше представен мониторингът, който КСБ регулярно 
извършва върху обявените процедури (виж стр. 10-13). В 
отговор представителите на ЕК заявиха желание не само 
да продължат да работят с браншовата организация, а и 
редовно да получават именно от нея актуална информация 
за обществените поръчки в сектора. Така КСБ за пореден 
път се доказва като надежден и авторитетен партньор 
не само в рамките на страната, но и на ЕС. 

Държавните институции ползват експертния потен-
циал на Камарата при решаването на проблемни въпроси, 
от своя страна тя е ангажирана и излиза с активна пози-
ция по темите, касаещи строителната индустрия. Орга-
низацията показва, че е готова да работи за устойчива, 
лоялна и конкурентна бизнес среда не само в България, но 
и в европейски мащаб.

Невена Картулева

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Пловдив: 032/65 32 49; София: 0882 58 97 27
e-mail: office@kontrol-invest.com   www.kontrol-invest.com

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Уважаеми г-н Председател 
на Контролния съвет,
Скъпи колега,
Приеми моите и на КСБ най-сър-

дечни пожелания за здраве, успехи и 
късмет! Нека не само на 30 ноември, отбелязвайки своя 
празник, но и през всички останали дни бъдеш заобиколен 
от най-близки хора, колеги и добри приятели. 

Бъди съпътстван от нестихващ ентусиазъм, желание 
и енергия за работа, с които да продължиш да допринасяш 
за развитието и доказването на КСБ като авторитетна 
браншова организация.

Честито и наздраве!

Инж. Светослав Глосов, председател на КСБ

Екипът на в. „Строител“ желае на г-н Николов лично 
щастие и още много, много професионални постижения!

През второто тримесечие на 
2014 г. ще започне строителството 
на морския участък на газопровода 
„Южен поток” на българска терито-
рия. Това стана ясно от думите на 
Андрей Фик, технически директор на 
компанията South Stream Transport, при 
представянето пред журналисти на 
доклада за оценка на въздействието 
върху околната среда на подводното 

трасе през Черно море. Негов опера-
тор ще е „Южен поток Транспорт”, в 
която 50% държи руската „Газпром”, 
20% са на италианската ЕNI, а по 15% 
имат френската EDF и германската 
Winthershall.

Изпълнителят ще бъде насърчен да 
наема български работници и фирми. 
Следващото лято специални баржи ще 
полагат четирите тръби. Тунелите 

ще минават на около 20 м под водата. 
Очаква се да бъде изградена 10-мет-
рова входна шахта, а самите тръби 
ще преминават под плажа. Изходната 
точка ще е под морското дъно.Първи-
те доставки на газ по проекта се оч-
акват в началото на януари 2016 г., а 
пълният капацитет на газопровода ще 
бъде изпълнен в края на 2017 г. 

Още по темата на стр. 27.

Мирослав Еленков

В Агенция „Пътна ин-
фраструктура” отвориха 
ценовите оферти на допус-
натите участници в откри-
та процедура с предмет: 
„Изработване на технически 
проекти и парцеларен план 
за допълване на пътен възел 
Плодовитово, при пресичане 
на АМ „Тракия”, и пътен възел 
Оризово, при пресичане на 

АМ „Тракия” и АМ „Марица”, и 
изработване на технически 
проект и парцеларен план за 
обект АМ „Марица” - Ори-
зово - Капитан Андреево. 
Допуснатите фирма са 7. 
Критерият, по който ще бъ-
дат оценявани, е икономиче-
ски най-изгодната оферта. 
Избраният изпълнител ще 
трябва да изработи проек-
ти за изграждане на липсва-
щите съоръжения, които ще 

осигурят връзки между АМ 
„Тракия” от Бургас и ГКПП 
Капитан Андреево, както и 
свързаност на транспорт-
ния поток по АМ „Тракия” 
и АМ „Марица” от Бургас и 
Свиленград към общините 
Първомай, Чирпан и Братя 
Даскалови. Ценовите пред-
ложения без включен ДДС на 
допуснатите участници са, 
както следва:

„Трафик Холдинг ЕООД” – 

120 648,50 лв.;
„Пътконсулт 2004” ООД - 

87 500 лв.;  
„Инжконсулт проект” 

ООД – 92 040 лв.;
„Трансконсулт-22” ООД – 

120 525 лв.;
Консорциум „Групи Текопи 

– Алве 2013“ – 57 923 лв.;
„Пътпроект” ЕООД –  

121 148 лв.;
Консорциум „Мости” –  

57 492 лв.

Николета Цветкова 

Дирекцията за нацио-
нален строителен контрол 
(ДНСК) започва проверка 
на търговки обекти. Това 
съобщи министърът на 
инвестиционното проек-
тиране арх. Иван Данов 
на брифинг в Министер-
ския съвет. Той поясни, че 
инспекцията е по инициа-
тива на премиера Пламен 
Орешарски, а поводът за 
нея е трагедията в Лат-
вия, отнела живота на де-
сетки хора. Припомняме, 
че причина за инцидента 
беше срутилият се покрив 
на мол в Рига. 

Инспекцията у нас ще 
обхване големите тър-
говски обекти в цялата 
страна. Това са молове, 
шопинг центрове и ритейл 
паркове.   

На проверка ще подле-

жат проектите, по които 
са построени сградите, 
документацията за въвеж-
дането им в експлоатация 
и моментното им състоя-
ние, уточни министърът. 
Обследването ще устано-
ви и дали има изменения на 
конструкцията и признаци 
за умора на материалите. 

„Използваме случая 
освен конструкциите да 
обследваме и другите еле-
менти, свързани с общата 
безопасност на сградите 
- евакуационни пътища и 
противопожарна защита”, 
каза още Данов.

Очаква се инспекцията 
да приключи за една сед-
мица. Така в навечерието 
на празниците ще бъде 
сведен до минимум рискът 
от инциденти.

„Ще проверим проце-
дурите, които са извърш-
вани по време на строи-

телството на сградите”, 
уточни в коментар за в. 
„Строител“ началникът 
на ДНСК Николай Христов. 
Дирекцията ще инспекти-
ра дали одобрените стро-
ителни книжа са налице, 
дали са спазени всички 
технически и законови из-
исквания при изпълнение 
на обектите. 

По думите на Христов 
обикновено година след 
експлоатацията на сгра-
дите се появяват данни 
как те функционират и 
наблюдения за поведение-
то на конструкцията. Той 
обясни, че проверките ще 
бъдат възложени и на ре-
гионалните дирекции на 
ДНСК.

На фокус ще са не само конструкциите, но и строителните книжа за тях
Снимка Влади Георгиев
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Николета Цветкова

„Официалните прего-
вори с Европейската ко-
мисия по споразумението 
за партньорство за след-
ващия програмен период 
може да започнат в края 
на януари.“ Това заяви ви-
цепремиерът и министър 
на правосъдието Зинаида 
Златанова след изслуш-
ване в парламентарната 
Комисия по европейските 
въпроси и контрол на евро-
фондовете. 

Дотогава документът, 
който подготвяме, тряб-
ва да е прецизиран, като 
в него бъдат отразени 
всички коментари, отпра-
вени от ЕК. Очаква се за-
бележките да се отчетат 
до средата на декември. 
После ще бъдат публично 
представени за месец, а 
в края на януари и Минис-
терският съвет трябва да 
одобри коригирания вари-
ант на договора. Златано-
ва съобщи още, че в след-
ващите 2-3 седмици ще 
бъдат изготвени и новите 
правила, които ще се при-
лагат в следващия програ-
мен период. Предвижда се 
да бъде създадена работна 
група, която да се занимава 

с подготовката им. 
Вицепремиерът посочи 

още, че на този етап не 
се обмисля създаването 
на нов закон за усвоява-
нето на еврофондовете. 
„Смятам, че запазването 
на основните структури и 
правила от този програмен 
период е добро решение”, 
заяви Златанова. По думи-
те й би могло да се мисли 
за нов закон след началото 
на програмния период, но 
сега е твърде рисковано.  

Мисията на Генерална 
дирекция „Вътрешен пазар” 
на ЕК в България е във връз-
ка с прилагането на Закона 

за обществените поръчки, 
стана ясно още от думите 
на Златанова. Целта на 
посещението е да се уста-
нови прилагането на норма-
тивния акт и доколко той е 
хармонизиран с европейско-
то законодателство.

 „Ще очаквам с инте-
рес техния доклад, защо-
то нередностите трябва 
да се изчистят - не само 
по отношение на европей-
ските фондове, но и заради 
това, че не трябва да се 
нарушават правилата на 
вътрешния пазар”, обясни 
вицепремиерът. Тя уточни, 
че на представителите на 

ЕК предстоят срещи както 
с нея, така и с бенефици-
енти, възложители, изпъл-
нители. Вицепремиерът 
коментира, че в общест-
вените поръчки участват 
не само български фирми, 
а и компании от целия ЕС, 
и затова България трябва 
да гарантира достатъчна 
степен на сигурност на 
икономическите оператори 
в цяла Европа, че няма дис-
криминация, че не възпре-
пятства конкуренцията. 

За срещата на мисията 
на ЕК с ръководството на 
КСБ - на стр. 8-9

Народните представители не успяха да отхвър-
лят ветото на президента Росен Плевнелиев върху 
промените в Закона за чужденците, тъй като от 
Коалиция за България и ДПС не събраха нужните за 
целта 121 гласа „против“. В подкрепа бяха дадени 91 
гласа - 76 от ГЕРБ и 15 от „Атака”. Това е първото 
президентско вето, което този парламент не успява 
да преодолее.

Държавният глава върна промените, с които се 
дава възможност на чужденец извън Европейския 
съюз да получи право на постоянно пребиваване у 
нас, ако вложи 1 млн. лв. в кредитна институция за 
срок не по-малко от 5 години. 12 месеца след това 
той може да вземе и българско гражданство, ако е 
инвестирал 2 млн. лв. 

В мотивите си за ветото президентът посочи, 
че с тези текстове се застрашава националната 
сигурност. Според него преценката дали да се даде 
гражданство, или да не се даде не трябва да почива 
само на финансови аргументи, а да се отчита инте-
ресът на държавата.

Министърът на инвестиционното проектиране 
арх. Иван Данов обяви, че е склонен да се даде нова 
отсрочка за узаконяване на незаконните строежи. 
Той заяви, че срокът може да се продължи с още една 
година. „Има хора, които не са успели да се справят. 
За част от тях има обективни причини - не са били 
в България, не са намерили документи, и затова бих 
направил такова предложение”, обясни арх. Данов.

Става дума за незаконни строежи, които са без 
строителни книжа, но отговарят на законовите 
норми, действали тогава. На 26 ноември т.г. изте-
че срокът, в който собствениците на изградени до 
2003 г. постройки можеха да подадат заявления за 
узаконяване. 

Снимка Денис Бучел
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Съоръжението край Никопол ще струва няколкостотин милиона евро

Страницата 
подготви 
Невена Картулева

„Страната ни има же-
лание да привлече китай-
ско участие във важни 
национални и регионални 
проекти като изгражда-
не на магистрали, желе-
зопътни линии, хидросъ-
оръжения, пристанища, 
летища.“ Това е заявил 
премиерът Пламен Оре-
шарски  след  среща с 
китайския си колега Ли 
Къцян, съобщиха от прави-
телствената пресслужба. 

Българска делегация, 
водена от министър-пред-
седателя и включваща  
министрите на регионал-
ното развитие Десислава 
Терзиева и на земеделието 
и храните Димитър Греков 
и зам.-министрите на ико-
номиката и енергетиката 
Анна Янева и на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения-
та Антон Гинев участва в 
среща на правителстве-
ните ръководители на 
държавите от Централна 
и Източна Европа и Ки-
тай. Тя се проведе на 25 
и 26 ноември в Букурещ и 

бе съпътствана от иконо-
мически форум с над 1000 
представители на стра-
ните участнички.

Първата среща в този 
формат се състоя през ап-
рил миналата година във 
Варшава. На нея китай-
ската страна обяви мерки 
за развитие на сътрудни-
чеството със страните 
от ЦИЕ, сред които от-
пускането на специална 
кредитна линия в размер 
на 10 млрд. долара за осъ-
ществяване на съвмест-
ни проекти в областта 

на инфраструктурата, 
високите и екологично 
чистите технологии, съз-
даване на инвестиционен 
фонд, насърчаване на ки-
тайските предприятия да 
създават икономически и 
технологични зони в стра-
ните от ЦИЕ.

По време на разгово-
ра с китайския си колега 
българският премиер е 
подновил поканата след-
ващият подобен форум 
за сътрудничество меж-
ду Китай и страните от 
Централна и Източна 

Европа да бъде в София. 
Орешарски е коментирал 
и готовността на стра-
ната ни да кандидатства 
за финансиране от кре-
дитната линия.  Премиер-
ът обаче подчертава, че 
за да могат държавите 
членки да се възползват 
от средствата, е необхо-
димо Китай да възприеме 
по-гъвкав подход по отно-
шение на финансирането, 
който да е съобразен с 
правилата на ЕС. Причи-
ната е, че страните от 

общността са ограниче-
ни във възможността си 
да предоставят държав-
ни гаранции, поради кое-
то подход, който допуска 
реализация на проекти-
те чрез публично-частно 
партньорство или конце-
сия, би бил по-успешен.

Проектът, който Бъл-
гария би могла да реали-
зира със средствата, е 
изграждането на хидро-
централата Никопол - Тур-
ну Мъгуреле. Тя ще струва 
няколкостотин милиона 

Пламен Орешарски ще организира 
среща на двама балкански премиери 
през февруари. В началото на идната 
година правителствата на България 
и Румъния ще заседават съвместно, 
като домакин на срещата ще бъде Со-
фия. Орешарски ще покани на заседа-
нието и сръбския си колега Ивица Да-
чич, съобщиха от Министерския съвет.

Това стана ясно по време на по-

сещението на премиера в Румъния, 
където в рамките на три дни той се 
срещна със своя колега Виктор Понта 
и участва в среща на правителстве-
ните ръководители на държавите от 
Централна и Източна Европа и Китай. 
Планира се при разговорите в София 
представители на трите правител-
ства да обсъдят най-важните проекти 
за региониона.

България е готова да 
подпише споразумението 
за асоцииране на Украйна 
към Европейския съюз. Това 
стана ясно от одобрения 
от Министерския съвет 
проектодоговор. Споразу-
мението ще бъде подписа-
но при условията на послед-
ваща ратификация. 

На 21 ноември прави-
телството на Украйна 
реши да спре процеса по 
подготовка за сключване 
на споразумение с ЕС и 
предложи да бъде създаде-
на тристранна комисия по 
търговията ЕС - Украйна 
- Русия. В проекта на бъл-
гарското правителство 
е записано, че сключване-
то на споразумението ще 
помогне за ускоряване и 
задълбочаване на полити-
ческите и икономическите 
отношения между Украйна 
и ЕС, както и постепенно 
предоставяне на достъп на 
Украйна до сектори на въ-
трешния пазар на ЕС, вклю-

чително чрез зона за сво-
бодна търговия. Предвижда 
се тя да бъде установена 
в рамките на 10-годишен 
преходен период. Митата 
по вноса и в двете страни 
за голяма част от стоките 
ще бъдат премахнати от 
датата на влизане в сила 
на споразумението. „Украй-
на е един от основните 
търговски партньори на 
България. От началото на 
2013 г. се наблюдава ръст 
на стокообмена при увели-
чаване на износа и намаля-
ване на вноса“, се посочва 
в мотивите на кабинета 
за решението. Междувре-
менно президентът на Ру-
сия Владимир Путин заяви, 
че споразумението между 
ЕС и Украйна ще застраши 
руската икономика. „Ако 
Украйна подпише споразу-
мението за свободна тър-
говия с ЕС, тогава тя се за-
дължава скоро след това да 
намали митата с 85%. Това 
означава, че ако Русия за-

пази споразумението си за 
свободна търговия с Украй-
на, имаме всички основания 
да предполагаме, че стоки-
те с европейски произход 
ще преминат транзит през 
украинска територия и ще 
влязат на нашия пазар“, 
коментира Путин. Въпре-
ки това изявление Путин 
отново отхвърли твърде-
нията, че Москва влияе на 
решението на Украйна за 
асоцииране към ЕС. Меж-
дувременно украинският 
премиер Микола Азаров за-
яви, че Киев все още иска 
да постигне споразумение 
с ЕС въпреки прекъсване-
то на преговорите. Комен-
тарът му идва на фона на 
нестихващите протести 
в Киев срещу отлагането 
на асоциирането. Прези-
дентът на Украйна Виктор 
Янукович обяви, че Украйна 
ще изчака по-добри условия, 
за да разгледа евентуално 
подписване на споразуме-
ние за асоцииране.

евро и ще бъде едновре-
менно хидросъоръжение и 
мост над р. Дунав. 

Двамата премиери са 
коментирали и открива-
нето на пряка авиолиния 
между Китай и България, 
което би насърчило бизнес 
контактите и туристиче-
ския обмен. 

„Говорихме и за проек-
ти в сектора на земедели-
ето и преработвателната 
промишленост, добре е 
техни компании да инвес-
тират в преработвател-
ната индустрия“, е заявил 
още Пламен Орешарски 
след срещата. Обсъдено 
е създаването на смесени 
предприятия в България, 
които да преработват 
българските суровини, а 
готовата продукция под 
формата на различни хра-
ни да се изнася за Китай 
във вид, който отговаря 
на техните изисквания и 
вкус. Орешарски е пред-
ложил в България да се 
основе земеделска асоци-
ация, която да подпомага 
сътрудничеството между 
Китай и страните от Цен-
трална и Източна Европа 
и Китай в сферата на зе-
меделието. 

Министърът на земе-
делието и храните Дими-
тър Греков е съобщил, че 
е обсъдил с колегата си 
от Румъния създаването 
на три борси и тържища в 
Русе, Видин и Оряхово.
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Г-н  Папазов,  какви 
трудности срещнахте в 
първите месеци управле-
ние на Министерството 
на транспорта, информа-
ционните технологии и съ-
общенията?

След толкова години ра-
бота в областта на транс-
порта не мисля, че има нещо, 
което може да ме изненада. 
Може би само състоянието 
на БДЖ, защото се оказа по-
лошо, отколкото си мислех. 
Затова едно от първите 
неща, с които се захванах 
като министър, беше ста-
билизирането и оздравява-
нето на българската же-
лезница. Този процес, както 
и изграждането на модерна 
мрежа, съвместима с евро-
пейската железопътна ин-
фраструктура, е част от 
стратегическата програма 
на правителството. В ре-
зултат на предприетите 
спешни действия успяхме 
да променим финансовата 
политика в „Холдинг БДЖ”, 
в резултат на което се 
намали трупането на нови 
загуби. Възстановихме и 
активния диалог с всички 
кредитори, който липсваше 
през последните четири го-
дини.

„Български пощи” са дру-
гата проблемна компания. 
Дружеството с най-разви-
та мрежа от клонове също 
отбелязваше загуби. 

И в „Холдинг БДЖ”, и в 
„Български пощи” започна 
оздравителна програма. 
За нуждите на пощите е 
изработена краткосрочна 
стратегия за развитие за 
периода октомври 2013 – 
декември 2015, а за желез-
ницата – нов план за пре-
структуриране и финансово 
оздравяване за период от 
десет години. 

Но въпреки усилената 
работа за двете компании 
не съм оставял без контрол 
нито един проблем в който 
и да е отрасъл на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията. 
Именно за да съм наясно 
с реалната ситуация, към 
министерството успешно 
функционират пет общест-
вени съвета – в секторите 
„Железопътен транспорт”, 
„Автомобилен транспорт”, 
„Воден транспорт”, „Въз-
душен транспорт” и „Ин-
формационни технологии и 
съобщения”. Те заседават 
всеки месец, а целта им 
е стимулиране на диалога 
между държавата и браншо-
вите организации, бизнеса, 
гражданските сдружения, 
синдикатите, научните 
среди, неправителствените 
организации и активното 
участие на всички заинте-
ресовани страни в процеса 
на вземане на решения.

Ясни са параметрите 
на бюджет 2014 г. Как са 

отразени исканията на 
ведомството в него - за 
кои ще има средства и за  
кои не? 

Парите никога не са дос-
татъчни. Но добре разбирам 
в каква ситуация се намира 
българската икономика. Ще 
направим всичко възможно 
чрез структурни промени 
и мерки да оптимизираме 
разходите на ведомството 
така, че бюджетът да е дос-
татъчен за всички дейнос-
ти. Аз съм изключително до-
волен, че успяхме в диалог с 
премиера и останалите ми-
нистри да увеличим размера 
на субсидиите за „Холдинг 
БДЖ” и „Български пощи” за 
следващата година. Защото 
и двете дружества имат 
своята социална роля. През 
2014 г. средствата за БДЖ 
ще бъдат 179,9 млн. лв., като 
целта е да се поддържат по-
евтини превозите и цените 
на билетите да бъдат со-
циално поносими. А за подо-
бряване на състоянието на 

„Български пощи” увеличава-
ме субсидията от 2 млн. лв. 
за тази година на 12,5 млн. 
лв. за следващата. 

Докъде стигна реали-
зацията на идеята финан-
сирането на някои обекти, 
които ще се изпълняват 
през следващия програмен 
период, да е 50 на 50?

С министъра на регио-
налното развитие Десисла-
ва Терзиева сме се водили от 
няколко съображения, когато 
направихме това предложе-
ние. Опитът от сегашния 
програмен период показва, 
че е необходимо да има анга-
жимент за обезпечаване из-
пълнението на започнатите 
проекти в случаите, в които 
наличните по съответната 
оперативна програма сред-
ства са недостатъчни. 

Нерешаването на въ-
проса за изграждане на 
ключови инфраструктурни 
обекти ще доведе до влоша-
ване както на вътрешните 

транспортни връзки, така 
и на свързаността на Бъл-
гария със съседните стра-
ни. И не на последно място 
ограничаването на обхвата 
на бъдещата ОП „Транспорт 
и транспортна инфраструк-
тура“ до 1-2 проекта в път-
ния и железопътния сектор 
води до риск от загуба на 
средства при забавяне или 
спиране на дейностите. 

Във връзка с всичко това 
предложихме Министерски-
ят съвет да одобри списък 
с приоритетни инфраструк-
турни проекти в пътния и 
железопътния сектор, които 
да бъдат изпълнени изцяло 
или частично в периода до 
2020 г. при условията на за-
вишено национално съфинан-
сиране. Надявам се в кратки 
срокове да има решение по 
въпроса.

Според вас приоритет-
но трябва да се работи по 
изграждането на автома-
гистрала „Черно море”. 

Какви са вашите мотиви 
за това и откъде може да 
се осигурят средства? Ако 
е чрез публично-частно 
партньорство - водят ли 
се преговори?

Магистрала  „Черно 
море“ има огромен потен-
циал, защото тя ще свърже 
не само двата най-големи 
черноморски града, но и 
пристанищата във Варна 
и Бургас, които са основни 
товарни центрове за влиза-
щите и излизащите стоки 
от България. Аутобанът 
би продължил АМ „Тракия“ в 
направление Варна и ще оси-
гури надеждна пътна връзка 
с Южна България. На този 
етап се извършват предпро-
ектни проучвания от Нацио-
нална компания „Страте-
гически инфраструктурни 
проекти“. Очаква се те да 
ни помогнат да дефинираме 
по-ясно какви инвестиции 
ще са нужни и кое ще е по-
рентабилно - изграждането 
на автомагистрала или на 

скоростен път. За съжале-
ние през следващия програ-
мен период е малко вероятно 
да остане наличен финансов 
ресурс по транспортната 
програма за започването на 
този проект, защото вече 
имаме широк списък с обек-
ти, които имат много по-
добра готовност да стар-
тират след 2014 г. В този 
смисъл не изключваме други 
източници на финансиране, в 
това число и публично-част-
но партньорство.  

Беше въведена в екс-
плоатация първата морска 
гара в Бургас. Предвижда-
те ли и други подобни съ-
оръжения и къде? Каква 
според вас трябва да е 
стратегията за разви-
тието на пристанищата в 
България?

Основната инфраструк-
тура на българските прис-
танища е строена преди 
50-100 години, с изключение 
на Варна-запад, фериботен 
комплекс Варна, рола-тер-
миналите в Оряхово и Русе 
и някои по-малки обекти. 

Инвестициите в под-
държането и развитието на 
пристанищата през послед-
ните години са значително 
намалени, има необходимост 
от изместване на някои 
пристанищни мощности. 
Построените в началото на 
миналия век съоръжения във 
Варна, Бургас, Русе, Свищов 
и Несебър са в централните 
части на градовете, което 
създава проблеми както от 
екологично естество, така 
и от архитектурно и стро-
ително.

Това предполага разви-
тие в няколко направления, 
като изместване на прис-
танищни дейности извън 
широкия център на градове-
те и преустройството на 
терените. Нужно е създава-
не на възможности за прие-
мане на кораби с по-голяма 
товароподемност чрез удъл-
бочаване на акваториите и 
подходите към портовете. 
Трябва да се направи спе-
циализация на пристанищни 
терминали, модернизация на 
товаро-разтоварната тех-
ника и усъвършенстване на 

Данаил Папазов, 
министър на 
транспорта, 
информационните 
технологии и 
съобщенията:

Ограничаването на броя проекти по ОП „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ води до риск от загуба на средства
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организацията на работа. 
За всичко това са необ-

ходими изключително много 
средства, поради което се 
търси взаимодействие с 
бизнеса - цели пристанища 
или отделни терминали се 
отдават на концесия, защо-
то държавата не разполага 
с толкова голям финансов 
ресурс, за да ги модернизира 
и поддържа.

От какви инвестиции 
се нуждае секторът и как 
могат да бъдат осигуре-
ни?

В условията на иконо-
мическа криза и с оглед 
възможностите на бюдже-
та се стремим всяка годи-
на да откроим най-належа-
щите проблеми в сектора 
и да насочим инвестиции 
към проекти, които са 
най-целесъобразни. Като 
такъв пример мога да по-
соча и морската гара в 
Бургас, за която спомена-
хте. Проектът, който реа-
лизирахме, е предпоставка 
за развитие на круизния 
туризъм. Нещо повече, ин-
вестицията бе направена, 
след като се наблюдаваше 
все по-голям интерес от 
този туристически сек-
тор към България, и мога 
да кажа, че се очаква през 
тази година в Бургас и Не-
себър да има рекорден брой 
корабни посещения с около 
20 000 пасажери. 

Друг пример за капита-
ловложения, които имат по-
тенциала не само да се въз-
върнат, но и да се умножат 
неколкократно, е купуването 
на двата мобилни приста-
нищни крана за Варна-запад. 

Относно железопът-
ния транспорт, който ще 
е във фокуса на ЕС през 
следващия програмен пе-
риод, вече има заложени 
приоритетни направления 
и обекти, но е ясно, че па-
рите не са достатъчни. 
Според вас каква е реалис-
тичната прогноза? Какво 
от намеренията ще се из-
пълни и какво не? 

Реалистично е да запо-
чнем работа по четири го-
леми железопътни проекта 
през следващия програмен 
период. На първо място 
трябва да завършим рехаби-
литацията по цялата линия 
Пловдив – Бургас. Процесът 
започна в три участъка през 
този програмен период и ще 
са нужни индикативно още 
около 350 млн. евро през 
следващия, включително за 
жп възлите в Пловдив и Бур-
гас.

За да продължим с подо-
бряването на мрежата по 
цялото направление, ще се 
работи и по трасето София 
– Септември. Там приори-
тетно ще се изгражда от-
сечката Септември – Елин 
Пелин, изцяло или частично 
в зависимост от наличния 
финансов ресурс. Това е от-
сечката в най-тежко със-
тояние от линията София 
– Пловдив и в момента там 
се губи най-много време при 
пътуване.

Както стана известно в 

публичното пространство, 
предлагаме да се инвести-
ра приоритетно и в жп ли-
нията Карнобат – Синдел. 
В момента, за да функцио-
нира пълноценно трасето, 
е нужно да бъде завършен 
един тунел и да се модер-
низират няколко участъка, 
които по наши сметки ще 
струват около 170 млн. евро. 
Смятаме, че инвестицията 
не е голяма в контекста на 
ползите, които страната 
ни ще има от този обект. С 
него свързваме не само Се-
верна и Южна България, но и 
осигуряваме бърза жп връз-
ка между пристанищата във 
Варна и Бургас. 

Напълно готови сме и 
с плана за модернизацията 
на жп линията Русе – Варна. 
Изключително належащо е 
да се инвестира в нейното 
модернизиране, защото е в 
много лошо състояние, а има 
потенциал да се превърне в 
основен транспортен кори-
дор между река Дунав и Чер-
но море.  

Преди време обявихте, 
че има частен интерес към 
изграждане на интермо-
дални терминали. Развиха 
ли се идеите за тези про-
екти?

Изграждането на мрежа 
от интермодални термина-
ли (ИТМ) е сериозна стъп-
ка в осъществяването на 
европейските принципи за 
екосъобразен и безопасен 
транспорт. Те са свързва-
щото звено между авто-
мобилния, железопътния и 
водния транспорт, без кое-

то страната ни не може да 
предложи конкурентни усло-
вия за превоз на товарите, 
които могат да минат през 
нея. Разположението им е 
на ключови места. Те са 
пресечни точки, генерира-
щи големи товаропотоци с 
оглед осигуряване на добри 
логистични връзки в услуга 
на бизнеса. 

България се намира 
на кръстопът на актив-
ни транспортни коридори, 
които създават условия за 
привличане на товарен и 
пътнически трафик. На те-
риторията на нашата стра-
на са одобрени за включване 
в картата на TEN-T ин-
термодални възли в София, 
Пловдив, Варна, Бургас, Русе, 
Лом, Видин, Драгоман, Сви-
ленград и Горна Оряховица. 
Те трябва да бъдат поетап-
но изградени през следващи-

те програмни периоди. 
Разбира се, стремим се 

да подобряваме условията 
за бизнеса и се надявам да 
имаме и реален интерес към 
изграждането на подобни 
частни терминали. 

Докъде стигна въвеж-
дането на електронното 
управление?  

Развитието на инфор-
мационното общество в 
България, в частност на ин-
формационните и комуника-
ционните технологии, ще се 
превърне в двигател за по-
вишаване на качеството на 
живот на всички граждани.

В електронното упра-
вление успешно приключи-
ха два проекта на МТИТС, 
финансирани по ОП „Адми-
нистративен капацитет“. 
Те са на обща стойност 30 
млн. лв. Благодарение на тях 

беше разработен регистър 
за електронна идентич-
ност на потребителите и 
централизирана система за 
онлайн референдуми. Бяха 
създадени мрежови услуги 
и приложения за интернет 
достъп до данни за железо-
пътната инфраструктура. 
Електронните услуги за 
Столичната община са в 
рамките на проект, който 
приключва през 2014 г. Граж-
даните могат да ползват 24 
електронни услуги на дър-
жавната администрация, 
50 е-услуги на Столичната 
община, и 10 - на община 
Пловдив. 

Пред финализиране е 
проектът „Развитие на ад-
министративното обслуж-
ване по електронен път”, 
който осигурява автомати-
чен обмен на данни между 
някои от най-важните ре-
гистри. В процес на активна 
подготовка са нормативни 
промени, свързани с предос-
тавянето на администра-
тивни услуги по електронен 
път. Подготвен е нов закон 
за електронно управление, 
който е изпратен на заин-
тересованите институции 
за съгласуване. 

Работим по проект, кой-
то ще надгражда същест-
вуващите системи на елек-
тронното правителство. 
Той е на стойност около 20 
млн. лв., като финансиране-
то ще се търси от ОПАК. 
Сред новите системи, кои-
то ще бъдат създадени в 
неговите рамки, е провер-
ката на валидността на 
документ по електронен 
път, както и електронно 
връчване на документи. 
Една от дейностите пред-
вижда разработване на мо-
билна версия за ползване на 
портала на електронното 
управление от смартфони 
и таблети. Други дейности 
по проекта предвиждат раз-
работване на нови сектор-
ни и комплексни електронни 
услуги, както и изграждане 
на е-здравеопазване, е-об-
разование, е-възлагане и е-
правосъдие.

Върху какво ще е фоку-
сът на работата ви през 
следващата година? 

Мисията на транспорт-
ния сектор на България е 
страната да притежава 
напълно интегрирана, кон-
курентоспособна и устой-

чива транспортна система, 
която да удовлетворява по-
требностите на общество-
то в икономически, социален 
и екологичен аспект. През 
следващата година минис-
терството ще продължи 
да провежда транспортна 
политика, основана на при-
емственост, ефективност 
и експертност. 

Предприехме значими 
реформи в областта на 
транспортния сектор, кои-
то ще продължат и през 
следващата година. Ще 
работим усилено за подо-
бряване на качеството на 
предлаганите услуги, което 
ще доведе до повишаване на 
приходите на дружествата. 
Важен приоритет е и внед-
ряването на съвременни 
информационни технологии, 
както и изграждане и сер-
тифициране на системи за 
управлението на качество-
то в дружествата. 

Основен приоритет в 
дейността на министер-
ството ще продължи да 
бъде строителството на 
модерна и интегрирана 
транспортна инфраструк-
тура, която да удовлетво-
рява потребностите на 
обществото и бизнеса за 
осигуряване на високока-
чествени услуги.

Подготвяме редица про-
екти, които очакваме да 
допринесат съществено за 
цялостната модернизация 
на транспортната систе-
ма в страната. Изграж-
дането на транспортна 
инфраструктура и подобря-
ването на свързаността 
ще доведат до повишаване 
конкурентоспособността 
на българската икономика, 
привличане на междунаро-
ден транспортен трафик, 
предоставяне на качест-
вени транспортни услуги 
на обществото и бизнеса 
и развитие на по-сигурен и 
безопасен транспорт.

Сътрудничите ли си с 
Камарата на строителите 
в България и може ли да се 
разшири обхватът на съв-
местните дейности? 

Развитието на транс-
портната инфраструкту-
ра на страната през по-
следните години не само 
се очертава като един от 
основните приоритети, 
но е и сред областите, в 
които се постигат забе-
лежими и значими резулта-
ти. Като управляващ орган 
на Оперативна програма 
„Транспорт” министерство-
то следи за изпълнението 
на най-големите обекти в 
страната.

Активно участваме в 
организирани от КСБ фору-
ми, семинари и значими ме-
роприятия в областта на 
транспорта и транспорт-
ната инфраструктура и ви-
наги каним техните пред-
ставители, за да обсъждаме 
заедно всички важни теми, 
свързани със строител-
ството и обмяната на опит 
и добри практики. Сигурен 
съм, че и в бъдеще ще за-
пазим добрия диалог, който 
имаме.

Снимки в. „Строител“
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Десислава Иванова

Корупционните прак-
тики и непрозрачното уп-
равление на публичните 
средства може да бъде 
редуцирано чрез т.нар. 
пакт за почтеност. Той 
се е доказал като рабо-
тещ механизъм срещу не-
прозрачното управление 
на обществените ресур-
си в повече от 15 държа-
ви. Пактът представлява 
договор между възложи-
теля и участниците в 
процедура за възлагане 
на обществена поръчка и 
дава възможност за неза-
висим граждански мони-
торинг. Инструментът 
е много гъвкав и може 
успешно да бъде прила-
ган в България. Това по-
казват резултатите на 
асоциация „Прозрачност 
без граници”, разработи-
ла и тествала български 
пакт за почтеност при 
обществените поръчки. 
Организацията е създала 
модел на механизма през 
2011 г., а през 2012 г. е 
започнала експеримен-
тално да го прилага. 
Данните от пилотното 
приложение на инстру-
мента в страната бяха 
представени по време 
на дискусия, посветена 

на изработения пакт за 
почтеност.

Моделът е тестван 
при 5 обществени поръч-
ки, организирани от три 
институции - Агенция 
„Пътна инфраструктура” 
(АПИ), Министерство-
то на здравеопазването 
и Министерството на 
труда и социалната по-
литика. АПИ е възложила 
проектиране и изгражда-
не на лот 2 от магистра-
ла „Струма”. Проектът е 
на стойност 298 млн. лв. 
Заданието на Министер-
ството на здравеопаз-
ването е за преструк-
туриране на домове за 
медико-социални грижи за 
деца в 8 града. Поръчка-
та е на обща стойност 
6,8 млн. лв. Министер-
ството на труда и со-
циалната политика се е 
включило с 3 обществени 
поръчки за изграждане на 
национална електрон-
на система за обмен на 
данни на стойност от 
10 хил. до 30 хил. лв. 

При всеки проект 
възложителите и изпъл-
нителите са подписали 
договор, с който се ан-
гажират да не плащат, 
предлагат, искат или 
приемат подкупи или да 
правят договорки с кон-

курентни фирми. Пактът 
задължава и двете стра-
ни да осигуряват достъп 
до информация и възмож-
ност за независимо граж-
данско наблюдение на 
всеки етап от общест-
вената поръчка. 

В рамките на проекта 
е създадена и Бяла книга, 
която дава публичност на 
изпълнението на ангажи-
ментите на страните в 
пакта. Трите министер-
ства, участвали в проек-
та, са публикували модел 
на Бяла книга на интер-
нет страниците си.

Правилата и задълже-
нията, които договорът 
установява, са довели до 
позитивни ефекти при 
петте обществени по-
ръчки, но най-важните 
са в две направления. От 
една страна, са отчете-
ни повече прозрачност 

и публичност във всички 
фази на изпълнение, а от 
друга - по-добър контрол 
и дисциплина. 

Други важни конста-
тации на асоциация „Про-
зрачност без граници” 
са, че инструментът 
може да се внедри, без 
да създава допълнително 
административно нато-
варване, като в същото 
време ще пести публич-
ните средства. Пактът 
за почтеност ще съз-
дава повече гаранции и 
имидж за компаниите. 
Освен това ще иденти-
фицира проблемите на 
ранен етап като напри-
мер недобре разработе-
на тръжна документация. 
Според експертите той 
е необходим, защото ще 
подобри бизнес средата 
и дори може да стимулира 
фирмите.

Асоциация „Прозрачност без граници” представи българския 
вариант на инструмента

Снимка авторът

Брюксел се интересува от предложенията 
на Камарата за решаване на проблемите

Свилена Гражданска

„Нашето посещение в 
България цели да видим как 
обществените поръчки ра-
ботят тук. Това, което бих 
искал да чуя, е кои са сис-
тематичните грешки при 
провеждането на търгове-
те. Интересува ме ролята 
на Агенцията по общест-
вените поръчки и ръковод-
ството на управляващите 
органи по оперативните 
програми, виждането ви за 
типизиране на документи-
те при процедурите и за 
системата по обжалвания. 
Необходимо ни е да посочи-
те къде са проблемите и 
кои са добрите практики.“ 
Това заяви Йоаким Нунес 
де Алмейда, директор, от-
говарящ за политиката по 
обществените поръчки 
към Главна дирекция  „Въ-
трешен пазар и услуги” на 
ЕК. Той посети централ-
ния офис на Камарата на 
строителите в България и  
дискутира с инж. Свето-
слав Глосов, председател 
на УС на Камарата, труд-
ностите, които браншът 
среща при обществените 
поръчки. Йоаким Нунес де 
Алмейда бе придружен от 
Ана Родригес Перес и Зо-
рница Димитрова, също 

от комисията. От страна 
на Камарата в срещата 
участваха зам.-председа-
телят на организацията 
инж. Николай Станков, инж. 
Иван Бойков, изп. директор, 
инж. Джани Антова, главен 
експерт „Международна 
дейност“, Таня Бъчварова, 
ръководител „Мониторинг 
на обществените поръч-
ки“, и Ренета Николова, 
главен редактор на в. 
„Строител“. На срещата 
присъства и председате-
лят на Камарата на архи-
тектите в България арх. 
Владимир Дамянов. 

„КСБ  е член е на FIEC 
от 1905 г. Камарата под-
държа Централен про-
фесионален регистър на 
строителя, чрез който се 
осъществява обществена-
та информираност относ-
но легитимните фирми в 
отрасъла“, заяви при пред-
ставянето на организация-
та инж. Светослав Глосов.

„През последните ня-
колко години основният из-
точник на финансиране на 
компаниите в бранша са 
европейските фондове, кои-
то осигуряват средства 
за близо 80% от търгове-
те в страната. Ето защо 
обществените поръчки и 
начинът на провеждането 
им е от голямо значение за 

строителната индустрия. 
Подобряването на услови-
ята за възлагането им ви-
наги е било на вниманието 
на Камарата и затова ра-
ботата по нормативната 
база в сферата, е водеща“, 
обясни председателят. 

Той подчерта, че КСБ 
е първата и единствена 
организация в България, 
която е създала специал-
на група за мониторинг на 
обществените поръчки. Тя 
е организирана по примера 
на Белгия и Холандия след 
проведени срещи с техни 
представители и запозна-
ване с добрите практики в 
двете държави.

КСБ поддържа тесни 
контакти и с немската 
строителна камара. От 
Германия са получени нор-
мативни документи, регла-
ментиращи провеждането 
на обществените поръчки 
в сферата на строител-
ството там. Те са преве-
дени и предоставени на 
официалните български 
институции.

„Създадохме работна 
група заедно с предста-
вители на министерства, 
агенции, научни среди, 
която да изработи закон 
за строителството. Този 
проект скоро ще е готов 
и ще бъде предоставен на 

Министерството на ин-
вестиционното проекти-
ране и на парламентарни-
те комисии по регионална 
политика и местно само-
управление и по инвести-
ционно проектиране“, каза 
инж. Светослав Глосов. 

Той припомни, че КСБ 
е организирала две кръгли 
маси по темата общест-
вени поръчки с участието 
на всички заинтересовани 
страни: министерства, 
управляващи органи на 
оперативните програми, 
АОП, Сметната палата, 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България, Комисията за 
защита на конкуренцията, 
сродни организации - на 
архитектите, на инжене-

рите в инвестиционното 
проектиране и т.н. „На 
тези форуми бяха дискути-
рани опитът и проблеми-
те при реализиране на об-
ществените поръчки. Бяха 
направени предложения за 
подобряване на средата и 
промени в нормативната 
база”, обясни инж. Глосов. 
Той допълни, че съгласно 
възможностите, които 
българското законодател-
ство дава, Камарата е 
активна страна по обжал-
ване на дискриминационни 
условия в тръжните про-
цедури.

Чрез седмичното изда-
ние вестник „Строител“ 
работата на КСБ, свърза-
на с темата търгове, дос-
тига до всички министер-
ства, агенции, Народното 
събрание, президентство-
то, общините, посолства-
та и дирекциите на ЕК.  

„Камарата има добро 
взаимодействие с други 
браншови и бизнес органи-
зации като например КРИБ, 
чийто зам.-председател 
съм“, каза още инж. Глосов. 

КСБ сътрудничи с ГД 
„Регионално развитие”, 
„Промишленост и предпри-
емачество”, „Вътрешен па-
зар” на ЕК и с ОЛАФ. През 
септември гост на форум 
на Камарата бе и вицепре-
зидентът на ЕК Антонио 
Таяни. 

„Ще продължим актив-
ната си работа за прие-
мане на нов ЗОП, хармони-
зиран с евродирективата 
за обществените поръчки. 
Ще настояваме за отде-
ляне на материята, каса-
еща търговете в строи-
телството, в специална 
наредба“, очерта някои от 
основните приоритети 
на КСБ за следващата го-
дина председателят. „Ще 
участваме в комитетите 
за наблюдение на опера-
тивните програми. Ще 
разширим мониторинга с 
цел посочване на система-
тични грешки и нарушения 
при обществените поръч-
ки“, добави още Глосов.

По думите му чрез 
вестник „Строител” и сай-
товете на изданието и на 
КСБ ще се работи за из-
граждане на обществена 
нетърпимост към дискри-
минационните условия в 
тръжните процедури и за 

гарантиране на ясни пра-
вила, равнопоставеност и 
реална конкуренция на па-
зара.

 „Необходимо е да има  
обща координация и упра-
вление на европейските 
средства у нас, за да не 
се получава разминаване 
в процеса на усвояване на  
фондовете и осъществя-
ването на проектите по 
оперативните програми“, 
заяви инж. Иван Бойков.  

Той припомни, че Кама-
рата от четири години ра-
боти по подготовката на 
стандартизирани тръжни 
процедури. По JASPERS 
вече има готови за пътни-
те проекти, но не се при-
лагат. Такива трябва да 
се съставят и за водните 
проекти, категоричен бе 
инж. Бойков. „С типовата 
документация може да се 
избегнат непрекъснатите 
обжалвания на процедури-
те“, подчерта той. 

По думите на инж. Бой-
ков досега Агенцията по 
обществените поръчки е 
имала повече регистра-
ционна роля. Необходимо 
е тя да проследява целия 
процес на даден търг - от 
обявяването му до завърш-
ването на обекта. Той под-
черта, че с Агенция „Пътна 
инфраструктура“ вече се 
работи по пилотни  про-
екти за т.нар. електронно 
досие на обекта. Изпълни-
телният директор припом-
ни, че Камарата е успяла да 
се пребори с критерия „най-
ниска цена“. 

Той разясни процеду-
рата за регистрация на 
строителни фирми от ЕС 
в ЦПРС и подчерта, че КСБ 
разбира какво означава 
свободното движение на 
стоки и услуги в съюза и 
именно поради тази причи-
на Законът за Камарата на 
строителите е бил проме-
нен в частта за чуждите 
юридически лица. 

„Благодаря ви за отде-
леното време. Смятам, че 
трябва да поддържаме връз-
ка и да засилим сътрудни-
чеството си“, заяви Йоаким 
Нунес де Алмейда. „Надявам 
се да продължим да работим 
заедно и разчитаме да полу-
чаваме от вас актуална ин-
формация за обществените 
поръчки в сектора“, подчер-
та той. 

Снимка Денис Бучел

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов и Йоаким Нунес де Алмейда, директор, отговарящ 
за политиката по обществените поръчки към ГД „Вътрешен пазар и услуги” на ЕК
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Corrupt practices and non-transparent 
management of public funds can be re-
duced by the so-called integrity pact. It 
has proved to be a working mechanism 
against opaque management of public 
funds in more than 15 countries. The 
pact is a contract between the assigner 
and participants in the public procure-
ment procedure and allows independent 
civil monitoring. This tool is very flexible 
and can be successfully applied in Bul-
garia. These are the results of the as-
sociation “Transparency without Borders” 
that has developed and tested Bulgarian 
integrity pact in public procurement. The 
organization has created a model of the 
mechanism in 2011 and in 2012 began to 
apply it experimentally. Data from the pilot 
application of the tool in the country were 
presented during a discussion on the draft 
integrity pact. 

The model was tested in 5 public 
procurement orders organized by three 
institutions – Road Infrastructure Agency 
(RIA), Ministry of Health and Ministry 
of Labor and Social Policy. RIA has as-
signed design and construction of Lot 2 
of Struma Motorway. The project is worth 
BGN 298 million. The assignment of the 
Ministry of Health is for reconstruction of 
homes for medical and social care for 
children in 8 towns. The order is worth 
BGN 6.8 million. Ministry of Labor and 
Social Policy participated with 3 public 
procurement orders for construction of 
a national electronic system for data ex-
change worth from BGN 10 thousand to 

30 thousand. 
In each project assigners and contrac-

tors have signed a contract in which they 
commit not to pay, offer, demand or ac-
cept bribes or make arrangements with 
competitors. The pact commits both sides 
to provide access to information and op-
portunity for independent civil monitoring 
at every stage of the public procurement 
order. 

A white book was created within the 
project which gives publicity to the im-
plementation of the commitments of the 
parties in the pact. The three ministries 
involved in the project have published a 
white book model on their websites. 

The rules and obligations which the 
pact establishes have led to positive ef-
fects in the five public procurement orders 
but the most important ones are in two 
directions. On the one hand, more trans-
parency and accountability were reported 
in all phases of implementation, and on 
the other – better control and discipline. 

Other important conclusions of 
“Transparency without Borders” associa-
tion are that the tool can be implemented 
without additional administrative burden 
while at the same time it will save public 
funds. The integrity pact will create more 
guarantees and image of the compa-
nies. It will also identify problems at an 
early stage such as poorly developed 
tender documentation. Experts say that 
it is needed as it will improve the busi-
ness environment and may even stimulate 
businesses. 

Integrity Pact ensures 
transparency in tenders

BCC discussed with EC 
representatives public procurement  
Brussels is interested in proposals of the Chamber to solve the problems 

“Our visit to Bulgaria 
aims to see how public pro-
curement orders work here. 
What I would like to hear is 
what the systematic errors in 
tenders are. I am interested 
in the role of the Public Pro-
curement Agency and the 
management of the govern-
ing authorities of operational 
programmes, your vision on 
standardizing documents 
in procedures and the ap-
peals systems. We need to 
be advised where the prob-
lems are and what good 
practices are,” said Joaquim 
Nunes de Almeida, direc-
tor public procurement Di-
rectorate General “Internal 
Market and Services” EC. 
He visited the headquarters 
of the Bulgarian Construc-
tion Chamber and discussed 
with Eng. Svetoslav Glosov, 
Chairman of the BCC, the 
difficulties that the industry 
meets in public procure-
ment. Joaquim Nunes de 
Almeida was accompanied 
by Ana Rodriguez Perez and 
Zornitsa Dimitrova, also from 
the Directorate. On behalf of 
the Chamber were deputy 
Chairman of the organiza-
tion Eng. Nikolay Stankov, 
Eng. Ivan Boykov, Executive 

Director, Eng. Gianni Antova, 
chief expert “International 
Activity”, Tanya Buchvarova, 
head “Monitoring of Public 
Procurement” and Reneta 
Nikolova, editor-in-chief of 
“Stroitel” newspaper. The 
meeting was attended by the 

Chairman of the Bulgarian 
Chamber of Architects Arch. 
Vladimir Damyanov. 

“BCC has been func-
tioning for seven years. We 
are members of FIEC since 
1905. The Chamber supports 
the Central Professional 

Register of Builders which 
informs the public about le-
gitimate companies in the 
industry,” said at the opening 
of the organization Eng. Sve-
toslav Glosov. 

“Over the past few years 
the main source of funding 
for companies in the sec-
tor are European funds that 
provide funds for nearly 80% 
of the tenders in the country. 
That is why public procure-
ment orders and the way they 
are implemented is of great 
importance to the construc-
tion industry. Improving the 
conditions for their assign-
ment has always been the 
attention of the Chamber and 
that is why work on the regu-
latory basis on the topic has 
always been leading,” said 
the Chairman. 

He underlined that BCC is 
the first and only organization 
in Bulgaria, which created a 
special group for public pro-
curement monitoring. It is 
organized by the example 
of Belgium and Netherlands 
after meetings with their 
representatives and learning 
about best practices in both 
countries. 

BCC maintains close 
contacts with the German 
Construction Chamber. Ger-
many has provided norma-
tive documents regulating the 
conduct of public procure-
ment in construction there. 
They are translated and 
made available to the official 
Bulgarian institutions. 

“We have created a 
working group with repre-
sentatives from ministries, 
agencies, academic circles, 
which will make a law on 
construction. This project 
will soon be completed and 
submitted to the Ministry of 
Investment Planning and to 
parliamentary committees 
on regional policy and local 
self-government and on in-

vestment planning,” said Eng. 
Svetoslav Glosov. 

He recalled that BCC 
has organized two round ta-
bles on public procurement 
with the participation of all 
interested parties: minis-
tries, managing authorities 
of operational programmes, 
PPA, National Audit Office, 
National Association of Mu-
nicipalities in the Republic 
of Bulgaria, Commission for 
Protection of Competition, 
related organizations – of ar-
chitects, engineers in invest-
ment planning, etc. “At these 
forums were discussed the 
experience and problems in 
the implementation of public 
procurement. Suggestions 
were made to improve the en-
vironment and changes in the 
regulatory basis,” explained 
Eng. Glosov. He added that 
because of the opportuni-
ties that Bulgarian legislation 
gives the Chamber is an ac-
tive part to the appeals of dis-
criminatory clauses in tender 
procedures. 

Through the weekly edi-
tion of “Stroitel” newspaper 
all work of BCC associated 
with the topic tenders reach-
es all ministries, agencies, 
the National Assembly, Presi-
dency, municipalities, embas-
sies and EC departments. 

“The Chamber has good 
collaborat ion with other 
industry and business or-
ganizations such as CEIBG, 
whose Deputy Chairman 
I am,” added Eng. Glosov. 
BCC cooperates with DG to 
EC “Regional Development”, 
“Industry and Entrepreneur-
ship”, “Internal Market” and 
OLAF. In September a guest 
to the forum of the Chamber 
was EC Vice President Anto-
nio Tajani. 

We will continue our ac-
tive work on adoption of new 
PPA, harmonized with the 
new European Directive for 

public procurement. We will 
insist on separation of the 
subject matter on tenders in 
construction in a special or-
dinance,” outlined the chair-
man some of the main priori-
ties of BCC for next year. 

“We will continue our 
participation in monitoring 
committees of operational 
programmes. We will expand 
the monitoring to indicate 
systematic errors and irreg-
ularities in public procure-
ment,” added Glosov. 

In his words, through 
“Stroitel” newspaper and the 
websites of the publication 
BCC will be working to build 
public intolerance to discrimi-
natory conditions in tender 
procedures and to ensure 
clear rules, equality and real 
competition on the market. 

 “A common  coordination 
and management is needed 
for management of European 
funds in the country so that 
there is no discrepancy in 
the process of management 
of funds and implementation 
of projects under the opera-
tional programmes,”said Eng. 
Ivan Boykov.  

He recalled that  the 
Chamber has been working 
for four years on the prepa-
ration of standard tenders. 
Under JASPERS are already 
ready such for road projects, 
but they do not apply. There 
should be such for water 
projects as well, said Eng. 
Boykov. “With standard docu-
mentation can be avoided the 
endless appeals procedures,” 
he said. 

According to Eng. Boykov, 
so far the Public Procure-
ment Agency had primarily a 
registration role. It needs to 
follow the entire process of a 
tender – from its announce-
ment to its completion. He 
stressed that Road Infra-
structure Agency is already 
working on pilot projects on 
the so-called “electronic re-
cord” of the site. The Execu-
tive Director recalled that the 
Chamber succeeded to fight 
against the criterion “lowest 
price”. 

“It is necessary wherever 
possible tenders to be divided 
into lots, to participate also 
smaller companies,” added 
Eng. Boykov. He explained 
the procedure for registration 
of construction companies in 
EU in CPRB and stressed that 
the Chamber understands 
what free movement of goods 
and services is in the EU and 
that is why the law on the 
Chamber was amended, in 
the part to foreign entities. 

“Thank you for your time. 
I think we have to keep in 
touch and strengthen coop-
eration,” said Joaquim Nunes 
de Almeida. “I hope we will 
continue to work together 
and get updated information 
on public procurement in Bul-
garia from you,” he stressed. 

Photo by Denis Buchel
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Таня Бъчварова,
гл. експерт 
„Анализи и прогнози“, 
ръководител 
„Мониторинг на 
обществените 
поръчки“,
екип КСБ

КСБ полага много усилия, за 
да изгради здрава бизнес среда 
в строителния бранш, като води 
ефективна политика за решава-
не на проблемите и адресира 
успешните модели не само към 
сектора, но и към държавата. 
Камарата работи активно по 
отношение на предложенията 
за промени на нормативните 
документи. Ползва се със ста-
тут на авторитетна инсти-
туция не само у нас, но и сред 
европейските структури и FIEC 
- Европейската федерация на 
строителната индустрия. КСБ 
води конструктивен диалог с 
управляващите. В резултат на 
това вече има постигнат кон-
сенсус и ясна цел за много от 
належащите промени в Закона 
за обществените поръчки, за 
прозрачни процедури и търгове, 
за гарантиране на честно със-
тезание и конкурентна среда, 
за подобряване на диалога меж-
ду институциите, общините и 
бизнеса.

Да се върви напред, значи 
да продължим обединени около 
ясни цели и принципи. КСБ орга-
низира редица срещи и форуми, 
които се превръщат в тради-
ционни ежегодни събития. На 
тях присъстват ключови фигу-
ри от държавните институции, 
общинските администрации и 
бизнеса. Камарата на строи-
телите в България организира и 
Третата национална среща дис-
кусия „Строителството през 
2014 г. – перспективи и предиз-
викателства”. Специален гост 
на форума тази година беше ви-
цепрезидентът на Европейска-
та комисия с ресор „Индустрия 
и предприемачество“ Антонио 
Таяни. Визитата му е най-голя-
мото признание, получавано от 
Камарата на европейско ниво.

Ефектът от дискусиите е 
осезаем, целта за създаване на 
градивен диалог по проблемите 
на бранша е постигната. 

КСБ организира форуми и 
дискусионни срещи по въпроси-
те на европейските фондове, 
строителството и обществе-
ните поръчки. Тема на срещите 
са слабите места при търго-
вете, условията, влияещи не-
гативно върху конкуренцията. 
На тези форуми присъстват 
представители на министер-
ствата, държавните агенции, 
браншови организации, инсти-
туции, свързани с усвояването 
на еврофондовете, местните 
власти и БОРКОР - Центъра за 
превенция и противодействие 
на корупцията и организираната 
престъпност.

Започнахме да извършваме 
мониторинг на обществените 
поръчки миналата година чрез 
направление „Анализи и прог-
нози” към КСБ. В анализите се 
разглеждат само нарушения/
дискриминационни условия, за-
ложени в критериите за под-
бор, както и в показателите за 
оценка, които биха довели до 

субективно класиране на кан-
дидатите или до необосновано 
отстраняване на участници от 
процедурите. Целта на монито-
ринга е да се покажат слабо-
стите при търговете, защото 
темата обществени поръчки и 
на европейско ниво е с приори-
тет.

Докладът по мониторинга се 
разпространява до Генералната  
дирекция „Регионална  полити-
ка“ и Дирекция „Вътрешни ус-
луги” към ЕК. Мониторингът се 
изпраща ежемесечно на всички 
държавни институции в Бъл-
гария, на останалите браншо-
ви организации и се публикува 
на интернет страницата на 
КСБ www.ksb.bg, както и във в. 
„Строител“ - авторитетно из-
дание на Камарата, за което 
са абонирани всички държавни 
институции, чужди мисии у нас, 
специализирани институции и 
строителните компании. Това е 
единствено по рода си специали-
зирано браншово издание, с как-
вото само нашият сектор може 
да се похвали. 

Брой и прогнозна стойност 
на обществените поръчки в 
отрасъл „Строителство“

Обявените обществени по-
ръчки, разгледани от комисията 
за периода 2012-2013 г., са 2935 
с обща стойност 4932 млн. лв., 
или 2522 млн. евро. Търговете с 
обявена прогнозна стойност за 
периода са 2205. Общо обявени-
те поръчки са за 4932 млн. лв. 
Търговете без обявена стой-
ност са 730. 

Вид строителство
Инженерно строителство 

и ВиК - 959 обявени обществе-
ни поръчки за периода октомври 
2012 г. – септември 2013 г., или 

32,7% от търговете. Общата 
им прогнозна стойност е 3729 
млн. лв., или 1907 млн. евро.

Инженерна инфраструк-
тура - 701 обявени обществени 
поръчки, или 23,9% от всички за 
разглеждания период.

ВиК - 258 обявени общест-
вени поръчки, или 8,8% от общо 
обявените за периода.

Сградно строителство – 
728, или 24,8% обявени поръчки 
от всички за периода. Общата 
им прогнозна стойност е 545 
млн. лв., или 279 млн. евро.

Енергийна инфраструкту-
ра – 190 обявени обществени 
поръчки, или 6,5% от всички. Об-
щата им прогнозна стойност 
е 464 млн. лв., което е равно на 
237 млн. евро.

Проектиране и надзор - 
1058 обявени обществени по-
ръчки. Това са 36% от всички 
търгове за разглеждания период. 
Общата им прогнозна стойност 
е 194 млн. лв., или 99 млн. евро.

Критерий „Източник  
на финансиране“

Програма за европейско те-
риториално сътрудничество 
Гърция - България - 16 общест-
вени поръчки.

Програма за трансгранично 
сътрудничество Румъния – Бъл-
гария - 16 обществени поръчки.

Оперативна програма за раз-
витие на сектор „Рибарство“ - 
11 обществени поръчки.

Европейски бежански фонд – 
2 обществени поръчки.

Проект за социално включ-
ване/ Министерство на труда 
и социалната политика - 2 об-
ществени поръчки.

JESSICA - 4 обществени по-
ръчки.  

Национален доверителен еко-

фонд - 8 обществени поръчки.
ПУДООС - 1 обществена по-

ръчка.
Фонд за външни граници - 3 

обществени поръчки.
Оперативна програма „Раз-

витие на конкурентоспосо-
бността на българската иконо-
мика“ - 8 обществени поръчки.

ИСПА –  1 обществена по-
ръчка.

Норвежки финансов механи-
зъм 2009 - 2014 г. – 3 обществе-
ни поръчки. 

Агенция за хора с уврежда-
ния към МТСП - 2 обществени 
поръчки.

Критерий  „Възложител“

Обявените обществени по-
ръчки за разглеждания период от 
общините са 2010 на брой, или 
71,9% от всички. Търговете от 
комуналния и обществен сектор 
са 133, или 4,5% от поръчките 
за периода. Болниците и учеб-
ните заведения са обявили 109 
обществени поръчки, или 3,7% 
от търговете за годината. Ми-
нистерствата и държавните 
агенции са възложители на 503 
търга, или на 17,2% от всички. 
В графата „други“ попадат 80 
търга, или 2,7% от обявените 
за едногодишния разглеждан пе-
риод. 

Условия, влияещи негативно 
върху конкуренцията. Фактори 
за несигурна среда

Констатациите на експерт-
ната група към Камарата на 
строителите в България, със-
тавяща мониторинг на услови-
ята, влияещи негативно върху 
системите за възлагане на об-
ществените поръчки в страна-
та, са следните:

Допуснатите нарушения, 
дискриминационните критерии, 
водещи до субективни решения, 
и поставяне на ограничителни 
бариери в рамките на анализа 
за разглеждания период са 219, 
или нарушения има при 7,3% от 
обявените търгове. Често те 
са повече от едно в дадена об-
ществена поръчка.

- Инженерна инфраструкту-
ра и ВиК – 74 на брой, или 34,4% 
от обявените обществени по-
ръчки в сектора, са с допуснати 
условия, влияещи негативно вър-
ху конкуренцията.

- Сградно строителство – 
81, или 37,7% от обявените об-
ществени поръчки са с допусна-
ти условия, влияещи негативно 
върху конкуренцията.

- Енергийна инфраструктура 
- 12 регистрирани несъответ-
ствия в обявените обществени 
поръчки. Тоест при 5,6% от тър-
говете има нарушения.

- Проектиране и строителен 
надзор - 52 регистрирани несъ-
ответствия в обявени общест-
вени поръчки, или при 22,3% от 
процедурите.

Срещат се критерии, во-
дещи до субективизъм по от-
ношение на показатели като 
методология, концепция, план 
за работа, оценка на риска, не-
измерими показатели за оценка/
методика за разпределение на 
точките. Допуснати са общо 
97 несъответствия, влияещи 
негативно върху конкуренцията.

Наблюдава се смесване на 

критериите, въвеждане на нова 
терминология по отношение на 
условията за оценяване. В това 
отношение са допуснати несъ-
ответствия в 6 обществени 
поръчки.

Прекомерни са изискванията 
за брой изпълнени договори по 
обособени позиции. Допуснати 
са такива несъответствия в 32 
обявени обществени поръчки.

Изисквания по отношение на 
професионалната квалификация, 
опит и трудов стаж, средноспи-
съчен състав - допуснати несъ-
ответствия в 91 процедури.

Необосновани прекомерни 
изисквания за конкретен тип 
механизация и оборудване или 
подробен и насочващ списък от 
строителна техника, с която 
трябва да разполага кандида-
тът - допуснати несъответ-
ствия в 21 обявени обществени 
поръчки.

Прекомерни, необосновани 
изисквания по отношение на 
финансовите възможности на 
кандидата, финансови изисква-
ния за собствени кредитни ли-
нии – 68 допуснати прекомерни 
изисквания по отношение на по-
казателя.

Изисквания за стандарти за 
качество, несъответстващи на 
предмета на поръчката - несъ-
ответствия в 4 процедури.

Липса на изисквания за ре-
гистрация в ЦПРС съгласно чл. 
53б от ЗОП - допусната е в 8 от 
обявените обществени поръчки.

При проследяване на обявле-
нията се установяват нелогич-
ни, неприсъщи изисквания и об-
стоятелства по отношение на 
финансовите възможности. Те 
са свързани със срока за плаща-
нията, неправомерни изисквания 
за банкови гаранции за участие 
в процедурата, отложени, аван-
сови и разсрочени плащания, не-
обосновано дълъг срок за оконча-
телно плащане на изпълнената 
поръчка, посочване на минимал-
ни технически и финансови из-
исквания, даващи предимство 
на един от кандидатите и/или 
ограничаващи кръга на потен-
циалните участници в процеду-
рата. Подобни несъответствия 
са допуснати в 22 обществени 
поръчки.

- Изисквания за размера на 
приходите за последните годи-
ни, надвишаващи прогнозната 
стойност на поръчката, ограни-
чително изискване за обща лик-
видност и наличие на ликвиден 
капитал - 10 несъответствия в 
обявените обществени поръчки.

- Гаранционен срок и срок за 
изпълнение са показатели, дава-
щи възможност за спекулатив-
но спечелване на даден търг. 
Посочването на нереално висок 
срок на гаранция от 20, 30, дори 
50 години или намаляване на сро-
ка на изпълнение е също порочна 
практика. Това води до оферира-
не с технологично неизпълними 
срокове и съответно влошено 
качество на строителството. 
Това е една предпоставка за до-
пускане на условия, влияещи не-
гативно върху конкуренцията. 
Несъответствията от този 
вид са общо 11.

Констатации 

Откроява се стремежът 
рисковете да бъдат за сметка 

Посоката е една – промяна на нормативните документи за нуждите на времето

Обявени обществени поръчки по вид 
строителство за периода: X.2012 г. – IX.2013 г.

По данни на АОП

По данни на АОП

Дял на обявените обществени поръчки 
по критерий „Източник на финансиране“ 

октомври 2012 – септември 2013 г. (брой)
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на изпълнителя, но не и на въз-
ложителя. Преобладаващата 
част от обявените обществе-
ни поръчки за периода октомври 
2012 г. – септември 2013 г.,  или 
51,6% са обявени с критерий за 
избор „Икономически най-изгод-
на оферта“, 26,3% от тях са 
по критерий  „Най-ниска цена“. 
Последният критерий е срав-
нително висок процент – факт, 
носещ дисбаланс. Фокусът се 
поставя основно върху цената. 
Не бива да се допуска некачест-
вено изпълнение за сметка на 
цената. Недопустимо е да се 
стига до компромисни решения 
по отношение на качеството. 
Това е един от порталите за 
нарушения и предпоставка за ко-
рупционни практики. Законът за 
обществените поръчки прехвър-
ля в немалка степен рисковете 
върху изпълнителите.

Необосновани прекомерни изис-
квания в критериите за подбор 

- Критерии, водещи до су-
бективизъм по отношение на 
показатели като методология, 
концепция, план за работа, про-
мяна в последователността на 
технологичните процеси и оцен-
ка на риска.

- Изисквания за размера на 
приходите за последните го-
дини. 

- Изисквания за гаранционни 
срокове.  

- Прекомерни изисквания по 

отношение на броя на изпъл-
нените договори по обособени 
позиции.

- Посочване на неясни/неиз-
мерими показатели за оценка, 
които биха довели до субекти-
визъм в оценяването на кандида-
тите. Липса на критерий.

- Необосновани прекомерни 
изисквания за конкретен тип 
механизация и оборудване. 

- Изисквания по отношение 
на професионалната квалифика-
ция, опит и трудов стаж.

- Липса на изискване за ре-
гистрация в ЦПРС. 

- Административната част 
на процедурата е обвързана с 
по-голямо значение, отколкото 
предмета на поръчката.

Мерки 

В тежката за строителния 
отрасъл ситуация да спечелиш 
търг за даден обект е не само 
шанс, а и добра възможност за 
оцеляване. Затова борбата сре-
щу негативите при провеждане-
то на обществените поръчки е 
приоритетна задача на Камара-
та на строителите в България.

Едно от предложените от 
Камарата решения е засилване 
на  предварителния контрол при 
обществените поръчки. Това 
може да стане, като веднага 
след отварянето на тръжните 
предложения те бъдат публику-
вани в интернет. 

Въвеждане на механизъм 

за намаляване на администра-
тивната тежест/премахване 
на дублираща се излишна доку-
ментация, премахване на тро-
мавите процедури в полза на 
подобряване на процеса на ус-
вояване на средствата от ЕС 
са също сред предложенията на 
КСБ.

Публичността ще гаран-
тира прозрачност и спра-
ведливост при процедурите, 
защото дългият период за 
отваряне на документите съз-
дава предпоставка за тяхната 
манипулация.

Необходимо е да се съблю-
дават условията на Директи-
ва 2011/7/ЕС от 16.02.2011 г. 
за своевременно изплащане на 
бенефициентите на дължимите 
суми за верифицирани, потвър-
дени дейности.

Трябва да се създадат рав-
ни шансове, конкурентна сре-
да, ясни правила за действие 
и отчетност, бързо разпла-
щане на извършените работи, 
гарантиране на прозрачност, 
правни мерки за хармонизация 
на европейските директиви с 
националното законодател-
ство, опростени процедури 
за разрешаване на възникнали 
спорове. Нужно е ясно разпре-
деление на отговорностите и 

правата на участниците в це-
лия процес – от кандидатства-
нето в тръжните процедури до 
окончателното завършване и 
разплащане на обектите. Не-
обходима е процедура за избяг-
ване на необичайно ниските 
оферти, повишаване размера 
на авансовите плащания, из-
исквания на разумни банкови 
гаранции от фирмите. Сред 
мерките, които ще подобрят 
ситуацията, е обучението и 
повишаването на квалифика-
цията на администрацията, 
ангажирана с обществените 
поръчки. Крачка в правилната 
посока би било създаването на 
електронна платформа за въз-
лагане и контрол на общест-
вените поръчки, електронен 
регистър, електронно наддава-
не, електронен търг, електро-
нен мониторинг и електронен 
одит. 

Заключение

Камарата на строителите 
в България подготви типови 
договори, които принципно се 
възприемат от държавната ад-
министрация и ще служат като 
база за по-справедливи общест-
вени поръчки. По инициатива на 
Министерския съвет през 2012 г. 

започна изпълнението на дейнос-
ти, целящи установяването на 
възможности за разработване 
на стандартизирани тръжни до-
кументи (за строителство, дос-
тавки и услуги) за инфраструк-
турни проекти и методология за 
оценка и възлагане. 

В началото на 2013 г. са при-
ети типови договори с участи-
ето на КСБ. Това са проекти на 
документация, касаещи техни-
чески задания за строителен 
надзор и структура за възлагане 
на обществени поръчки за стро-
ителство и строителен надзор 
при осъществяването на инфра-
структурни проекти, финанси-
рани от европейските фондове, 
разработени с техническата 
помощ на JASPERS.

Типовите проекти са съгла-
сувани с всички междуведом-
ствени и браншови организа-
ции. С тях е запозната и ЕК, 
която подкрепя въвеждането  
им. Очаква се приемането на  
предложените промени в ЗОП.

Анализът на нарушенията 
в обявленията на обществени-
те поръчки за строителство 
показва повтарящи се греш-
ки с тенденция на намаляване 
на броя им - 38 в сравнение с 
2012 г. Това в голяма степен е 
заслуга на КСБ.

И н жен е р н а  и н ф р а -
структура 

строителство на пъти-
ща, ICT инфраструктура, ВиК, 
опорни стени, градини и пло-
щади. 

Високо строителство 
жилищно и нежилищно 

строителство, включително 
заводи.

Енергийно строител-
ство 

строителство на ТЕЦ, 
ВЕЦ, ВЕИ, електричество 
и добив на ресурси, както и 
енергийно ефективни мерки.

Проектиране и надзор 
инженеринг и проектиране, 

както и строителен надзор.

Източници на инфор-
мация           

Портал за обществени 
поръчки към Агенцията по 
обществени поръчки. 

Обработка на данните 
Данните се обработват 

от експерти от секциите 
при КСБ - „Сградно строи-
телство“, „Инженерна инфра-
структура“, „Водоснабдяване 
и канализация“, „Енергийна 
инфраструктура“, „Проекти-
ране и надзор“.

Прогнозната стойност 
на поръчките не е база за 
анализ поради липсата на об-
хват. Приоритет на доклада 
по мониторинг е оценка на 
експертно ниво от страна на 
КСБ за: условията, влияещи 
негативно върху конкурент-
ната среда, които са заложе-
ни в критериите за подбор; 
показателите за оценка, во-
дещи до субективни решения 
при възлагане или отстра-
няване на участниците в 
процедурите по обществени 
поръчки.

Процедура на договаряне  
октомври 2012 г. – септември 2013 г. 

Нарушения в обществените поръчки по месеци,  
X.2012 г. – IX.2013 г.

Нарушения в обществените поръчки по 
критерий „Възложител“, X.2012 г. – IX.2013 г.

Нарушения в обществените поръчки  
по критерий „Оперативни програми“, 

X.2012 г. –  IX.2013 г.

Обявени обществени поръчки по критерий  
„Стойност“, октомври 2012 – септември 2013 г.

Критерий за възлагане на обществени поръчки 
октомври - 2012  - септември 2013 г.

По данни на АОП

По данни на АОП

По данни на АОП

По данни на АОП

По данни на АОП

По данни на АОП
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Tanya Buchvarova,
Chief expert 
“Analyses and forecasts” 
Manager 
“Monitoring of Public 
Procurement” 
BCC team 

BCC works hard to build a strong 
business environment in the con-
struction industry, leading an effec-
tive policy to solve the problems and 
addresses the successful models 
not only to the sector but also to the 
state. The Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) is actively work-
ing on proposals for changes of the 
regulations. It has a status of an au-
thoritative institution not only in the 
country but also among European 
structures and FIEC – European 
Construction Industry Federation. 
BCC leads constructive dialog with 
the government. As a result, there 
is already a consensus and a clear 
goal for many urgent amendments 
to the Public Procurement Act, for 
transparent procedures and ten-
ders, to ensure fair competition and 
competitive environment in order to 
improve the dialogue between institu-
tions, municipalities and businesses.  

To go ahead means to con-
tinue united around clear goals and 
principles. BCC organized a series 
of meetings and forums that turn 
into traditional annual events. They 
were attended by key figures from 
government institutions, local ad-
ministrations and businesses. The 
Bulgarian Construction Chamber 
organized also the Third national 
meeting discussion “Construction in 
2014 – prospects and challenges”. 
A special guest at the event this 
year was the Vice President of the 
European Commission in charge of 
“Industry and Entrepreneurship” An-
tonio Tajani. His visit is the greatest 
recognition received by the Chamber 
at European level. 

The effect of the discussions has 
been visible – the objective of cre-
ating a constructive dialogue on the 
problems of the industry has been 
achieved. 

BCC organized forums and dis-
cussion meetings on EU funds, con-
struction and public procurement. 
Weaknesses in tenders and condi-
tions affecting negatively on com-
petition were topic of the meetings. 
These forums are attended by repre-
sentatives of ministries, government 
agencies, industry organizations, in-
stitutions associated with the absorp-
tion of EU funds, local authorities 
and BORKOR – Center for Fighting 
Corruption and Organized Crime. 

We started to monitor public pro-
curement orders last year through 
“Analyses and Forecasts” Depart-
ment to BCC. In the analyses are 
considered only violations/discrimi-
natory conditions set out in the cri-
teria for selection, as well as in the 
evaluation indicators, which would 
lead to subjective ranking of the 
candidates or to unjustified removal 
of participants from the procedures. 
The purpose of monitoring is to dem-
onstrate the weaknesses in tenders 
for the subject public procurement at 
European level is also a priority. 

The monitoring report is distrib-
uted to the Directorate General “Re-
gional Policy” and Directorate “Inter-
nal Services” to EC. The monitoring 
is sent monthly to all state institutions 
in Bulgaria, to other professional or-

ganizations and published on the 
website of BCC www.ksb.bg, as well 
as in “Stroitel” newspaper – an au-
thoritative edition of the Chamber to 
which are subscribed all state insti-
tutions, foreign missions in Bulgaria, 
specialized institutions and construc-
tion companies. This is a unique spe-
cialized construction industry edition 

with which only our sector can boast. 

Number and estimated value  
of public procurement in sector 
“Construction” 

The announced public procure-
ment contracts reviewed by the Com-
mittee for the period 2012-2013 are 

2,935 with a total value BGN 4932 
million or EUR 2522 million. The ten-
ders with declared estimated value 
for the period are 2,205. The total 
announced orders are for BGN 4932 
million. The tenders without declared 
value are 730. 

Type of construction 
 Civil engineering and plumbing 

- 959 announced public procurement 
contracts for the period October 
2012 – September 2013, or 32.7% 
of the tenders. Their total estimated 
value is BGN 3729 million or EUR 
1907 million. 

 Civil infrastructure - 701 an-
nounced public procurement orders, 
or 23.9% of total for the period con-
sidered. 

 Plumbing - 258 announced 
public procurement orders, or 8.8% 
of total announced for the period.

 Building construction – 728, 
or 24.8% announced orders of total 
for the period. Their total estimated 
cost is BGN 545 million, or EUR 279 
million. 

 Energy infrastructure – 190 
announced public procurement or-
ders, or 6.5% of total. Their total esti-
mated cost is BGN 464 million, which 
is equal to EUR 237 million. 

 Design and supervision – 
1,058 announced public procure-
ment orders. These are 36% of all 
tenders for the period. Their total 
estimated cost is BGN 194 million, or 
EUR 99 million. 

Criterion “Funding“

European Territorial Cooperation 
Programme Greece - Bulgaria - 16 
public procurement orders.

Cross Border Cooperation Pro-
gramme Romania – Bulgaria - 16 
public procurement orders.

Operational Programme for De-
velopment of Sector “Fisheries” - 11 
public procurement orders.

European Refugee Fund – 2 pub-
lic procurement orders. 

Social Inclusion Project / Ministry 
of Labor and Social Policy - 2 public 
procurement orders.

JESSICA - 4 public procurement 
orders.  

NCEF - 8 public procurement 
orders.

EMEPA - 1 public procurement 
order.

External Borders Fund - 3 public 
procurement orders.

Operational Programme “Devel-
opment of the Competitiveness of 
Bulgarian Economy” - 8 public pro-
curement orders. 

ISPA – 1 public procurement or-
der. 

Norwegian Financial Mechanism 
2009 - 2014 – 3 public procurement 
orders. 

Agency for Persons with Disabili-
ties to MLSP - 2 public procurement 
orders. 

Criterion “Investor”

The announced public procure-
ment orders for the period by the 
municipalities are 2010 in number, 
or 71.9% of total. Trade and public 
utility sector tenders are 133, or 4.5% 
of the orders for the period. Hospitals 
and schools have announced 109 
public procurement orders, or 3.7% 
of tenders for the year. Ministries and 
government agencies have ordered 
503 tenders, or 17.2% of total. Under 
the heading “Others” fall 80 tenders, 
or 2.7% of the announced for the 

one-year period. 

Conditions affecting negatively on 
competition. Factors for uncertain 
environment 

The findings of the expert group 
to the Bulgarian Construction Cham-
ber, making monitoring of the con-
ditions affecting negatively the sys-
tems of public procurement in the 
country, are the following:

Violations, discriminatory criteria 
that lead to subjective decisions and 
setting of restrictive barriers within 
the analysis for the period are 219, 
or there are violations in 7.3% of the 
announced tenders. Often they are 
more than one in a public procure-
ment order. 

- Engineering infrastructure and 
plumbing– 74 in number, or 34.4% of 
the announced public procurement 
orders in the sector, are with admit-
ted conditions affecting negatively on 
competition. 

- Building construction – 81, or 
37.7% of the announced public pro-
curement orders are with admitted 
conditions affecting negatively on 
competition.

- Energy infrastructure - 12 
registered discrepancies in the an-
nounced public procurement orders, 
i.e.in 5.6% of the tenders there are 
violations. 

- Design and supervision - 52 
registered discrepancies in the an-
nounced public procurement orders, 
or in 22.3% of the procedures. 

There are criteria that lead to 
subjectivity in terms of indicators, 
such as methodology, concept, work 
plan, risk assessment, immeasurable 
indicators for assessment/methodol-
ogy for distribution of the points. A 
total 97 discrepancies were admitted, 
affecting negatively on competition. 

There is a mix of criteria, intro-
duction of new terminology regard-
ing the evaluation conditions. In this 
respect were admitted discrepancies 
in 6 public procurement orders. 

Excessive are the requirements 
for a number of implemented con-
tracts on lots. Such discrepancies 
were admitted in 32 announced pub-
lic procurement orders. 

Requirements in terms of quali-
fication, experience and length of 
service, average list staff – admitted 
discrepancies in 91 procedures. 

Unjustified excessive require-
ments for specific type of machin-
ery and equipment or detailed and 
directing list of construction equip-
ment that the applicant should have 
– admitted discrepancies in 21 an-
nounced public procurement orders. 

Excessive, unreasonable require-
ments in terms of financial capacity 
of the applicant, financial require-
ments for own credit lines – 68 ad-
mitted excessive requirements in 
terms of the indicator. 

Requirements for quality stand-
ards not corresponding to the subject 
of the order – inconsistencies in 4 
procedures. 

Lack of registration requirements 
in CPRB in accordance with Article 
53b of PPA – admitted in 8 of the an-
nounced public procurement orders. 

In tracing the announcements 
are established illogical, improper 
requirements and circumstances in 
terms of financial capacity. They 
relate to the period for payment, 
wrongful requirements for bank guar-
antees for participation in the proce-
dure, postponed, prepayments and 

The direction is only one – change of regulations for the needs of time 

Public procurement notices published by type  
of works for the period: X.2012 – IX.2013

Share of procurement notices according to the 
“Source of Finance” Criterion, October 2012  - 

September 2013  (number)
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deferred payments, unreasonably 
long period for complete payment 
of the executed order, indication of 
minimum technical and financial re-
quirements that give preference to 
one of the applicants and/or limiting 
the scope of potential participants in 
the procedure. Such discrepancies 
have been admitted in 22 public pro-
curement orders. 

- Requirements for the amount 
of revenue for recent years, exceed-
ing the estimated value of the order, 
restrictive requirement for general 
liquidity and availability of liquid 
capital - 10 discrepancies in the an-
nounced public procurement orders. 

- Guarantee period and imple-
mentation period are indicators ena-
bling speculative winning of a ten-
der. Indicating of unrealistically high 
guarantee period of 20, 30, even 50 
years or reducing the implementa-
tion period is also a bad practice. 
This leads to bidding technologically 
impossible deadlines and thus poor 
quality of construction. This is a pre-
requisite for admission of conditions 
affecting negatively on competition. 
Discrepancies of this kind are 11 in 
total. 

Conclusions 

The strive risks to be borne by 
the contractor, not by the inves-
tor is standing out. The majority of 
announced public procurement or-

ders for the period October 2012 
– September 2013, or 51.6% are 
announced under the criterion for 
selection “Economically most advan-
tageous tender”, 26.3% of these are 
under the criterion “Lowest price”.  
The last criterion has a relatively 
high rate – a fact bearing imbalance. 
It focuses mainly on price. Poor 
performance should not be allowed 
at the expense of price. It is unac-
ceptable to reach compromises on 
quality. This is one of the portals for 
violations and a prerequisite for cor-
ruption. The Public Procurement Act 
transfers to a considerable extent the 
risks on the contractors.

Unjustified excessive requirements  
in the selection criteria 

- Criteria leading to subjectivity in 
terms of indicators such as method-
ology, concept, work plan, a change 
in the sequence of technological 
processes and risk assessment.

- Requirements for revenue in 
recent years. 

- Requirements for guarantee 
periods.  

- Excessive requirements in 
terms of number of executed con-
tracts in lots.

- Indication of vague /immeas-
urable assessment indicators that 
would lead to subjectivity in the 
evaluation of candidates; lack of 
criterion.

- Unjustified excessive require-
ments for specific types of machin-
ery and equipment. 

- Requirements in terms of quali-
fication, experience and length of 
service.

- Lack of requirement for regis-
tration in CPRB. 

- The administrative part of the 
procedure is connected to greater 
importance than the subject of the 
order. 

Measures 

In the heavy for the construc-
tion industry situation to win a tender 
for a construction site is not only a 
chance but a good opportunity for 
survival. That is why the fight against 
the negatives in conducting public 
procurement orders is a priority task 
of the Bulgarian Construction Cham-
ber.

One of the solutions proposed 
by the Chamber is strengthening the 
preliminary control of public procure-
ment. This can be done if soon after 
the opening of tenders they are pub-
lished on the internet. 

Introducing a mechanism to 
reduce the administrative burden/
removing duplicate needless paper-
work, eliminating the cumbersome 
procedures for increasing the ab-
sorption of EU funds are also among 

the proposals of BCC. 
Publicity will ensure transpar-

ency and fairness in the procedures 
because the long period to open the 
documents creates prerequisites for 
their manipulation. 

It is necessary to observe the 
conditions of Directive 2011/7/EU of 
16.02.2011 for the timely payment 
of amounts due to beneficiaries for 
verified, approved activities. 

We need to create equal oppor-
tunities, competitive environment, 
clear rules for action and account-
ability, quick payment for completed 
work, to ensure transparency, legal 
harmonization measures of Europe-
an directives with national legislation, 
simplified procedures for resolving 
disputes. A clear division of respon-
sibilities and rights of participants in 
the entire process is needed – from 
application in tender procedures to 
the final completion and payment of 
the sites. A procedure to avoid ab-
normally low price tenders is needed, 
as well as increasing the amount of 
advance payments, requirements 
for reasonable bank guarantees by 
companies. Among the measures 
that will improve the situation is edu-
cation and training of the administra-
tion involved in public procurement. 
A step in the right direction would be 
the creation of an electronic platform 
for awarding and monitoring of pub-

lic procurement, electronic register, 
electronic bidding, electronic auction, 
electronic monitoring and electronic 
audit. 

Conclusion 

The Bulgarian Construction 
Chamber has prepared standard 
contracts, which are generally per-
ceived by the public administration 
and will serve as a basis for fair 
public procurement. At the initiative 
of the Council of Ministers in 2012 
started the implementation of activi-
ties aimed at possibilities for devel-
opment of standard bidding docu-
ments (for construction, supplies and 
services) for infrastructure projects 
and methodology for evaluation and 
award. 

In early 2013 were adopted 
standard contracts with the par-
ticipation of BCC. These are drafts 
of documents regarding technical 
tasks for construction supervision 
and structure for the award of pub-
lic procurement for construction and 
construction supervision in the imple-
mentation of infrastructure projects, 
financed by European funds devel-
oped with technical assistance from 
JASPERS.

The standard projects are con-
sistent with all inter sector and sec-
tor organizations. The EC is aware of 
these and supports their implemen-
tation. The proposed amendments to 
PPA are to be adopted.

The analysis of violations in the 
announcements of public procure-
ment for construction shows repeated 
errors with a tendency their number to 
reduce - 38 compared to 2012. This is 
largely to the credit of BCC. 

Terminology 
Engineering infrastruc-

ture 
construction of roads, ICT in-

frastructure, plumbing, retaining 
walls, parks and squares. 

High construction 
residential a non-residential 

buildings, including factories.
Energy construction 
construction of heating, hy-

dro, renewable energy, electricity 
and mining resources, as well as 
energy efficiency measures.

Design and supervision 
engineering and design, as 

well as construction supervision.

Methodology
Sources of information 
Public procurement portal of 

the Public Procurement Agency. 

Data processing 
The data are processed by 

experts from the sections to 
BCC – “Building construction”, 
“Engineering infrastructure”, 
“Water and sanitation”, “Energy 
infrastructure”, “Design and su-
pervision”. 

The estimated value of the 
orders is not a basis of analy-
sis due to lack of coverage. 
Priority of the monitoring report 
is evaluation at expert level by 
BCC for: the conditions affect-
ing negatively on the competitive 
environment, which are set in the 
selection criteria; the evaluation 
indicators, leading to subjective 
decisions in awarding or remov-
ing participants in the public pro-
curement procedures.

„Negotiated“ Procedure  
October 2012 – September 2013

Violations in public procurement, by month, number 
X.2012 – IX.2013

Violations in public procurement, by Contracting 
Authority, number X.2012 – IX.2013

Violations in public procurement, by criteria 
„Оperational Programme“, X.2012 – IX.2013 

 (number)

Public procurement notices published according  
to the „Value“ criterion: October 2012 -  September 2013

Criteria to Award Public Procurement 
ContractsOctober 2012 - September 2013
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Елица Илчева

Инж. Стоев, как пре-
ценявате състоянието 
на сектор „Строител-
ство” в Благоевград и 
областта?

Състоянието на сек-
тора още е тежко, кри-
зата не си е отишла и 
едва ли през следващата 
година нещо ще се подо-
бри. Основната причина 
за проблемите е липсата 
на инвестиции. Фирмите 
постоянно задлъжняват 
помежду си, държавата, 
респективно общините, 
които в последните годи-
ни са основен източник 
за осигуряване на работа 
в строителството, не се 
разплащат навреме и се 
завърта страшна спира-
ла, която ни тегли надолу. 
Работим на занижени цени, 
темпът на нарастване на 
приходите е изключително 
слаб. Печалбите, които се 
мъчим да реализираме, са 
крайно недостатъчни, за 
да можем да инвестираме 
в работна ръка и техника, 
да не говорим за собст-
вени проекти. Основните 
дейности в сектора са те-
кущи или основни ремонти. 
Новото строителство е 
само при проекти, които 
се изпълняват по опера-
тивните програми на Ев-
ропейския съюз. 

Чертаете потискаща 
картина.

Всъщност не казвам 
нищо, което не е извест-
но на колегите от всички 
краища на България. Съжи-
вяването на сектора ще 
е изключително трудно. 
Строителните фирми се 
надяват и очакват зае-
тост с изпълнението на 
проекти през новия про-
грамен период  2014-2020 
година.

Ако във вашия реги-
он, който е доста голям 
и един от най-развитите 
в страната, няма работа 
за строителните фирми 
извън обществените 
поръчки, какво да кажат 
колегите ви от Северна 
България?

Икономическата криза 
даде сериозно отражение 
върху сектора в цялата 
страна, но е факт, че из-
вън обществените по-
ръчки инвестиции при нас 
почти няма. Сградното, 
гражданското строител-
ство e намаляло до краен 
предел. Основна причи-
на за това са високите 
инвестиционни разходи 
и свиването на пазара. 

Липсват и големи частни 
инвеститори. Строител-
ните фирми от региона 
търсят пазар и реализация 
на други места.      

Да ви върна към дей-
ността на Камарата. Как 
преценявате работата 
на досегашното ръко-
водство на областното 
представителство? 

Отчетът за работата 
на досегашното ръковод-
ство бе представен и при-
ет на годишното отчет-
но-изборно събрание.

Има ли нещо, което 
искате да промените?

Не точно промяна. Смя-
там, че времето налага да 
има бързина и динамика в 
действията ни. Трябва да 
работим за по-голяма ин-
формираност на членове-
те ни, за по-бърза реакция 
и свеждане на важните за 
строителните фирми но-
вости. Добре е да правим 
по-чести срещи с колеги-
те, да обменяме инфор-
мация както за добрите 

практики, така и за про-
блемите при явяването ни 
на търговете за общест-
вени поръчки. 

Работят ли благоев-
градските строители, 
за да привличат и те ин-
веститори, които да им 
осигуряват работа?

Привличането на голе-
ми частни инвеститори 
е много трудно. Особено 
след сериозния спад на 
строителството в райо-
на на Банско. Основно се 
разчита на средствата 
от държавния бюджет и 
по оперативните програ-
ми. Надяваме се изпълне-
нието на проекти по тези 
програми за подобряване и 
развитие на инфраструк-
турата и работната сре-
да в региона да бъде мул-
типликатор за привличане 
на инвеститори.

Областното предста-
вителство в Благоевград 
остана единственото 
без собствена сграда, 
какво ще предприемете?

И в момента поме-
щенията, които ползва-
ме, напълно задоволяват 
нуждите на областното 
представителство. Вече 
имаме сграда, която се 
нуждае от малък ремонт. 
Изготвени са проектите, 
има строително разреше-
ние и се надяваме да про-
ведем търга за ремонт 
през зимата, за да може 
напролет да започнем ра-
бота.    

Пиринските стро-
ители демонстрираха 
завидна активност на 
годишното събрание, но 
все пак фирмите в регис-
търа са доста повече от 

членуващите в КСБ. 
Какво  според  вас 
трябва да се напра-
ви, за да се привлекат 
нови членове?

Камарата трябва 
активно и пряко да по-
мага на строителните 

фирми, за да привлече по-
вече членове. Има начини 
това да се случи. Ще орга-
низираме работни срещи, 
на които ще информираме 
фирмите за строителния 
пазар, за очаквани проекти 
и тенденции на развитие. 
Ползването на преферен-
ции за членовете на КСБ 
при провеждане на обуче-
ния, срещи и работни се-
минари също е нещо, с кое-
то могат да се привличат 
нови и нови членове. Вече 
мислим за изграждане на 
електронен портал за чле-
новете на КСБ, който да 
дава достъп до специали-
зирана информация. Трябва 
да публикуваме и новини 
за пазара извън България. 
Предвиждам да подпома-
гаме с професионални съ-
вети фирми, които имат 
затруднение при реализи-
ране на свои проекти. Под-
крепата за колегите при 
реализация на иноватив-
ни проекти също е нещо, 
което може да е ценно за 
членуващите в КСБ.  

Как преценявате при-
оритетите на Камарата, 
която залага на законода-
телни промени?

Камарата на стро-
ителите в България е 
акумулирала значителен 
интелектуален ресурс, 
основавайки се на придо-
бити знания, традиции и 
опит на своите членове. 
След няколкогодишно ут-
върждаване и вземайки 
предвид вече наложили се 
практики в други страни, 
КСБ насочва своите зако-
нодателни приоритети в 
посока на регламентиране 
на строителния процес в 
отделен закон. Промените 
в ЗОП – разделянето на 

правилата за обществени 
поръчки за строителство 
от останалите за дос-
тавки и услуги също е из-
ключително важна стъпка. 
Трябва да се работи за фи-
нансовото дисциплинира-
не на възложителите и за 
облекчения за изпълните-
лите. Доколко приорите-
тите на КСБ и огромните 
усилия за тяхното реали-
зиране срещат разбиране, 
е отделен въпрос. Но посо-
ката е вярна и трябва да 
се следва. 

Какво  според  вас 
трябва да се промени от 
гледна точка на малките 
и средните фирми?

Големият брой на сред-
ните и малките фирми би 
трябвало да поражда рес-
пект у всички. Вярно, сви-
тият пазар на строител-
ството в момента не им 
позволява да инвестират 
и да се развиват по-бър-
зо, но и с наличния ресурс 
те изпълняват обектите 
си с едно добро качество. 
Основният проблем според 
мен на средните и мал-
ките фирми е трудният 
достъп до обществените 
поръчки, ограничените им 
възможности за конку-
рентно участие в търго-
вете.   

И на финала разкаже-
те малко за себе си. Как 
се насочихте към стро-
ителството и доволен 
ли сте от избора, който 
сте направили. Какво 
е образованието ви, на 
какви обекти работи 
фирмата ви.

Може би случайност 
или стечение на обстоя-
телства, но цялото ми 
обучение и реализацията 
ми след това са свърза-
ни със строителството. 
Завършил съм строите-
лен техникум, после УАСГ 
-транспортно строител-
ство. А от 1988-а, вече 
25 години, се занимавам 
с пътно строителство. 

Започнал съм от проек-
тант, бил съм главен ин-
женер, а вече 15 години 
съм управител на „Пирин-
стройинженеринг” ЕАД 
- Благоевград. Фирмата 
е добре позната в реги-
она както със своите 4 
асфалтови бази, така и 
с добива на инертни ма-
териали и акредитирана 
изпитвателна лабора-
тория.

Имате ли обект, с 
който се гордеете най-
много? 

Фирмата изпълнява са-
мостоятелно или в съдру-
жие с други фирми всички 
по-големи инфраструктур-
ни обекти в региона. По-
следният обект, който 
завършихме преди няколко 
месеца, е лот 40 за реха-
билитация и реконструк-
ция на пътя Благоевград 
- Станке Лисичково - ГКПП 
Македония с обща дължина 
23,4 км.

Какви са заниманията 
ви извън строителната 
площадка?

Малкото лично вре-
ме, което ми остава, се 
стремя да прекарвам със 
семейството си и по въз-
можност на планина или 
море. 

Инж. Стефан Стоев, председател на ОП на КСБ – Благоевград:

Времето налага динамика в действията ни, Камарата трябва да работи 
за финансовото дисциплиниране на възложителите и за облекчения за изпълнителите

Снимки авторът

Инж. Стефан Стоев е завършил строителен тех-
никум в Благоевград. През 1988 г. се дипломира в УАСГ, 
специалност „Транспортно и пътно строителство“. 
Следдипломната му квалификация е „Одитор по пътна 
безопасност”.

Има 25 години трудов стаж, който започва в „Пътно 
управление – Благоевград“, където е проектант про-
грамист. От 1993 г. до 1998 г. е последователно главен 
специалист ценообразуване и главен инженер в „Пирин-
стройинженеринг” ЕООД. От 1998 г. до момента е из-
пълнителен директор на дружеството. На годишното 
отчетно-изборно събрание на ОП на КСБ – Благоевград, 
е избран за председател.
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Емил Христов

Работна среща на Камара-
та на строителите в България 
се състоя в Девин. В нейните 
рамки се проведе и заседание 
на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на 
Централния професионален ре-
гистър на строителя (ЦПРС). 
Срещата бе открита от изп. 
директор на КСБ инж. Иван 
Бойков и председателя на ко-
мисията доц. д-р инж. Георги 
Линков. 

Инж. Бойков представи пред 
екипа на Камарата актуално-
то състояние, като акцентира 
върху новоизбраните област-
ни председатели  и членове на 
управителния съвет. Той призо-
ва представителите на Регис-
търа от различните региони в 
страната да работят по-ак-
тивно с членовете на Кама-
рата по места. В изказването 
си инж. Бойков  наблегна върху 
участието на Камарата в за-
конодателните инициативи за  
промени на основните закони, 
свързани със строителството 
у нас. Това са Законът за об-
ществените поръчки, Законът 
за устройство на територия-
та и Законът за данък добаве-
на стойност. След него думата 
взе и доц. д-р инж. Линков, кой-
то посочи, че са изминали шест 
години от сформирането на 
ЦПРС. За този период работа-
та на Регистъра винаги е била 

публична. „По такива поводи се 
казват само хубави неща и ис-
кам да благодаря за човешкия 
ресурс в системата на Регис-
търа, който е изключителен. 
Удовлетворен съм от дейност-
та на всички звена. Извършиха 
огромна работа. Те бяха обуча-
вани системно и този семинар 
в Девин също е предвиден, за 

да продължи ква-
лификацията им, 
тъй като нещата 

непрекъснато се променят. 
Дълбок поклон за свършена-
та от тях работа“, каза още 
председателят на Комисията 
за воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС. 

След обяда в националната 
среща се включиха и председа-
телят на КСБ инж. Светослав 
Глосов, зам.-председателите 

Пламен Иванов, Николай Стан-
ков и Андрей Цеков и председа-
телят на КС Валентин Николов.

По време на семинара крат-
ка презентация направи и глав-
ният редактор на вестник 
„Строител“. Ренета Николова 
благодари на всички автори, 
които пишат материали за 
изданието, както и на корес-
пондентите от областните 
представителства за отразя-
ването на работата на мест-
ните структури на Камарата.  
Николова сподели и че идея на 
ръководството на вестника 
и амбиция на екипа е работа-
та на областните предста-
вителства да бъде по-широко 
застъпена на страниците му. 
„Пишете за всички по-значими и 
интересни обекти в регионите, 
за строителите, за проблеми-
те и за  успехите, страници-
те на вестника са отворени 
за вашите материали“, посочи 

Николова. И добави, че освен 
печатното издание вестникът 
има и много добър сайт, чийто 
рейтинг непрекъснато расте.

Поради големия интерес и 
многото възникнали въпроси, 
инж. Иван Бойков, който е и 
член на СД на вестник „Строи-
тел“, съобщи, че в началото на 
следващата година се планира 
провеждането на обучителен 
семинар за екипа и кореспон-
дентите на вестника, на който 
ще бъдат поканени като лекто-
ри водещи журналисти.

След края на срещата се 
проведе и официална вече-
ря, на която специално за на-
строението на присъства-
щите се грижеха The Unique 
Vo ices,  по-известни като 
Тримата тенори на България. 
Оперните певци впечатлиха 
всички с мощните си гласове 
и напълно оправдаха прозви - 
щето си. 

Емил Христов

Секция „Инженерна 
инфраструктура“  към 
КСБ и Българска браншо-
ва камара „Пътища” про-
ведоха втора среща във 
връзка с новите общест-
вени поръчки на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) за текущо и зимно 
поддържане за периода 
2014-2018 г. Събитието 
се състоя във Велико 
Търново, като темите, 
разисквани по време на 

семинара, бяха свързани 
с текущата дейност на 
работната група относ-
но новите обществени 
поръчки на АПИ, изра-
ботване на становище 
и решение за предста-
вянето му пред отговор-
ните институции – АПИ, 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
Министерския съвет. 

Беше взето решение 
за излъчване на предста-
вители от бранша за учас-
тие в Консултативния и 

Експертно-икономическия 
съвети към АПИ. В края 
на срещата се проведе и 
дискусия по проблемите 
на пътната инфраструк-
тура, като бяха дадени 
предложения към отговор-
ните институции по поли-
тиката на държавата за 
състоянието, развитието 
и финансирането й. 

Повече информация 
относно събитието че-
тете в следващия брой на 
в. „Строител“ и на сайта 
www.vestnikstroitel.bg.

СЪОБЩЕНИЕ
На 03.11.2013 г. от 11 ч. ще се проведе събрание за учредяване на Клуб на стро-

ителите ветерани в Горна Оряховица. 
На 03.11.2013 г. от 17 ч. в сградата на ОП на КСБ - Велико Търново ще се про-

веде събрание за учредяване на Клуб на строителите ветерани от областта. 
На 04.12.2013 г. от 11.00 ч. в зала 601 на VI етаж в сградата на „Жилфонд – 

инвест” ЕООД на ул. „Ген. Киселов“ № 1 ще се проведе събрание за учредяване на 
Клуб на строителите ветерани от област Добрич.

На 04.12.2013 г. ще се проведе учредителното събрание на Клуба на строи-
телите ветерани във Варна. Събранието ще се проведе в зала „Пресцентър” на 
Фестивален и конгресен център от 16.00 часа.

На 05.12.2013 г. от 11.00 ч., в областното представителство на КСБ в Плевен 
ще се проведе учредително събрание на Клуба на строителите ветерани от 
областта.

Каним всички желаещи да вземат участие.

Срещата, която 
се проведе в хотел 
„Персенк“, бе 
открита от  
изп. директор 
на КСБ инж. 
Иван Бойков и 
председателя на 
Комисията за ЦПРС 
доц. д-р инж. Георги 
Линков

На 23.11.2013 г. по-
чина на 78-годишна 

възраст

Инж. Симеон 
Борисов Кочарков

Целият си съзнате-
лен живот той от-
даде на строител-
ния отрасъл с участие на големите 
обекти на съвременна България – 
енергийния комплекс“ Марица-„Изток“, 
ЗСК „Кремиковци”, ДСО „Софстрой”, 
„Техноимпорт“. Ние, неговите колеги 
и приятели, дълбоко скърбим за теж-
ката загуба!

Национален професионален 
клуб „Строител”

ВЪЗПОМЕНАНИЕ

Областните представителства и в. „Строител“ ще засилят сътрудничеството си
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“

Елица Илчева

Министърът на инвестиционното про-
ектиране Иван Данов сподели с бизнеса от 
Благоевградския регион идеите от страте-
гията на министерството. Той разясни, че 
тя е ориентирана към решаването на про-
блемите в сектора на строителството и 
проектирането. 

„През последните повече от 24 години 
строителството беше оставено на произ-
вола на съдбата. За това време станахме 
свидетели на две революции. Около 175 000 
души от сектор „Строителство” са без ра-
бота. 6% от строителните фирми печелят 
98% от търговете за обществени поръчки“, 
обясни още той. 

За да помогне на строителния бизнес да 
се върне на чуждестранни пазари, където 

българските строители са имали автори-
тет, правителството обмисля вариант за 
създаване на държавно строително предпри-
ятие, съобщи Данов. 

На срещата КСБ бе представена от 
Руен Киров, собственик на местната фир-
ма БКС ЕООД, която е изпълнител на едни 

от най-големите обекти в региона на гра-
ничния град.

„За първи път слушам министър Да-
нов. Той сподели с нас идеите си за За-
кона за обществените поръчки, за раз-
делянето на ЗУТ. Останах с прекрасни 
впечатления. Ако изпълни малък процент 
от това, което е намислил, строител-
ният бранш, архитекти и проектанти, 
всички ще усетим, че нещата тръгват 
в правилна посока“, каза той пред „Стро-
ител“ и сподели още, че пред министъра 
са поставени проблемите, които срещат 

строителите в страната с електрора-
зпределителните и ВиК дружествата при 
присъединяване на новите обекти. „Минис-
търът ни изненада, като заяви, че вече ра-
боти по въпроса, обясни точно как могат 
да бъдат облекчени административните 
процедури и да се съкратят сроковете. 
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

В. „Строител“ е носител  
на годишната награда  

на Националното сдружение 
на общините в Република 

България (НСОРБ)  
в категория „Печатни медии“

Г-жо Александрова, 
лесно и бързо се пътува 
до Левски от столицата. 
Общината е на отлично 
комуникационно място. 
Какви възможности за 
развитие ви дава това?

Действително град Лев-
ски е в сърцето на Северна 
България. Възлово място 
между големи и по-малки 
населени места. Кръсто-
път. Под ръка са ни всички 
видове транспорт, друг е 
въпросът, че те също имат 
своите си проблеми. Плюсо-
вете на стратегическото 
населено място са много, но 
това е и старата слава на 
града. Местоположението 
ни е добра предпоставка, 
но през последните години 
се оказа недостатъчно за 
изпреварващо развитие на 
нашия край в сравнение с 
други общини. 

Основният ни недоста-
тък е, че нямаме конкретен 
обект, с който да привли-
чаме хората да погледнат 
на общината като на добро 
място за живеене, работа 
и отглеждане на деца. Ня-
маме например познаваема 
природна забележителност, 
с която да привличаме ту-
ристи и която да открие 
перспектива пред пред-
приемчивите хора да реа-
лизират идеи в областта 
на хотелиерството и рес-
торантьорството. Това би 
осигурило и известни прихо-
ди за общината от данъци.

Левски е средностатис-
тически град с много добри 
възможности за развитие 
на селското стопанство.

Може би с това тряб-
ваше да започнем. Прави 
впечатление, че веднага 
след табелата Община 
Левски отляво на пътя ни-
вите бяха преминали през 
дълбоката есенна оран, 
а отдясно галеше окото 

зеленото на поникналата 
пшеница.

Да, така е. Традициите 
в селското стопанство в 
региона са отдавна. Обра-
ботваме огромни масиви 
плодородна земя, но само 
със земеделие атрактивен 
поминък не може да се по-
стигне. Селското стопан-
ство е сектор, в който ра-
ботят арендатори и то не 
може да осигури заетост 
на преобладаващия брой 
безработни. А предприе-
мачите са далеч - те тър-
сят по-големите градове. 
Проблемите на малките 
общини с до 20 хиляди жи-
тели почти навсякъде са 
еднакви. 

Като цяло обаче никой 
от нашите хора не отрича, 
че Левски е прекрасно мяс-
то за живеене, за отглеж-
дане на малки деца от баби 
и дядовци. Защото много 
от родителите са най-вече 
в чужбина на работа. 

Желанието ни е усло-
вията в града да са на ев-

ропейско равнище. Хората 
да се чувстват комфортно, 
да виждат около себе си 
зелени и поддържани гра-
динки и паркове, чисти ули-
ци. Ако можем да създадем 
уют за хората и в града, и 
в селата, ще смятам, че до 

известна степен сме отго-
ворили на очакванията им. 
Останалото - според си-
лите и възможностите ни 
като община.

Често гостуваме на 
различни общини в стра-
ната и прави впечатле-
ние, че за чистотата се 
грижат хора по линия на 
временната заетост. 
Размахват се метли, та 

пушек се вдига. При вас е 
чисто, но не видяхме хора 
да маркират дейност…

Интересно наблюдение. 
Според мен не е нужно да 
се виждат хора, които се 
грижат за чистотата. По-
важен е ефектът от рабо-
тата. Нямаме групи по чис-
тотата, но искаме всеки 
да е отговорен за привет-
ливостта на своята улица, 
на паркинга, на площада. 

Общинското предприятие 
„БКС-Левски” се грижи за 
комунално-битовото об-
служване във всичките му 
проявления - от чистотата 
по улиците, събирането на 
зеления отпадък от дома-
кинствата, контейнерите 
и сметоизвозването, та се 
стигне до зимното поддър-
жане на общината. 

Понеже стана дума 
за зеления отпадък от 
дворовете, а той във ва-
шия край сигурно е много 
- споменете за идеята за 
компостирането му до 
получаването на полезни 
продукти като тор за ни-
вите.

Опитваме се да реали-
зираме различни идеи, за 
да оптимизираме смето-
събирането. Сега на дне-
вен ред е първата копка на 
регионално депо за твърди 
битови отпадъци, която бе 
направена през седмицата 
(виж стр. 18). То е на 40 км 
от нашия град и транспор-
тирането неминуемо ще ос-
къпи процеса. Това е иници-
атива на община Никопол в 
партньорство със Свищов, 
Павликени, Белене и Левски. 
Общата стойност на про-
екта е 43 170 924 лв.  Едини-
ят възможен ход за намаля-
ване обема на отпадъците 
е част от тях, вместо да 
се изхвърля в контейнери-
те, да се компостира. Засе-
га сме в експериментален 
период, но разчитаме на 

това използване, защото 
количеството на зелените 
отпадъци в определени ме-
сеци на годината е значи-
телно. Разбира се, за да се 
намали значително обемът, 
този метод трябва да ста-
не масов. Впрочем хората 
го виждат като интересна 
перспектива сами да полу-
чават компост за градини-
те си. Но трябва да е ясно 
на всички, че разходите по 
транспортирането на на-
шите битови отпадъци на 
40 км разстояние при се-
гашните цени на нафтата 
ще са значителни. 

Изтича един програмен 
период, на вратата тропа 
и друг за времето от 2014 
до 2020 г. Къде се вписва 
община Левски в това ев-
ропейско броене и на годи-
ни, и на програми, а и на 
много пари? 

Много хубав въпрос и 
аз си го задавам непрекъс-
нато. В момента сме се 
концентрирали върху раз-
работването на общинския 
план за развитие до 2020 г., 
а и за по-нататък. Опитва-
ме се да откроим и заложим 
разумни приоритети. 

Някои проекти насле-
дихме като договори и 
впоследствие ги реализи-
рахме. Завършихме реха-
билитацията на две улици 
и смятам това за значимо 
постижение за града. Енер-
гийно обновихме две детски 
градини. Със собствени 

Георги Сотиров

Много са начините да стигнеш до Лев-
ски. Стратегическото му място в Централ-
на Северна България, в сърцето на Дунав-
ската равнина, открай време го прави един 
от най-оживените райони с отлични комуни-
кации, с традиции в селското стопанство, 
леката промишленост и машиностроенето. 
За някои от тези отрасли обаче можем да 
говорим само в минало време. Макар че през 
последните години градът прави необходи-
мото, за да възстанови икономиката и при-
родното си очарование. 

Левски е общински център на 12 села - 

Асеновци, Аспарухово, Българене, Градище, 
Изгрев, Козар Белене, Малчика, Обнова, Сте-
жерово, Трънчовица, Божурлук и Варана.

Градът все още пази спомени от славно-
то си железничарско време, когато жп възе-
лът тук се знаеше от цяла България. Спомен 
от времето на парната тяга все пак е оста-
нал. Това е красивата водонапорна кула за 
снабдяване с необходимата вода за парните 
локомотиви.

Ние предпочетохме автомобила. Преми-
наването на международния път Е-83 през 
територията на общината и близостта до 
ферибота Никопол – Турну Мъгуреле правят 
общината особено привлекателна за живот 
и за инвестиции. 

Кметът Любка Александрова:

Любка Александрова е родена в Левски, където 
завършва средното си образование. Дипломира 
се в Бургаския свободен университет със спе-
циалност „Право“. Десет години работи като 
адвокат в града, преди да бъде избрана за кмет. 
Твърди, че с изключение на годините на следване 
не е напускала родното си място.

Паметникът на Васил Левски 
на предгаровия площад

Сградата на общината
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И НСОРБ

Река Осъм пресича цялото общинско 
землище. Около подковообразните извивки 
на реката бликат високи подпочвени води, 
а влажните зони са приятни кътчета за 
риболовците и любителите на природата. 
Три са защитените местности в региона 
- лесопаркът Тараклъка край с. Градище с ве-
ковна гора от летен дъб; Герена - обширна 
влажна зона край Обнова и Българене, и го-
ристата местност Шаварна, където хора-
та намират добри  възможности за отдих 
и туризъм. Живописни са и старите корита 
на р. Осъм около селата Малчика, Българене 
и Обнова.  

В околностите на общината лежат 
останки от праисторически и антични 

селища. Открити са руини от некрополи 
и надгробни могили с древни надписи. Вър-
ху жертвеника на могилния некропол край  
с. Малчика е издълбан един от най-старите 
латински надписи (VI в. пр. Хр.). Античният 
некропол, надгробните могили в с. Изгрев 
и побитият камък в местността Света 
Троица северозападно от с. Стежерово 
разкриват находки с национално значение, 
а Римският мост - архитектурно-истори-
ческа забележителност край с. Българене, 
има изключителна стойност като култур-
но-исторически паметник. 

Това е беглият поглед към историята на 
община Левски. Останалото ще научите от 
интервюто ни с кмета Любка Александрова. 

сили направихме център за 
обществена подкрепа. За 
целта предоставихме къща 
в центъра на града и я ре-
монтирахме.

Като част от капита-
ловата програма на общи-
ната ще изградим още два 
такива центъра, защото 
се оказа, че хората имат 
нужда от различни соци-
ални контакти. Започна и 
ремонтът на водопровод-
ната мрежа в с. Малчика. 
Стойността на проекта е 
2 492 364 лв.

Очакваме стартиране-
то на процедура за избор на 
изпълнител на ПСОВ. През 
2011 г. в МОСВ Левски под-
писа договор за отпускане 
на безвъзмездна финансова 
помощ за изграждане на 
пречиствателна станция 
за отпадни води и доиз-
граждане на ВиК мрежата 
в града. Инвестицията 
възлиза на обща стойност 
43 661 062 лв. С реализа-
цията на проекта ще се 
подобри екологичната ни 
инфраструктура и ще се 
намали замърсяването на 
р. Осъм, която е част от 
националната екомрежа 
„Натура 2000”. Срокът за 
изпълнение на проекта е 42 
месеца, като се предвижда 
строителството на обек-
тите да приключи до сре-
дата на 2014 г.   Разбира 
се, малко е смущаващо спи-
рането на европейски пари 
по линия на околната среда, 
но да се надяваме на добър 
краен резултат и в това 
направление. 

Доброто място за жи-
веене предполага добри 
пътища. 12-те населени 
места в общината могат 
ли да се похвалят в това 
отношение?

И третокласната, и 
четвъртокласната пътна 
мрежа, която свързва се-
лата ни, а и града с тях, е 
за основен ремонт. Водим 
разговори с областната 
администрация, защото 
третокласната мрежа е 
задължение на държавата, 
респективно на АПИ. Имам 
уверението, че предстои 
разработване на проект-
но задание за отсечките 
Левски - Летница и Левски 
- Павликени. Има и една 
хубава новина – за ренови-
рането на отсечката от 
с. Българене към Свищов. 

Действително пътните 
строители направиха мно-
го хубав участък, прекрасен 
във всяко отношение. Там 
пътищари не бяха стъпва-
ли с десетилетия. Почти 
съм убедена, че в следващи-
те две-три години и други 
свързващи града ни пътища 
ще заприличат на този към 
Дунав. 

Какво да се прави, об-
щина Левски остана в пе-
риферията на област Пле-
вен и през последните 10-15 
години пътищата „лежат” 
на старата си слава, ако 

въобще има такава. 
Всяка година заделяме 

от капиталовите си разхо-
ди за поддръжка. Според на-
товареността на отсечки-
те решаваме конкретно кой 
участък и кога да ремонти-
раме, защото средствата 
са ограничени.

По мярка 322, по която 
град като Левски може да 
кандидатства за европей-
ско финансиране за ремонт 
на улици, не му се дава ре-
ална възможност да кан-
дидатства. Там се предпо-
читат по-малки населени 
места, до 5000 жители, и 
те получават своите въз-
можности. Това е добре. 
Но такива като нас, с 10-
12 хил. жители, по закон е 
разписано, че нямат опция 
за кандидатстване. И ми е 
чудно що за подход е това 
да отнемеш възможност-
та на по-големия град, с 
повече население, съот-
ветно с повече улици, да 
приведе инфраструктура-
та си в поне прилично със-
тояние. Ходили ли сте в 
малки градчета в Германия 
например?

Да, но съм бил и в мал-
ки градчета в Румъния…

А, добър отговор… Не 
ми се вярва чиновниците 
от Брюксел да са измислили 
всичките тези неразбории 
по проектите, но това си 
е всекидневие. Бюрокрация 
има на всякакво ниво. 

Как живеят хората по 
селата? Имат ли водо-
снабдяване? 

Както  навсякъде  в 
страната. Но не делим се-
лата на големи и малки. 
Напротив, стремим се да 
отговорим на нуждите на 
всяко от 12-те села в об-
щината. Кабинетът ми е 
отворен за всеки, за диалог 
са на линия и другите спе-
циалисти в общинската ад-
министрация. 

Всяко село си има ха-
рактер и колкото и да са 
еднакви, те са и толкова 
различни. 

Ето например с. Бълга-
рене. То се намира на пътя 
Плевен - Русе и това му 
дава известно стратегиче-
ско предимство. Римският 
мост там е нашата исто-

рическа забележителност. 
Реставрирахме го, стана 
красиво място. На дневен 
ред са работата по рес-
таврацията на църквата и 
ремонтът на читалището 
им. Ще подменим частично 
и водопроводната мрежа.

Но да се върна на по-об-
щата част. Вече споменах, 
че стратегията за разви-
тие на общината предпола-
га в нея да се влее, образно 
казано, млада кръв. Затова 
санираме или ще довършим 
някои дейности по линия на 
енергийната ефективност 
в петте училища в града, 
а и в тези в селата. Слава 
богу, че не сме в процес ма-
сово да закриваме училища.

Грижим се и за читали-
щата, и за църквите - въоб-
ще работата на кметския 
екип никога не свършва. Оп-
итваме се да поддържаме и 
общинската болница, за-
щото животът в малките 
населени места се върти 
около образованието, здра-
веопазването, нормалната 
инфраструктура. 

А  по  отношение на 
туризма – действително 
има още какво да се мисли 
и най-вече да се работи. 
Имаме много стари реч-
ни корита на Осъма след 
съответните корекции 
на речното трасе. В тази 
връзка разработваме ин-
тересен проект, свързан 
с оводняването на такива 
стари корита, за да подо-
брим биоразнообразието. 
И не само това. Тези нови 
водни площи ще се отразят 
благоприятно на региона в 
много отношения – мигра-
цията на птиците, нови 
местообитания на водни 
животни, фотосафари, лов, 
риболов и т.н. 

Имаме идеи и за постро-
яване на няколко екопътеки 

със съответните мини-
съоръжения, характерни за 
туристическите маршрути 
- спортни, за деца, за бива-
куване. Става дума за нови 
уютни кътчета, където 
хем ще можем да развиваме 
различните форми на ту-
ризъм – вело- и пешеходни 
преходи, релаксация сред 
природата, опознавателен 
и фототуризъм, хем ще 
създадем места, където 
семействата да могат да 
отдъхват сред тишината 
и чара на природата. 

Строи ли се в общи-
ната?

Да, и не само нови къщи. 
Но основният ни строите-
лен обект безспорно се 
явява изграждането на во-
допроводната мрежа на с. 
Малчика. Тук вложените 
европейски пари са около 
4 700 000 лв.

Обектът трябва да е 
готов за около 7 месеца. 
Такъв проект предстои за 
селата Българене и Козар 
Белене. Не сме изключение 
от проблема на български-
те села със старата етер-
нитова и амортизирана 
водопроводна система, но 
отнякъде все пак трябва да 
се започне.

Как виждате разреша-
ването на инфраструк-
т урни т е  пр облеми  в  
бъдеще?

Проблемите ни в тази 

насока са два. Единият е 
водоснабдителната мрежа. 
Затова стартираме проек-
ти и в селата, и в града. В 
общинския център имаме 
около 50 км водопроводна 
мрежа, от които са рехаби-
литирани не повече от 5-6. 
Средностатистическите 
загуби на живителната 
течност по трасето са над 
50%. Не искам да коменти-
рам какво значи това, но 
при очертаващия се све-
товен проблем с водата да 
се губи такъв природен дар 
по един безобразен начин, 
си е направо подигравка с 
природата. Водата трябва 
да стане национална кауза.

Газифициран ли е гра-
дът ви?

Да, още от 2000 г. поч-
ти всички домакинства, 
както и общинските сгра-
ди - читалището, учили-
щата, детските градини, 
сградата на общината и 
на други институции - бан-
ките например, са газифи-
цирани. Това е ефективен и 
ефикасен от всякаква глед-
на точка начин за отопле-
ние и подгряване на вода. 
През зимата над града не 
се стеле дим с дъх на не-
доизгорели въглища, който 
е вреден и за хората, а е и 
основен замърсител на при-
родата.

Това е скъпа инвести-
ция, но с времето се из-
плаща. 

Снимки авторът

Читалище „Георги Парцалев”

Гара Левски

Водонапорната кула 
на жп гарата - спомен за 

парната локомотивна тяга
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екти от национално и евро-
пейско значение”, се казва в 
поздравителен адрес на пре-
миера Пламен Орешарски 
по повод събитието, който 
беше прочетен от кмета 
Бебенов.

На събитието присъст-
ва и Илиян Йончев, областен 
управител на област Пле-
вен, който акцентира, че в 
рамките на една седмица 
е свидетел на откриване-
то на втори толкова голям 
проект на територията на 
Плевенска област. „Депото 
в с. Санадиново се отлича-
ва от останалите с това, 
че ще обслужва две обла-
сти на територията на два 
региона в България. Това е 
добър пример за усвояване 
на европейски средства и 
партньорство както между 
общините, така и между об-
ластите и регионите. Поже-
лавам с този проект да се 
повиши стандартът на жи-

вот на хората от Никопол, 
да бъдат открити нови ра-
ботни места, както и да се 
подобри инфраструктурата, 
за да получат гражданите 
на партньорските общини 
по-добра услуга”, добави още 
Йончев.

Целта на проекта е из-
граждането на необходи-
мата инфраструктура за 
екологосъобразното обез-
вреждане на цялото коли-
чество битови отпадъци, 
които ще се генерират на 
територията на регион 
Левски (Никопол). Задачата 
пред общините бенефици-
енти е да бъде оптимизи-
рано събирането и транс-
портирането на битовите 
отпадъци и осигуряването 
на разделно събиране. Също 
така ще бъде създадена оп-
тимизация и на транспорта 
на дълги разстояния. Ще бъ-
дат изградени и съоръжения 
за предварително третира-

не на генерираните количе-
ства отпадъци преди депо-
ниране. На самото депо ще 
се извършва компостиране и 
сепариране на рециклируеми 
отпадъци на депото. Проек-
тът подпомага общините 
от регион Левски (Никопол) 
за създаването на регионал-
на система от съоръжения 
и инсталации, осигуряваща 
екологосъобразното уп-
равление на отпадъците. 
Изпълнението му ще допри-
несе за постигането на за-
ложените регионални цели, 
устойчивост, по-добри об-
ществени услуги и опазване 
на околната среда.  

Със старта на този 
проект се дава началото на 
качество на управление на 
отпадъците в общините - 
бенефициенти по проекта. 
„Със средствата, предос-
тавени от оперативната 
програма и държавния бю-
джет, ще се изгради не само 

депо за отпадъците, но и 
сепарираща инсталация, 
инсталация за компостира-
не на зелените отпадъци и 
други съпътстващи съоръ-
жения“, изтъкна Спиридон 
Александров, представител 
на управляващия орган на 
Оперативна програма „Окол-
на среда”. Според него ще 
се сложи край на досегаш-
ната употреба на думите 
сметище и депо и след за-
вършването на проекта на 
тази площадка ще постъп-
ват съвсем малко отпадъци, 
тъй като всички останали 
съставки, които са годни за 
повторна употреба, ще бъ-
дат извадени и рециклирани. 
По този начин ще се подо-
бри качеството на живот 
на жителите на общините - 
бенефициенти по проекта“, 
добави той.

След официалната це-
ремония Емил Бебенов и 
другите кметове на об-
щините - партньори по 
проекта - Станислав Бла-
гов на Свищов, Емануил 
Манолов на Павликени, 
Любка Александрова на 
Левски и Момчил Спасов 
на Белене, направиха сим-
воличната първа копка на 
обекта. Към тях се присъ-
единиха представителите 
на изпълнителя на проекта 
и на Министерството на 
околната среда и водите. 
Гости на събитието бяха 
още и народните предста-
вители от Плевен Васил 
Антонов, Петър Дулев и 
Димитър Кочков, от Вели-
ко Търново Милка Христо-
ва, зам. областният упра-
вител на Велико Търново 
Андрей Илиев, Емил Дими-
тров, главен секретар на 
област Плевен, председа-
телите на общинските 
съвети в Никопол, Павлике-
ни, Левски и Белене, Румен 
Петков, председател на 
областния съвет на БСП 
-Плевен, общински съвет-
ници от община Никопол и 
представители на фирми 
изпълнители по дейности 
от проекта.

Изключително съм доволен 
от започването на този проект. 
Населението на петте общини 
е около 106 хил. души, което под-
сказва колко необходимо беше 
депо за нашите съграждани. Го-
дишният капацитет на регионал-
ното депо ще бъде над 36 тона отпадъци. Предвижда 
се да изградим няколко клетки, където ще бъдат сор-
тирани балите. Смятам, че с така заложените пара-
метри ние ще изпълним изискванията на Европейския 
съюз и най-вече в частта за опазване на екологичната 
среда. На самия обект по време на изграждането ще 
бъдат ангажирани между 100-150 души. Един от тези 
служители ще бъде назначен в Павликени, където ще 
се построи претоварната станция. Реализацията на 
обекта ще създаде и приятна среда за хората. Също 
така се надявам по този начин да привлечем чужди ин-
вестиции, а и да разкрием нови работни места.

Емил Бебенов, кмет на община Никопол: 

Емануил Манолов, кмет на община Павликени:

Това е най-мащабният, с 
най-висока стойност и най-
тежък проект, който ще се 
реализира в този регион. Аз 
съзнавам колко трудно е да 
се управлява толкова сло-
жен процес. Пет общини от 
две области, и то на така-
ва голяма площ, ще могат 
да обслужват огромен брой 
жители. Павликени е най-отдалечена от депото. От 
общинския център на моя град до площадката в Са-
надиново разстоянието е 62 км, но това се взе под 
внимание още при изготвянето на проекта. За тази цел 
ще се създаде и претоварна станция при нас. Нейната 
стойност е около 400 000 лв., а довеждащата инфра-
структура до нея ще бъде изцяло за сметка на общи-
ната. В проектобюджета ни за 2014 г. сме предвидили 
185 000 лв. собствени средства. Искам да благодаря 
на колегите кметове на другите общини за добрата 
координация през изтеклите две години и прекрасната 
организация на работата.

Инж. Магдалина Русалинова, ръководител на екипа за управление на проекта: 

Площадката, определена за раз-
полагане на депото, се намира в 
землището на с. Санадиново, на те-
риторията на община Никопол. Пло-
щта на терена е около 173,981 дка. 
Ще изградим и място за претоварна 
станция, което ще се намира в Пав-
ликени на 200 м южно от общинското 
депо в града. Неговите размери ще бъ-
дат 10,328 дка. Събраните отпадъци 
от населените места на общините 
Левски, Свищов, Белене и Никопол ще 
се транспортират по националната 
пътна мрежа директно. Предвижда 
се и събирането на опасни отпадъци 
от домакинствата чрез мобилен съ-
бирателен пункт (специализиран ка-
мион), който да покрива всичките пет 
общини от регион Левски. Депото в 
Санадиново ще включва три клетки 
за депониране на отпадъци, дренажна 

система за отвеждане на инфилтра-
та, ретензионен резервоар за съби-
ране на инфилтрата, система за ула-
вяне на отделения биогаз с шахтови 
кладенци и факел, водоохранителни 
канавки и дъждовна канализация и пре-
чиствателна станция за отпадъчни 
води и инфилтрат. Общата площ на 
клетките ще бъде 51 199 квадратни 
метра. Предвиденият среден годишен 
капацитет на депото е 20 355 т от-
падъци за депониране, в това число 
2591 т от ПСОВ. 

Експлоатационният период на 
депото е 20 г. при 240 работни дни. 
Изграждането на трите клетки ще 
се извършва поетапно, като предви-
дената продължителност на експлоа-
тация на клетка 1 е 5 г., а на другите 
две клетки е приблизително 8 и 7 г. 
Предвидено е и допълнително място 

в границите на депото за бъдещо 
разширение с 30,4 дка, където първо-
начално се предвижда разполагането 
на зона за съхраняване на материали 
за запръстяване на депо за хумус и 
впоследствие за бъдещо разширение. 
Обектът ще бъде захранван с елек-
тричество 20 kV от националната 
електрическа мрежа, като се пред-
вижда да бъдат изградени 2 транс-
форматорни подстанции. 

Емил Христов

Първа копка за изграж-
дането на регионална 
система за управление 
на отпадъците в регион 
Левски (Никопол) бе на-
правена тази седмица в с. 
Санадиново. Средствата 
по проекта са осигурени 
по Оперативна програма 
„Околна среда”. Общата му 
стойност е 43 170 924 лв., 
а крайният срок за изпълне-
нието е 22 април 2015 г. Из-
пълнител на обекта е ДЗЗД 
„Калипсо“, в което участ-
ват „Водстрой 98“ АД и 
„Енерго Ремонт Строй“ АД. 
Строителен надзор на про-
екта ще изпълнява обеди-
нение РИСК – БТЕ („Риск 
инженеринг” АД  и  „БТ – Ин-
женеринг” ЕООД)

Безвъзмездната финан-
сова помощ по ОП „Околна 
среда“ е 40 752 496,76 лв., 
от които от Европейския 
фонд за регионално разви-
тие на ЕС са отпуснати 
34 639 599,30 лв. Останали-
те средства идват от на-

ционалното съфинансиране 
от републиканския бюджет 
- 6 112 870, 46 лв. Собствен 
принос имат и общините 
от регион Левски, които са 
дали 2 418 454,48 лв. Депото 
ще обслужва Никопол, Беле-
не, Левски, Свищов и Павли-
кени и ще е на площ около 
174 декара. 

„Радвам се, че с тази 
инвестиция ще може да по-
добрим и социалната среда 
и ще създадем нови работ-
ни места”, заяви по време 
на официалната церемония  
Емил Бебенов, кмет на об-
щина Никопол. 

„Тази първа копка показ-
ва, че общината започва 
все повече да отделя внима-
ние на околната среда и се 
стреми да опазва природа-
та на България. Проектът е 
пример за доброто усвоява-
не на еврофондовете. Нека 
този повод бъде само нача-
лото в обновяването на об-
щината и превръщането й 
в модерен европейски реги-
он. Продължавайте, както и 
досега, да реализирате про-

Над 43 млн. лв. ще бъдат вложени в изграждането на системата за управление на отпадъци 

Така ще изглежда регионалната система 
за управление на  отпадъците в регион 
Левски (Никопол)

Проект за строителство на  площадка за 
предварителна обработка на отпадъци и 
претоварване в превозни средства за дъл-
ги разстояния - разположена югозападно 
от общинското депо на гр. Павликени, с 
обща площ 10,328 дка

Снимки Мирослав Еленков
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подготви 
Елица Илчева

7 фирми и две обеди-
нения са кандидатите да 
извършат строителните 
и монтажните работи в 
големия проект на общи-
на Ловеч за зелена, дос-
тъпна и привлекателна 
градска среда. Това са 
„Пътстрой Ловеч” ЕООД, 
„Мега инвест” ЕООД – 
София, ДЗЗД „Зелен Ловеч 
МИВ”, „Пътинженеринг” 
ООД Русе, „Събев 2002” – 
Пирдоп, „Трейс София” АД, 
„Трейс груп холд” АД, „Афо-
макс” с регистрация в с. 
Бело поле, община Благо-

евград, обединение МСКГ, 
включващо софийските 
фирми „Капитол груп” 
ЕООД и „Монолитно стро-
ителство” ООД - София. 

6,247 млн. лв. е цялата 
прогнозна стойност на 
поръчката, разделена в 
три обособени позиции. По 
първата позиция за благо-
устрояване на жк „Червен 
бряг” са постъпили пет 
оферти. По втората по-
зиция – „Възстановяване 
на връзката между ул. „Ва-
сил Левски” и парк „Стра-
теш”, офертите са седем, 
толкова са и за третата 
позиция – „Извършване на 
строително-монтажни 
работи на Гознишка бара”. 

Изпълнителите се 
очаква да бъдат опреде-
лени до 16 декември. Фи-
нансирането на проект е 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие“. В 
жк „Червен бряг” се пред-
вижда цялостна рехаби-
литация на уличната и 
автоалейната мрежа в 
квартала, тротоарните 
настилки с всички меро-
приятия по осигуряване 
на общодостъпна среда 
- снижения на тротоари, 
сигнализиране на пеше-
ходни пътеки с тактилни 
плочи и маркиране на об-
щодостъпни маршрути. 
Ще се извършат и парко-
устойствени дейности. 

Ще бъде възстановена 
и рехабилитирана връзка-
та между ул. „Васил Лев-
ски” и парка „Стратеш”, 

ще се направи ремонт на 
съществуващите и из-
граждане на нови подпор-
ни стени и ще се монти-

ра осветление. Крайният 
срок за изпълнение на по-
ръчката и за трите пози-
ции е 15 месеца.

6,2 млн. лв. е прогнозната стойност на проекта за зелена градска среда

Община Родопи търси фирми за рекон-
струкция на ВиК мрежата в селата Храб-
рино, Оризаре и Бойково. Поръчката е на 
обща стойност 5,7 млн. лв., разделена на 
три обособени позиции. Оферти могат 

да бъдат подавани за една или повече 
позиции. Крайният срок за изпълнение на 
строително-монтажните работи е до 
края на 2014 г., финансирането е по Про-
грамата за развитие на селските райони. 

Община Съединение търси изпъл-
нител за основен ремонт на части от 
пътищата Съединение - Голям чардак 
и Неделино - Церетелево - Царимир. 
Прогнозната стойност на търга е 5,5 
млн. лв., а срокът за изпълнение е 10 ме-
сеца след подписване на договора. Право 
на участие в процедурата имат компании 
с общ оборот минимум 12 млн. лв. през 
последните три години. Ще бъде избра-
на икономически най-изгодната оферта, 
като цената е с тежест 30%. 

Целта на проекта е чрез реконструк-
ция на общинската междуселищна пътна 

мрежа да бъдат създадени условия за раз-
витие на местната икономика и услугите 
в града.

По програмата за селските райони 
община Минерални бани търси строи-
тел за уличната мрежа в Караманци и 
Сърница. Стойността на поръчката е 3 
млн. лв. и трябва да бъде изпълнена до 18 
месеца след сключване на споразумение-
то. От кандидатите се изисква оборот 
за последните три години в размер на 4,5 
млн. лв. Според критериите за оценяване 
цената и техническото изпълнение са с 
еднаква тежест - по 50%. 

Георги Иванов

Крайречна алея за разходки, ремон-
тирани улици и нови паркоместа ще 
има в Габрово, след като общината 
спечели нов проект за подобряване на 
градската среда. Строителството 
ще бъде съвместно с мероприятия-
та по водния цикъл в района - по ул. 
„Константин Иречек” е изграден раз-
пределителен водопровод, а по „Цанко 
Дюстабанов” и „Стара планина” – и 
магистрален.

Строителни дейности са предви-
дени за шест улици, а почти непро-
ходимата „Софроний Врачански” ще бъде 
изцяло реконструирана. Проектът пред-
вижда и изграждане на подпорна стена 
в участъка между мост „Игото“ и Баев 
мост с конзолни наддавания за автомобил-
но и пешеходно движение покрай източния 
бряг на Янтра. Амортизираните настилки 
по улиците и тротоарите в района, както 
и занемарените тревни площи ще бъдат 

заменени с нови.
Изпълнител е ДЗЗД „Лимк”. В него 

влизат габровската фирма „Лимк” ООД и 
софийската „Техно Строй България” ООД. 
Стойността на строително-монтажни-
те работи е 3 184 226, 27 лв. с ДДС. Сро-
кът за реализация е 359 календарни дни. 
Интегрираният проект за градска среда 
на Габрово се финансира от Оперативна 
програма „Регионално развитие”.

Почти непроходимата улица „Софроний 
Врачански” ще бъде изцяло реконструирана

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

 Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
 Фасадни рамкови скелета, подвижни 
работни платформи

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

От кандидатите се изисква оборот от 
изпълнение на договори, сходни с поръчка-
та, от 4 млн. до 8 млн. лв. за различните 
позиции. Предложената цена е с тежест 
60%, а техническото изпълнение - 40%. 

Обществена поръчка за строител-
ство на ВиК мрежа в местността Пров-
лака е обявила и община Созопол. Тя е за 
1,6 млн. лв. Процедурата е финансирана 
по Оперативна програма „Околна среда” 

и трябва да бъде завършена в края на 
2014 г. От кандидатстващите компании 
се изисква общ оборот от минимум 4,9 
млн. лв. и специализиран не по-малко от 
1,3 млн. лв. за последните три финансо-
ви години. Ще бъде избрано икономически 
най-изгодното предложение с оглед на 
техническа оферта с тежест 40%, цена 
- 30%, управление на риска с тежест 20% 
и срок за изпълнение - 10%. 



20 СТРОИТЕЛ ФОРУМ петък, 29 ноември 2013 21СТРОИТЕЛФОРУМ петък, 29 ноември 2013

„В духа на партньорство 
за нас тези форуми са ва-
жни. Те са начинът, по кой-
то можем да вървим напред 
при усвояването на еврос-
редствата. Водещият до-
кумент, на който се базира 
цялостното програмиране 
за 2014 - 2020 г., е страте-
гията „Европа 2020”. Целта 
е да се разработи програма 
за устойчив растеж, която 
да промени качеството на 
живот у нас. Важно е мер-
ките по оперативните про-
грами да се заложат така, 
че да се постигне макси-
мално изпълнение на евро-
пейските регламенти и ди-
рективи. Приоритетите в 
политиките по околна среда 
трябва да станат секторен 
подход във всички сфери на 
икономиката, земеделието, 
селското стопанство и 
бита. Това е новият метод, 
за който настоява ЕК като 
начин на работа“, каза пред 
участниците във форума 
зам.-министър Атанас Кос-
тадинов.

Той отбеляза, че през 
следващия програмен пе-
риод по ОП „Околна среда“ 
ще продължат да се финан-
сират проекти, свързани с 
управлението на водите, 

отпадъците и опазването 
на биоразнообразието. На-
трупаният сега потенциал 
ще се доразвива. По думи-
те му се предвижда и нова 
приоритетна ос, която да 
помага за новия подход по 

отношение на политиката 
по околна среда и ползите 
от овладяването на кли-
матичните промени. Ще 
бъдат осигурени средства 
и за техническа помощ за 
цялостното изпълнение на 
ОПОС. Като важен акцент 
зам.-министърът посочи из-

граждането на системите 
за наблюдение на качество-
то и количеството на води-
те в страната, както и за 
превенция на наводнения и 
заливания.  

„Проблемите в секто-

ра са доста и значими, но 
ще стигнем до правилни-
те им решения. По данни 
от 2008 г. голяма част от 
емисиите на метан у нас са 
в резултат на отпадъчни-
те води и това трябва да 
бъде овладяно“, подчерта 
Атанас Костадинов. Той 

припомни, че националното 
законодателство изисква 
отпадъчните води от всич-
ки агломерации над 2 хил. 
е.ж. преди заустването им 
да бъдат подложени на био-
логично пречистване, а при 
тези, които са над 10 хил. 
е.ж. - и за отстраняване на 
азот и фосфор. 

Костадинов цитира ак-
туални данни, според които 
от общо 108 агломерации 
с над 10 хил. е.ж. в пълно 
съответствие със зако-
нодателството са 24. За 
разширение, доизграждане, 
модернизация и реконструк-
ция са 36 пречиствателни 
станции, а такива съоръже-
ния липсват в 48 населени 
места. С пълна изграденост 
на канализационната мре-
жа са едва 7. От населени-
те места между 2 и 10 хил. 
е.ж., чийто общ брой е 256, 
25 са в пълно съответствие 
с нормативната база, а 226 
са без пречиствателни 
станции за отпадни води. 

От всички 364 агломе-
рации, които подлежат на 
интервенция съобразно ев-

ропейското и българското 
законодателство, около 80% 
имат канализационна свър-
заност. Според него пре-
дизвикателството особено 
пред Камарата на строи-
телите в България, а и пред 
финансиращите органи, ин-
ституциите и местните 
власти е голямо.  

„В МОСВ смятаме, че сме 
длъжници като цяло към про-
цеса. Въпреки това успяхме 
през тази година да увеличим 
с около три пъти усвояване-
то на средствата“, допълни 
зам.-министърът. 

В заключение Коста-
динов очерта три основни 
послания. „На първо място 
трябва да осъзнаем воде-
щата роля на Рамковата 
директива за водите и всич-

ки поддирективи, които са 
свързани с нея, а именно на 
плановете за управление на 
речните басейни, защото 
ЕК изисква по този начин 
да управляваме водите на 
България“, заяви той. Спо-
ред него на второ място е 
нуждата от преодоляване 
на нагласата да се правят 
инвестиции заради самите 
тях. 

„Всичко, което бъде по-
харчено, усвоено, изразход-
вано, е необходимо да следва 
основната цел - изпълнение 
на директивите по отпадъ-
ците и водите, които ако не 
бъдат приложени, страната 
ще понесе съответните 
санкции“, обобщи зам.-ми-
нистърът. Третото посла-
ние на Костадинов бе, че 
при изпълняване на целите 
на Рамковата директива за 
водите трябва да се осво-
бодим до голяма степен от 
възможния публичен натиск. 
По думите му, колкото и в 
позитивен вид да е той или 
намеренията да са добри, 
това изкривява основните 
цели на програмата и пре-
чи на усвояването на сред-
ствата.

„Форумът дава възмож-
ност да кажем това, което 
искаме. Имаме проблем във 
ВиК сектора. Състояние-
то не е такова, каквото 
желаем да бъде. Повече от 
двайсет и четири години 
се лутаме да намерим ве-
рния път. Смятам, че краят 
на този процес наближава. 
Бяха приети промените в 
Закона за водите, които ус-
тановяват в окончателен 
вид визията на отрасъла, 
как искаме да работи, как са 
разпределени ролите и от-
говорностите в него“, заяви 
Добромир Симидчиев, зам.-
министър на регионалното 
развитие. „Надявам се, че 
през тези години сме успели 
да стигнем до най-добрата 
институционална роля за 
всеки от ключовите игра-
чи. Промените ще позволят 
тази дългоочаквана рефор-
ма, за която толкова време 
говорим, да се разгърне. 
Процесът на преструктури-
рането на ВиК операторите 
ще отнеме около година и 
половина“, прогнозира той.

Според Симидчиев е не-
обходимо да сме по-разумни 
в начина, по който планира-
ме, и да не създаваме никому 
ненужни инфраструктури. 
Затова МРР е разработило 
мастерпланове. В момента 
върви процес на одобрение-
то им. По думите му те ще 
сложат ред в системата от 
инженерна гледна точка. На 
основата им са дефинирани 
три инвестиционни програ-
ми - краткосрочна, средно-

срочна и дългосрочна. Подо-
бен анализ беше направен и 
в стратегията за развитие 
на ВиК. Това е втората се-
риозна стъпка след проме-
ните в Закона за водите. 

„Няма да сме в състояние 
да спазим сроковете, които 
сме поели с подписването 
на договора ни за присъеди-
няване към ЕС, за пълното 
съответствие с директи-
вата за отпадъчните води 
въпреки неистовите усилия 
на МОСВ и на цялата дър-
жава“, подчерта Симидчиев. 
Според него документът е 
сключен без точната пред-
става за състоянието на 
сектора. „Тепърва сега пра-
вим генералните планове, 
които ни посочват колко са 
необходимите средства и 
къде. Въпросът е да се ор-
ганизираме правилно и да си 
сменим подхода, планиране-
то на проектите да не е на 
общински, а на регионален 
принцип “, уточни зам.-ми-
нистърът.

По думите му през след-
ващия програмен период 
2014 - 2020 г. е необходимо 
да забравим за принципа, 
който все още прилагаме - 
за конкурентен подбор меж-
ду общините. Симидчиев го 
определи като неправилен 
и допълни, че регионални-
те планове дават основа-
та, върху която може да се 
стъпи за планиране, така че 

предварително да се знае 
къде има необходимост от 
инвестиции и коя община на 
какво финансиране може да 
разчита. При сегашния под-
ход според зам.-министъра 
региони, които имат не тол-
кова съществени нужди, се 
преборват за по-сериозно 
финансиране, а там, където 
администрацията е по-па-
сивна, общините остават 
без средства. 

Общо 670 хил. души, жи-

веещи в агломерации над 2 
хил. е.ж., трябва да бъдат 
присъединени към системи 
за отвеждане на отпадъч-
ни води, а около 1,8 милиона 
да бъдат свързани с ПСОВ. 
Средствата, които е необ-
ходимо да се инвестират 
през периода 2013 - 2023 г., 
са 12,2 млрд. лв., стана ясно 
още от изказването на До-
бромир Симидчиев. 

„Няма да можем да се 
справим без сериозни ка-
питаловложения от стра-
на на държавата. Колкото 
и да се промени работата 
на ВиК операторите, дори 
и да използваме 100% от 
средствата по ОПОС, ще 
трябва да разчитаме на фи-
нансиране от бюджета. Ако 
това не се случи, услугата 
ВиК ще стане непосилна“, 
допълни зам.-министърът. 

„Стратегията анали-
зира въпроса откъде оси-
гуряваме средствата за 
проектите - от оператори, 
ОПОС, заеми и от бюдже-
та. Опитали сме да бъдем 
максимално щадящи към 
държавната хазна. Евро-
фондовете ще допринесат 
с около 25-30%. Направили 
сме финансово планиране за 
всеки регион“, обясни той. 

„Показател за важност-
та на темата за предизви-
кателствата при изграж-
дането и експлоатацията 
на ПСОВ е фактът, че за 

трета поредна година фо-
румът събира този впечат-
ляващ брой експерти и се 
радва на огромен интерес 
от всички ангажирани в про-
цеса страни - възложители, 
проектанти, консултанти, 
строители и надзор“, заяви 
в изказването си инж. Све-

тослав Глосов, председател 
на Камарата на строители-
те в България. 

„Натрупаният опит рас-
те и дава основание за над-
граждане на дискусиите за 
по-ясно очертаване на про-
блемите и за възможност-
ите за тяхното решаване. 
За българските строите-
ли един от тях е свързан 
със слабо подготвените 
проекти. Това затруднява 
фирмите и ги натоварва 
финансово. Отговорните 
министерства трябва да 
обърнат сериозно внимание 
на темата“, подчерта той. 
Другите предизвикател-
ства пред строителните 
фирми са свързани с провеж-
дането на търговете. 

Наблюдава се твор-

чество на възложителите 
с включването на дискри-
минационни условия и пре-
комерни критерии, несъот-
ветстващи на предмета на 
поръчката. Тези проблеми са 
установени от специално 
създадената от КСБ група 
за мониторинг на общест-

вените поръчки. В тази 
връзка Камарата е разрабо-
тила пакет от предложения 
за промяна в Закона за об-
ществените поръчки, който 
е предоставен на отговор-
ните институции, допълни 
инж. Глосов. „Засегнали сме 
въпроса и с подизпълнители-
те, като позицията на КСБ 
е, че не е необходимо те да 
се посочват предварител-
но в офертите, а главният 
изпълнител трябва да има 
свободата да ги избира след 
спечелването на съответ-
ния търг. Камарата счита, 
че проблемът с обжалвания-
та може да бъде разрешен с 
типови документи и проце-
дури. Такива вече са израбо-
тени в пътния сектор и за 
инфраструктурните проек-

ти. Предстои подготовката 
на типови тръжни процедури 
и за водния отрасъл“, обясни 
председателят на КСБ. 

„Построените съоръже-
ния трябва да работят до-
бре, за да постигнем цели-
те, които сме си поставили. 
Необходимо е да се обърне 
внимание на качеството на 
влаганите материали. При-
теснение в сектора създава 
и липсата на достатъчно 
подготвени кадри”, заяви 
инж. Иван Иванов, предсе-
дател на Българската асо-
циация по водите.

Зад идеята за типизира-
не на тръжните процедури 
застана и Силва Мочева, 
която представи гледна-
та точка на проектанта в 
процеса на изграждане на 
ПСОВ. Според нея е важен 
всеки детайл, който се за-
лага в идейния проект, тъй 
като това води до срочно 
изпълнение и работещи 
обекти. Регионалните гене-
рални планове за развитие 
на ВиК сектора, както и 
определянето на водоснаб-
дителна норма за цялата 
страна по населени места 
ще спомогнат за по-добро-
то усвояване по ОПОС 2014 
- 2020 г. Темата за избор на 
материали за довеждащи 
колектори бе представена 
от Карл-Хайнц Флик, изп. 
директор на Асоциацията 
за стъклокерамични тръби 
в Германия. 

Любка Костова от „ХПК 
България” презентира глед-
ната точка на инженера 
по договорните условия по 
FIDIC Жълта книга. Тя се 
спря по-конкретно и върху 
случая с реконструкцията 
на ГПСОВ Кубратово. 

„Определям себе си 
като яростен привърженик 
на FIDIC Жълта книга. Не 
защото смятам, че това е 
Библията, а защото мисля, 
че този документ обобщава 
дългогодишния опит в реа-
лизацията на инвестицион-
ни проекти и най-важното 
- всичко по него е писмено”, 
каза Любка Костова.Тя обяс-
ни, че ГПСОВ Кубратово е 
най-голямата пречиства-
телна станция на Балкан-
ския полуостров, заема 600 
декара площ и е с проектен 
капацитет 500 000 м3 на 

ден. Изградена е от Сто-
личната община. Въведе-
на е в експлоатация през 
1984 г. Оттогава по нея са 
извършени няколко рекон-
струкции, като последната 
е в периода 2009 – 2012 г. с 
финансовата помощ на ЕС.

Георги Файтонджиев от 
ИСА 2000 обобщи гледната 
точка на изпълнителя по 
отношение изграждането 
на ПСОВ. Той определи като 
основни предизвикателства 
изготвянето на техниче-
ско и ценово предложение, 
на график за изпълнение и 
разплащане, осигуряване 
на проектантски екип и ка-
чествено оборудване, как-
то и нормални условия на 
работа на строителната 
площадка. 

„За да бъде улеснен 
максимално операторът, 
е необходимо осигурени-
ят финансов ресурс да е 
достатъчен, т.е. да е съ-
образен със спецификата 
на конкретния проект. При 
избора на консултант, ин-
женер, проектант и изпъл-
нител трябва да се има 
предвид, че става въпрос 
именно за строителство 
на пречиствателна стан-
ция за отпадни води. Липса-
та на технолози в екипите 
на гореизброените фирми, 
както и на части от проек-
та, е недопустима“, обясни 
Пламен Петров от „Водо-
снабдяване и канализация – 
Варна”. На конференцията 
той представи предизвика-
телствата пред ВиК опера-
тора.

Един от основните про-
блеми след изграждането 
на ПСОВ е обучението на 
кадрите. Според доц. Гри-
гор Михайлов, директор на 
Центъра за професионално 
обучение към БАВ, в обек-
тите се влагат значител-
ни инвестиции, а липсват 
качествени кадри. По думи-
те му е необходимо да се 
направят нормативни про-
мени, които да стимулират 
по-добрата квалификация 
на служителите. На форума 
беше представен и знакът 
за качество на Българската 
асоциация по водите.

„Изключително се рад-
вам, че на подобни събития 
се получава конструктив-
на дискусия, която води до 
ползотворни предложения. 
Надявам се заедно да успе-
ем да ги реализираме“, заяви 
при закриването на конфе-
ренцията инж. Иван Иванов. 

„По време на събитието 
успяхме да съберем значи-
телна аудитория и да чуем 
редица интересни доклади. 
Заедно с КСБ ще работим 
и през следващата 2014 г. 
да организираме четвър-
тата конференция. Тогава 
ще можем да отчетем дали 
нашите предложения към 
институциите са дали ре-
зултат и дали са се подо-
брили условията, свързани 
с цялостната дейност по 
строителството и експло-
атацията на ПСОВ“, обобщи 
инж. Иванов.

 от стр. 1

Инж. Светослав Глосов и инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ, 
обсъждат с министър Иван Данов нужните за бранша законови 
промени 

Инж. Иван Иванов подчерта, че са необходими квалифицирани 
кадри за работа на съоръженията

Над 150 представители на фирми, занимаващи се 
с проектирането и строителството на ПСОВ, от 
цялата страна взеха участие във форума

Снимки Денис Бучел

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов  
и инж. Благой Козарев, член на УС на КСБ

Зам.-министърът на регионалното развитие  
Добромир Симидчиев взе участие във форума

Инж. Николай Станков, зам.-председател на КСБ, с Иван Моллов, 
изп. директор на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД

Красимира Кузманова от института за водни технологии
Вестник „Строител“ винаги 
има с какво да привлече 
интереса на специалистите

Министърът на инвестиционното проектиране арх. Иван Данов 
откри конференцията 
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Инж. Веселина Цакова, ръководител на звено 
за изпълнение на проекти към община Бургас:

Илко Илиев, директор на Дирекция 
„Инвестиционно проектиране” в МИП:

Инж. Красимир Стоянов, управител 
на „HTI България” и член на УС на БАВ:

Ажда Юсеин, гл. експерт „Мониторинг и 
докладване“ в Дирекция „Кохезионна политика 
за околна среда“ към МОСВ: 

Съществуващата ВиК инфра-
структура в община Бургас е по-
добна на тази в цялата страна. 
Тръбите са стари и амортизира-
ни, генериращи големи течове. 
Имаме две ПСОВ, но те не са 
достатъчни. Границата ни с Чер-
но море и най-вече накъсаната с 

езера територия обособява приоритет-
ното почистване на всички отпадъчни 
води. Насочили сме усилията си в проек-
тирането на първо място и в осигуряване 
на средства за обекти във ВиК сферата. 

След изграждането на ПСОВ „Меден 
рудник“ по ИСПА и големия воден цикъл с 
реконструкцията на водопроводната и 
канализационната мрежа на града, който 
бе един от първите в страната, общи-
ната е подготвила и договорила общо 18 
проекта. Те са на стойност 165 млн. лв. 
Като краен резултат от тях трябва да 
получим 160 км битова канализация, 40 км 
дъждовна, 80 км водопроводна мрежа и 
пет нови пречиствателни станции. За-

почнали сме изграждането на три 
ПСОВ и остават още две. 

Най-голямата част от финанси-
рането идва от ОПОС, но имаме и 
средства от ПУДООС. Общината 
продължава да прави и собствени 
инвестиции, за да доизгражда мо-
дерна инфраструктура. От прак-

тиката сме определили три основни 
предизвикателства при изпълнението 
на проектите във ВиК сектора. Първо-
то са експертизата и капацитетът на 
общините, второто са сроковете за под-
готовка и изпълнение, а третото - фи-
нансовият ресурс.

В Министерството на 
инвестиционното проек-
тиране има четири проек-
та за ПСОВ, които чакат 
одобрение. Те са за общи-

ните Казанлък, Несебър, 
Кърджали и Стамболийски. 
Първите две съоръжения 
ще се реконструират и 
доизграждат. 

При прегледа на пред-
ставените проекти в ди-
рекцията възникнаха реди-
ца въпроси. Първата група 
се дължи на непълната 
документация, предоста-
вена от възложителите. 
Прави впечатление, че за-
труднения предизвиква и 
необходимостта от удос-
товеряване на влизането 
в сила на поредица от съ-
гласувателни становища 
и административни акто-
ве, свързани с обектите. 
Друга характерна про-
блематика представлява 
съдържанието и изчерпа-
телността на докладите 
за оценка на съответ-
ствието. 

Тази инициатива е пример за доброто 
сътрудничество между двете организа-
ции - Камарата на строителите в Бълга-
рия и Българската асоциация по водите. 
Фактът, че това събитие се провежда 
за трета поредна година, показва, че то 
представлява интерес. 

Научнопрактическата конференция 
„Предизвикателства при изграждането 
и експлоатацията на ПСОВ” е в помощ 
и на институциите в България, ангажи-
рани с водния сектор - министерствата 
на регионалното развитие, на околната 

среда и водите и на инвестиционното 
проектиране. 

По време на проведената дискусия 
зам.-министър Добромир Симидчиев 
подчерта, че отново има изоставане в 
сектора. Виждаме, че целта, която сме 
си поставили - да се постигне съответ-
ствие с изискванията на директивата 
за околна среда, подписана с ЕС, няма да 
бъде изпълнена изцяло. Точно тази конфе-
ренция е мястото, където с общи усилия 
можем да придвижим процеса напред и да 
го направим по-ефективен. 

Към момента дого-
ворените средства по 
ОПОС са 5,664 млрд. лв., 
което е близо 161% от бю-
джета на програмата. Из-
платените са 1,381 млрд. 
лв. Плащанията само през 
2013 г. са в размер на 755 
млн. лв.

По приоритетна ос 1 в 
изпълнение са 131 проек-
та. Пуснати в експлоата-

ция са 7 пречиствателни 
станции за отпадни води. 
Изградената и реконстру-
ирана ВиК мрежа е 232 км. 

В процес на изпълне-

ние са 24 проекта за 12 
млн. лв. по приоритетна 
ос 2. Завършени са две 
депа за отпадъци в Бо-
тевград и Столичната 

община. 2013 г. беше на-
ситена откъм така наре-
чените първи копки. По 46 
проекта за изграждане на 
инфраструктура са запо-
чнали строителни дейнос-
ти. Предстои да бъдат 
пуснати в експлоатация 
още 50 пречиствателни 
станции за отпадъчни 
води, ще бъде изградена 
или реконструирана око-
ло 1700 км ВиК мрежа. По 
приоритетна ос 2 ще бъ-
дат построени  11 сепа-
риращи и 18 компостира-
щи инсталации.    

Инж. Виктор Шарков, член на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС:

Необходимо е да се провеждат подобни събития. Хората, свързани с процеса 
по изграждането и експлоатацията на ПСОВ, трябва да знаят как се изготвя 
проект. А след като са спечелили търга, е необходимо да са наясно, че са длъжни 
да спазват определените срокове. 

Първото нещо, което трябва да се 
научим, е как се правят проекти. Не може 
да се разчита само на частните фирми. 
Необходимо е държавата да направи пър-

вата стъпка в тази посока. 
Смятам, че проблемите, свързани 

с изграждането и експлоатацията на 
ПСОВ, трябва да се разглеждат на подоб-
ни конференции от специалисти в даде-
ната област. По време на презентации-
те се чуха интересни факти за сектора.

Акад. Ячко Иванов, 
член на Комисията за 
воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС:



“The holding of such fo-
rums has proved its role in 
developing more effective 
strategies for sustainable de-
velopment,” said Arch. Ivan 
Danov, Minister of Investment 
Planning at the opening of the 

Third scientific and practical 
conference “Challenges in the 
construction and operation of 
WWTP”. The forum was or-
ganized by the Bulgarian Con-
struction Chamber and the 
Bulgarian Water Association, 
media partner was “Stroitel” 
newspaper. The event was at-
tended also by Deputy Minis-
ter of Environment and Water 
Atanas Kostadinov and Depu-
ty Minister of Regional Devel-
opment Dobromir Simidchiev, 
as well as representatives of 
all parties in the investment 
process – contractors, con-
sultants, designers and build-
ers – experts working in the 
construction and operation of 
WWTP. 

“The construct ion of 
treatment facilities, in addi-
tion to bringing benefits for 
the regions, promotes the 
exchange of scientific knowl-
edge, management strategies 
and best practices. They are 
essential for environmental 
protection and sustainable 
development. Not surprisingly, 
the United Nations declared 
2013 the International Year 
of Water Cooperation,” added 
Arch. Danov. “The tasks that 
should be placed on problem 
solving make your views and 
opinions even more impor-
tant. I am convinced that with 
joint efforts and constructive 
dialogue we will find the best 
ways to realize the ideas gen-
erated from the forum, which 
will enrich the European expe-
rience in the implementation 
of policy to improve the quality 
of life,” said Minister Danov.  

“In the spirit of partnership 
these forums are important for 
us. They are the way in which 
we can move forward in the 
absorption of EU funds. The 
guiding document on which 
is based the overall program-

ming for 2014 - 2020 is the 
strategy “Europe 2020”. The 
aim is to develop a programme 
for sustainable growth that 
will change the quality of life 
in the country. It is important 
the measures on operational 
programmes to be laid so as 
to maximize the implementa-
tion of European regulations 
and directives. Priorities in the 
environmental policies should 
become a sector approach in 
all areas of the economy, agri-
culture and everyday life. This 
is the new method on which 
EC insists as a way to work,” 
said to participants in the fo-
rum Deputy Minister Atanas 
Kostadinov. 

“The problems in the sec-
tor are many and important but 
we will get to their correct so-
lutions. According to data from 
2008, the majority of methane 
emissions in the country are 
the result of wastewater and 
this must be put under con-
trol,” said Atanas Kostadinov. 
He recalled that the national 
legislation requires wastewa-
ter from agglomerations of 
more than 2 thousand pe be-
fore their discharge be subject 
to biological treatment, while 
in those over 10 thousand pe 
– for the removal of nitrogen 
and phosphorus. 

Kostadinov cited recent 
data, according to which of 
total 108 agglomerations with 
over 10 thousand pe in full 
compliance with the law are 
24. For expansion, comple-
tion, modernization and recon-
struction are 36 sewage treat-
ment plants and such facilities 

are lacking in 48 settlements. 
Only 7 are with a full sewage 
network. Of the settlements 
between 2 and 10 thousand 
pe whose total number is 256, 
25 are in full regulatory com-
pliance and 226 are without 
sewage treatment facilities. 

Of all 364 agglomerations 
subject to intervention accord-
ing to the European and Bul-
garian legislation, about 80% 
have sewerage connection. 
According to him, the chal-
lenge especially to the Bul-
garian Construction Chamber 
and to funding bodies, institu-
tions and local authorities is 
great. 

“The forum provides an 
opportunity to say what we 
want. We have a problem in 
the water sector. The situ-
ation is not what we want to 
be. We have been wandering 
to find the right path for more 
than twenty-four years. I think 
that the end of this process is 
coming. The amendments to 
the Water Act, which establish 
in complete form the vision for 
the sector, how we want it to 
work, how are the roles and 
responsibilities allocated in it, 
were adopted,” said Dobromir 
Simidchiev, Deputy Minister 
of Regional Development. “I 
hope that during these years 
we have managed to get the 
best institutional role for each 
of the key players. The chang-
es will allow this long-awaited 
reform we have been talking 
about to spread out. The re-
structuring process of water 
operators will take about a 
year and a half,” he predicted. 

According to Simidchiev, 
we need to be more prudent 
in the way we plan, not to cre-
ate useless infrastructure. So 
MRD has developed master 
plans. A process of their ap-
proval is currently going. Ac-
cording to him, they will put 
an order in the system from 
engineering perspective. On 
their basis are defined three 
investment programs – short, 
medium and long-term. A 
similar analysis was made in 
the development strategy of 
plumbing. This is the second 
major step after the amend-
ments to the Water Act. 

“We will not be able to 
meet the deadlines we have 
taken with the signing of the 
Treaty for Accession to the EU 
for full compliance with the 
directive on wastewater de-
spite the frantic efforts of the 
MEW and the whole country,” 
stressed Simidchiev. Accord-
ing to him, the document was 
concluded without the accu-
rate idea of the state of the 
sector. “We are now making 
the master plans that indicate 
how much the needed funds 
are and where. The problem is 
to organize ourselves properly 
and to change the approach, 
project planning to be not on 
local but on regional basis,” 
said the Deputy Minister. 

In his words, in the next 
programming period 2014 
- 2020 it is necessary to for-
get about the principle we 
still apply – зfor competitive 
selection among municipali-
ties. Simidchiev defined it as 
incorrect and added that re-
gional plans provide the basis 
upon which one could step 
for planning so that to know in 
advance where there is need 
for investment and which mu-
nicipality on what funding can 
count. Under the current ap-
proach, according to Deputy 
Minister, regions that have 
less material needs fight for 
more serious funding and 
where the administration is 
more passive municipalities 
are left without funds.  

A total 670 thousand peo-
ple living in agglomerations 
of over 2 thousand pe must 
be connected to systems for 
water treatment and about 
1.8 million to be connected to 
WWTP. It became clear from 
the statement of Dobromir 
Simidchiev that the funds that 
need to be invested in the pe-
riod 2013 - 2023 are BGN 12.2 
billion. 

“Indicator for the impor-
tance of the topic of chal-
lenges in the construction 
and operation of WWTP is the 
fact that for the third consecu-

tive year the forum gathers an 
impressive number of experts 
and has enjoyed great inter-
est from all involved in the 
process parties – contractors, 
architects, consultants, build-
ers and supervision,” said in 
his speech Eng. Svetoslav 
Glosov, Chairman of the Bul-
garian Construction Chamber. 

“The experience grows 
and gives reason to upgrade 
discussions to more clearly 
outline the problems and 
give possible solutions. To 
Bulgarian builders one of 
the problems is related to the 
poorly prepared projects. This 
hampers the companies and 
burdens then financially. The 
ministries should pay serious 
attention to the subject,” he 
said. The other challenges 
facing the construction com-
panies are related to tender 
procedures. 

Work of contractors with 
the inclusion of discriminatory 
conditions and excessive cri-
teria not relevant to the sub-
ject of the order can be seen. 
These problems have been 
identified by a specially cre-
ated in BCC group for moni-
toring of public procurement. 
In this regard, the Chamber 
has developed a set of pro-
posals for amendments to the 
Public Procurement Act, which 
is given to the responsible au-
thorities, added Eng. Glosov.

“We have concerned also 
the question of subcontrac-
tors. The position of BCC is 
that it is not necessary sub-
contractors to be previously 
pointed out in the offers. The 
main contractor should have 
the freedom to choose them 
after winning the auction. 
The Chamber considers that 
the issue of appeals can be 
resolved with standard docu-
ments and procedures. Such 
have already been made in the 
road sector and for infrastruc-
ture projects. Preparation will 
be made for standard tender 
procedures also in the water 
sector,” said BCC Chairman. 

“The facilities built should 
work well to achieve the goals 
we have set. We need to pay 
attention to the quality of the 
materials. Concern in the sec-
tor creates also the lack of 
sufficiently trained personnel,” 
said Eng. Ivan Ivanov, Chair-
man of the Bulgarian Water 
Association. 
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BGN 12.2 billion needed to restart 
the water sector 

Minister of Investment Planning Arch. Ivan Danov and Deputy  
Minister of Regional Development Dobromir Simidchiev were among 
the guests at the forum

BCC Chairman Eng. Svetoslav Glosov and 
Reneta Nikolova – Editor-in-Chief of “Stroitel” 
newspaper, edition of the Chamber

Photos by Denis Buchel
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Инж. Павел Калистратов, управител на „Калистратов Груп“:

Инж. Павел Калистратов, член на Управителния съвет на Камарата на строителите 
в България, е роден на 26 септември 1954 г. Завършва промишлено и гражданско строи-
телство в УАСГ. През 1979 г. започва работа в Домостроителния комбинат в София, като 
преминава през длъжностите помощник технически ръководител, технически ръководи-
тел, главен инженер и заместник генерален директор.

От 1992 г. е в „Главболгарстрой” АД, където първо е ръководител на производството, 
а след това и главен изпълнителен директор. През 2011 г. създава собствена компания – 
„Калистратов Груп” ООД. 

Инж. Калистратов е най-младият носител на Златен орден на труда – I степен, а също 
така и на Златната значка на Колю Фичето. Той е и личност на годината на строителния 
бранш за 2007 г.

Мартин Славчев

Инж. Калистратов, в 
момента „Калистратов 
груп” изпълнява множе-
ство значими обекти из 
цялата страна. Освен 
големите инфраструк-
турни проекти вие успя-
вате да отделите време 
и средства за един малко 
по-различен тип дейност 
– ремонти на църкви. 
Разкажете нещо повече 
за тях. 

Да, действително в 
момента компанията ос-
вен редицата други обек-
ти, които имаме, извърш-
ва обновяване на четири 
храма. Два от тях са част 
от Ловешката епархия – в 
селата Орешене и Добре-
вци, а останалите са от 
Софийската – в Стъргело 
и Негушево. Тези обекти 
се изпълняват по мерки 
321 и 322 от Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР). 

През цялата ми тру-
дова практика съм рабо-
тил по много обекти от 
най-различен характер. 
Но това, което правим 
сега, а именно ремонта 
на църкви, е нещо много 
по-различно като строи-
телство и като предиз-
викателство. Не е едно 
и също обновяването на 
жилищна сграда например 
и това на църква, която е 
правена в края на XIX и на-
чалото на XX век.  

Храмовете несъмне-
но са по-различен тип 
строителни обекти. 

Орешене

Добревци

Подлежат ли те на няка-
къв специален контрол? 

Така е. Всички тези 
църкви са национални па-
метници на културата. 
Вмешателството върху 
тях е недопустимо без 
прякото участие на Ми-
нистерството на кул-
турата, на Националния 
институт за недвижи-
мо културно наследство 
(НИНКН), както и на цяла 
поредица ведомства, кои-
то контролират процеса. 
На пръв поглед това из-
глежда като консервати-
зъм. В началото и аз смя-
тах така, но всъщност 
то е съвсем правилно. 
Вече съм убеден, че имен-
но това е единственият 
начин да се запазят ав-

тентичността и тра-
диционализмът на тези 
обекти. 

К а к  р а б о т и т е  с 
местните хора от цър-
ковните настоятел-
ства? 

През моята кариера 
съм имал много инвести-
тори, които са били ко-
ректни и с професионално 
отношение. Но те са били 
на работа към някоя орга-
низация, била тя частна 
или държавна. 

Хората от църковни-
те настоятелства рабо-
тят безкористно и все-
отдайно. Те притежават 
вътрешната убеденост, 
че вършат нещо добро. 
Всяка отделна строител-

на дейност, която е част 
от ремонта, се превръща 
в събитие за местните 
жители. Пенсионирани 
инженери,  архитекти, 
свещеници, дори кмето-
вете на селата помагат 
абсолютно безвъзмездно 
и с огромен ентусиазъм. 
Досега не бях имал подо-
бен случай. Това силно ме 
впечатли и поради тази 
причина реших да му обър-
на по-специално внимание 
в интервюто. 

А какво е отноше-
нието на строителни-
те работници към тези 
обекти? 

Самите те също ра-
ботят с чувството, че 
се докосват до някаква 
светиня. До момента не 
ги бях виждал такива - 
толкова концентрирани 
и всеотдайни. И те имат 
усещането, че възста-
новяват старото май-
сторство. Защото при 
ремонта на тези църкви 
се търси пълна автен-
тичност. Не се употре-
бяват новите латекси, 
тераколи, гипсокартони 
и т.н. Всичко е на варова 
основа, дори боите, които 
използваме. Дограмата, 
която слагаме, е дървена. 
Всичко, което използваме 
е класическо.

Защо редица храмове 
из цялата страна се ру-
шат? 

Истината е,  че  по 
времето на социализма 
никой не е отделял сред-
ства за поддържането на 
тези храмове. Затова и в 
момента те са в такова 
окаяно състояние. 

Какво е усещането 
да ремонтираш храм – 
паметник на културата? 

Винаги съм бил удо-
влетворен от обекти-
те, които изпълняваме. 
Сега обаче чувството 
е по-различно.  Знаеш, 

че правиш нещо, което 
e от векове и трябва да 
се ползва векове. Самите 
работници изпитват ня-
какво уважение още като 
влизат в двора на църк-
вата. Всички знаем какъв 
цветущ език се използва 
на строителната пло-
щадка, но тук нещата са 
по-различни. Дори всички 
излизат да пушат навън. 
Съществува някакъв са-
моконтрол. 

Как се издава разре-
шителното за ползване 
на тези обекти? 

То задължително мина-
ва лично под контрола на 
министъра на културата. 
Той трябва да разреши 
тяхното пускане и да по-
твърди, че те са ремон-
тирани по всички правила 
и изисквания. 

На ниво ли беше вза-
имодействието между 
отговорните органи в 
проектите? 

Определено. За първи 
път виждам такова сра-
ботване между всички 
институции, участващи 
в процеса. От една стра-
на, Министерството на 
земеделието и храните 
като финансиращ орган, 
НИНКН, Министерството 

на културата и т.н. 

Смятате ли и в бъ-
деще да се занимавате 
с такъв тип дейности? 

Разбира се. В момента 
тече нова програма, по 
която през 2014 г. ще бъ-
дат ремонтирани редица 
други църкви. Ние отново 
сме кандидатствали за 
участие. 

Кога ще бъде извър-
шен водосветът на пър-
вата ремонтирана от 
вас църква? 

Църквите в Орешене 
и Добревци са вече пре-
дадени с акт образец 15 
и предстои въвеждането 
им в експлоатация, а на 
шести декември – Никул-
ден, навръх 150-ата му 
годишнина, предстои да 
бъде осветен храмът „Св. 
Николай” в с. Стъргел.

В момента компанията извършва 
обновяване на четири храма

Снимки Денис Бучел и „Калистратов Груп”



25СТРОИТЕЛИНВЕСТИЦИИпетък, 29 ноември 2013

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Заявка за продължение 
на мащабна инвестицион-
на програма, за която ще 
се разчита основно на 
еврофондове и банкови за-
еми, очаквания за по-добра 
събираемост на данъци и 

такси и запазване на при-
оритетните области за 
развитие - градски транс-
порт, инфраструктура, 
екология и образование, 
показва проектобюдже-
тът на София за догодина. 
Капиталовата програма 
на общината пък ще е за 
близо 700 млн. лв., или с над 
30% повече от инвестира-

ните средства през 2013 г.
С 230 млн. лв. повече 

в сравнение с настоящия 
бюджет са заложените 
приходи през 2014 г., или 
общо 1,421 млрд. лв. „Увели-
чението се дължи най-вече 
на привлечените европей-
ски средства”, каза кме-
тът Йорданка Фандъкова 
при представянето на до-

кумента. Общината очак-
ва и собствените приходи 
да са с 64 млн. лв. повече 
благодарение на затегна-
тия контрол при събирае-
мостта. Проектът вече 
е представен на всички 
политически групи, като 
предстои обществено 
обсъждане и внасяне в об-
щинския съвет в средата 
на декември. 

„2013 г. беше година 
на активно проектиране 
и провеждане на тръжни 
и отчуждителни проце-

дури, като повечето про-
екти са готови и чакат 
пролетта за реализация”, 
посочи кметът на София. 
От заложените общо 696 
млн. лв. инвестиционни 
разходи на столицата бли-
зо 470 млн. лв. ще дойдат 
по оперативни програми. В 
общата сума се включва и 
заемът от 118 млн. лв. за 
столичния завод за бок-
лук, както и собствените 
средства в размер на около 
98 млн. лв. 

От следващата година 

започва и реконструкци-
ята на големи булеварди 
и улици по проект за 200 
млн. лв., за който Столич-
ната община получи заем 
100 млн. лв. от Европейска-
та инвестиционна банка. 
Програмата ще се съфи-
нансира от бюджета на 
столицата и ще продължи 
три години. 

Зам-кметът по финан-
си на София Дончо Бар-
балов заяви, че общината 
няма да промени данъчната 
си политика през 2014 г.

Перник ще получи още 1 308 666 
лева за щетите от миналогодиш-
ното земетресение. 4992 лева ще 
отидат за премахване на фургони-
те, които бяха предоставени на по-
страдали от природното бедствие. 
Фургоните ще бъдат закарани в 
база на местна фирма. С 1344 лева 

ще бъдат почистени строителни-
те отпадъци в село Мещица, а с 
3041 лв. - в съседното село Диво-
тино.

1803 лева се предвидени за ук-
репване на тавани в училището в 
град Батановци, 1080 лева - за те-
расата на ОДЗ „Славейче” в Перник 

и 3500 лева - за укрепване на сгра-
дата на филиала на 13-о основно 
училище в квартал „Мошино”.

Останалите 1 292 906 лева са 
за възстановителни дейности на 
порутените жилища на 306 от по-
страдалите домакинства на тери-
торията на общината.

Свилена Гражданска

„Имаме решение на Комисията за защита на кон-
куренцията, според което да започне отново работа-
та на комисията за избор на кандидат за изпълнител 
на нов план за управление на парк „Пирин“. Очаквам до 
края на годината да подпишем договор с фирмата“, 
заяви министърът на околната среда и водите Искра 
Михайлова. 

Тя подчерта, че инвестиционни намерения може 
да има само в буферните зони на парка. „Всичко друго 
е обект на дискусия. Може да се направят, но без да 
се нарушава територията на парка”, подчерта ми-
нистърът. 

По думите й се върви към актуализация на конце-
сионния договор с „Юлен” за ски зона Банско.

На основата на докладите от създадените през 
април т.г. работни групи в МОСВ екоминистърът е 
представил доклад пред Министерския съвет (МС). 
„На оперативно заседание получих подкрепата на МС, 
че трябва да се включи експертизата на повече ин-
ституции“, обясни Михайлова.

Вече са получени становища от Министерството 
на регионалното развитие за държавната собстве-
ност в парка, от две дирекции на правителството, 
както и няколко ведомства, за които се предполага, 
че имат собственост на територията на буферната 
зона. 

Все още се очаква официалното мнение на Минис-
терството на инвестиционното проектиране, което 
в момента уточнява с община Банско параметрите 
на устройствения план в парка. Трябва да се види 
дали има съвпадение между този, по който е склю-
чен концесионният договор с „Юлен” и електронно 
заснетия през 2010 г. „След получаването и на това 
становище ще имаме обобщено мнение и предложе-
ние, което върви към актуализация на концесионния 
договор“, заяви министър Михайлова.

Ползите от газифика-
цията на град Сандански 
ще се изразят в намаляване 
на разходите за отопление 
с електрическа енергия, 
повишаване на енергийна-
та ефективност и спазва-
не на нормите за опазване 
на околната среда. Това 
заяви министърът на ико-
номиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев, който 
пусна кранчето на газта в 
най-южния град в България. 
Реализацията на проекта е 
от ключово значение както 
за битовите, така и за ин-
дустриалните потребите-
ли в района. Наличието на 
природен газ ще привлече 
и инвеститорския интерес 

в региона, което ще гаран-
тира разкриването на нови 
работни места, подчерта 
Стойнев. Той благодари 
на „Булгартрансгаз” за из-
граденото газопроводно 
отклонение от транзит-
ния газопровод до Гърция, 
което е направило проекта 
осъществим, и даде висока 
оценка и на направените от 
компанията „Рила Газ” ЕАД 
инвестиции и положените 
усилия. 

Изградената на тери-
торията на града мрежа 
има капацитет да снабдява 
4000 битови потребители, 
повече от 40 обществено-
административни сгради и 
24 предприятия. 

„Преди десет дни ус-
пешно защитих важен про-
ект пред Европейската 
комисия, Съвета на донори-
те на Международен фонд 
„Козлодуй” и Европейската 

банка за възстановяване и 
развитие за допълнителни 
средства за газифициране 
на български домакинства”, 
припомни икономическият 
министър. 

Авторите на проекта за 
ремонт на центъра на Ва-
рна ще поставят уебкамери 
на площад „Независимост” и 
по бул. „Княз Борис I”, за да 
могат варненци да следят в 
интернет какво и как се пра-
ви по пешеходната зона след 
началото на реконструкци-
ята, обяви кметът Иван 
Портних.

Центърът трябва да 
придобие нов облик до края 
на 2014 г. Обединение-
то „Зебра трафик“ има 11 
месеца, за да се справи с 
ремонтните дейности, об-
хващащи зоната от кате-
дралата до хотел „Черно 
море”. Пешеходните на-
стилки, чиято обща площ е 

30 дка, ще бъдат изцяло под-
менени с гранитни и клин-
керни плочи. Включена е още 
смяна на уличното осветле-
ние, озеленяване на зони за 

отдих, обособяване на шест 
площада, изграждане на два 
нови фонтана и ремонт на 
този пред Съдебната пала-
та, както и реконструкция 

на градинката зад сградата 
на операта, където ще бъде 
изградена голяма детска 
площадка.  

Изпълнението на про-
екта, който е на стойност 
над 4,6 млн. лв., ще започне 
веднага след приключване на 
подмяната на подземната 
инфраструктура, извършва-
ща се в момента. Строител-
ните дейности ще бъдат 
разделени на няколко етапа, 
за да не се пречи на движе-
нието на пешеходците. Една 
част от ремонта трябва 
да завърши до началото на 
следващия летен сезон, през 
който строителните дей-
ности ще бъдат замразени 
за три месеца.

Проектобюджетът на столицата влиза в общинския 
съвет след обществено обсъждане

Снимка Влади Георгиев
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Николета Цветкова

Усвояването на евро-
фондовете беше темата, 
по която управляващи и 
опозиция водиха задочен 
спор и тази седмица. В 
парламента депутати от 
групата на ГЕРБ предста-
виха проблемите при усво-
яването на еврофондове-
те. В пресконференцията 
участваха Томислав Дон-
чев, Лиляна Павлова, Ивай-
ло Московски, Владислав 
Горанов, Ивелина Василева 
и др. Позицията на упра-
вляващите по въпросите 
за еврофондовете беше 
представена от депутата 
от Коалиция за България 
Димчо Михалевски. 

„Програмният период 
ще започне с една година 
закъснение, 2014 г. ще бъде 
нулева“, каза Томислав Дон-
чев. Преди дни ЕК изрично 
напомни на правителство-
то, че когато разработва 
оперативните програми за 
следващия период, работи 
с грешни разчети – прави 
проекти на база 6,8 млрд. 
евро вместо 7,5 млрд. 
евро. 

От своя страна бив-
шият министър на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Лиляна 
Павлова посочи, че спо-
ред анализ на опозицията 

българските общини ще 
платят санкции в размер 
между 320 и 500 млн. лв., 
ако кабинетът реши да 
не се бори и да не защити 
националния интерес по 
отношение на ОП „Окол-
на среда“. По думите й до 
края на годината ще тряб-
ва да бъдат върнати още 
200-300 млн. лв., ако не се 
усвоят. Тя прогнозира три 
нулеви години за местните 
власти в усвояването на 
еврофондовете. „Българ-
ските общини не трябва 
да поемат цялата вина и 
да бъдат ощетявани”, под-
черта и Ивелина Василева. 

Според ексминистъ-
ра на транспорта Ивайло 
Московски и София я ча-
кат проблеми, защото „в 
момента три министер-
ства си прехвърлят от-
говорността и не желаят 
да кажат дали софийското 
метро ще получи финанси-
ране за третия лъч”.   

Председателят на ко-
мисията по регионална по-
литика и депутат от Ко-
алиция за България Димчо 
Михалевски заяви, че про-
блемът с еврофондовете 
е наследен. Той подчерта, 
че това се дължи на не-
реалистичната позиция, 
която са заели органите, 
управлявали ОП „Околна 
среда” и останалите фон-

дове в периода 2012 - нача-
лото на 2013 г. 

По отношение на вре-
менното прекъсване на 
плащанията по ОП „Околна 
среда” депутатът каза, 
че това не е прецедент за 
България. „През 2012 г. за 
9 месеца бяха прекъснати 
плащанията по ОП „Ре-
гионално развитие”, след 
което бяха възстановени. 
Тогава може би удобно про-
блемът беше заметен под 
килима и не му беше дадена 
достатъчно публичност”, 
посочи още народният 
представител. Той отбеля-
за, че през 2012 г. първите 

6 месеца ОПРР не е полу-
чила нито едно плащане 
от ЕК. 

„Предприемат се кон-
кретни действия. Рискът 
да се наложат финансови 
корекции е абсолютно ми-
нимален и смятам, че няма 
да бъде реализиран”, заяви 
депутатът.

„Ще помоля колегите 
от ГЕРБ да спрат със спе-
кулациите и истерията 
по темата еврофондове. 
Всичко това, което в мо-
мента решава правител-
ството, е резултат от 
действията на управление-
то на европейските фондо-
ве при предходното прави-
телство. Не е в интерес 
на България това да става 

поле на спекулации, още по-
вече с неверни твърдения”, 
призова депутатът. 

Миналата седмица са 
получени коментарите по 
споразумението между 
България и ЕС, по тях има 
забележки и това е напъл-
но естествено, особено 
в сфери като здравеопаз-
ването и образованието, 
каза още Михалевски. „За-
почнахме управлението без 
ключови документи, които 
да определят политика-
та в тези два сектора. 
Разпоредено е до края на 
седмицата да бъдат отра-
зени бележките, да бъдат 
поети конкретните анга-
жименти, да бъде инфор-
мирана ЕК”, уточни той, 

като увери, че столицата 
няма да търпи ограничения 
в следващия програмен пе-
риод. „Убеден съм, че пари 
за третия метродиаметър 
ще бъдат намерени”, кате-
горичен беше народният 
представител. 

По повод обвиненията 
на ГЕРБ, че 2014 г. ще бъде 
нулева за усвояване на ев-
росредства, Михалевски 
заяви, че не само 2014 г., 
но и 2007 г. беше нулева 
в този смисъл за целия 
ЕС по простата причина, 
че ЕК трябва да довърши 
работата си по приема-
не на всички документи и 
да одобри няколкостотин 
програми на всички стра-
ни членки.

„Сътрудничеството с 
ЕК е отлично и тя ръководи 
успешно процеса по въвеж-
дането на четирите нови 
елемента на кохезионна-
та политика на Европей-
ския съюз за програмния 
период 2014-2020 г.“. Това 
е заявила вицепремиерът 
и министър на правосъди-
ето Зинаида Златанова по 
време на провелата се в 
литовската столица Вил-
нюс неформална среща на 
министрите, отговорни 
за кохезионната политика 
на ЕС, съобщиха от прес-
центъра на Министерския 
съвет.

В дискусията са участ-
вали и комисарят по реги-
онална политика Йоханес 
Хан, както и председа-
телят на Комисията по 

регионално развитие към 
Европейския парламент 
Данута Хюбнер.

На срещата е било 
подчертано, че литовско-
то председателство е 
продължило работата на 

предишните председател-
ства и е вложило всичките 
си усилия за приключване 
на преговорите с Европей-
ския парламент относно 
политиката на сближа-
ване. Декларирана е била 

пълната приемственост 
за продължаване на поли-
тиката и от страна на 
Гърция, която ще предсе-
дателства общността от 
1 януари 2014 г.

По време на неформал-

ната среща министрите 
са разменили мнения по 
практическите аспекти 
на подготовката за след-
ващия програмен период. 
За преодоляване на иконо-
мическата криза ЕС ще 

Общо 14 общини от седем области могат да подават 
проекти за строителство на канализационни съоръже-
ния за пречистване на отпадъчните води. Обектите ще 
се финансират по мярка 321 на Програмата за развитие 
на селските райони. Това са общините Белица, Петрич, 
Сатовча, Симитли и Якоруда (обл. Благоевград), Айтос и 
Несебър (обл. Бургас), Кочериново и Сапарева баня (обл. 
Кюстендил), общ. Тетевен (обл. Ловеч), общ. Септември 
(обл. Пазарджик), Калояново и Садово (обл. Пловдив) и 
общ. Баните (обл. Смолян). Бюджетът е 13 100 000 евро, 
а предложения ще се приемат от 2 до 9 декември.  

Над 72 млн. лв. ще бъдат вложе-
ни в строителството на районна 
пречиствателна станция за от-
падни води, за доизграждане на ка-
нализационна мрежа и за частична 
реконструкция на водопроводната 
мрежа на Силистра. Ръководителят 
на спечелилата конкурса за изпъл-
нител фирма „Строително-предпри-
емачески холдинг“ ЕООД, София, 
Георги Георгиев и кметът на Сили-

стра Юлиян Найденов подписаха до-
говорите за изпълнение на дейност-
ите по проекта. Средствата са 
осигурени по Оперативна програма 
„Околна среда“. Еврофинансиране-
то е 56,2 млн. лв., националното - 
14 млн. лв., а участието на община 
Силистра е в размер на 2,1 млн. лв. 
Прединвестиционните проучвания 
и идейните проекти за станцията 
са завършени, предстои подготовка 

на работен проект. Такъв трябва да 
бъде разработен и за канализацион-
ната и водопроводната мрежа.

Предвижда се да се изградят над 
15 км битова и да се реконструират 
близо 16 км смесена и дъждовна ка-
нализация. Ще се реконструират 
и около 9 км водопроводна мрежа 
и рехабилитирани над 700 сградни 
водопроводни отклонения. Срокът 
за изпълнение е 15 месеца.
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Председателят на комисията 
по регионална политика и 
депутат от Коалиция за 
България Димчо Михалевски 
коментира, че проблемите 
с еврофондовете са 
наследени

На пресконференция депутатите от ГЕРБ представиха проблемите с усвояването на 
европейските средства

обвърже изпълнението на 
кохезионната политика 
за периода 2014-2020 г. с 
четири нови елемента – 
връзката й със стратегия 
„Европа 2020“, предвари-
телните условия и пови-
шаване на резултатите 
от управлението на евро-
пейските структурни и 
инвестиционни фондове, 
засилване на координа-
цията и подобряване на 
синергията. Основен ак-
цент в разговорите е бил 
поставен върху подготов-
ката на държавите членки 
за следващия програмен 
период. Всеобща е била 
оценката, че при изготвя-
нето на стратегическите 
документи бързината не 
трябва да е за сметка на 
качеството. 

„Това не е състезание на 
къси разстояния, както не 
беше и преговорният про-
цес по присъединяването на 
България към ЕС. Споразу-
мението за партньорство 
и подготовката на опера-
тивните програми е процес 
на формиране на политики 
за десетилетие напред и за 
няколко управленски манда-
та“, е заявила вицепреми-
ерът Златанова пред коле-
гите си във Вилнюс. 

Изготвянето на стратегическите документи не е състезание на къси 
разстояния, заяви вицепремиерът Зинаида Златанова
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да оцени възможностите за трасе 
и излизане на повърхността, South 
Stream Transport започна основни 
проектантски дейности, като 
подписа договор с холандската 
проектантска фирма INTECSEA 
за първоначално проектиране (the 
Front End Engineering and Design - 
FEED). Информацията от FEED 
допълва развитието на докладите 
за оценка на въздействието върху 
околната среда и формира основа-
та за изпълняващото се детайлно 
проектиране. Строителството 
при изходите на повърхността и 
полагането на първата тръба на 
морското дъно ще започне през 
2014 г., след като бъдат издадени 
разрешителни за изграждане.

Експлоатацията й е планирана 
да започне до края на 2015 г., а на 
всичките четири съоръжения до 
края на 2017 г.  

Природата на първо място

South Stream Transport се анга-
жира да изпълни проекта по при-
родо- и социално съобразен начин 
в съответствие с националните, 
международните и европейските 
закони. С помощта на независими 
експерти компанията провежда 
изследвания за влиянието на про-

екта върху околната среда. Оцен-
ката се състои от два паралелни 
процеса: ОВОС в съответствие с 
националното законодателство в 
Русия, Турция и България и оценка 
на въздействието върху околната 
и социалната среда (ОВОСС), съ-
образена с препоръките на меж-
дународни финансови институции 
като Международната финансова 
корпорация (IFC) от групата на 
Световната банка. Потенциални 
трансгранични влияния също ще 
бъдат разгледани. Процесите за 
ОВОС и ОВОСС започват с фазата 
на определяне на обхвата и съдър-
жанието, през която основните 
екологични или социално-икономи-
чески проблеми се идентифицират 
и публикуват в съответен доклад. 

В допълнение South Stream 
Transport ще публикува план за 
екологично и социално управление 
(ESMP), който очертава мерки 
за смекчаване, управление и на-
блюдение на всякакви влияния по 
време на строителството и екс-
плоатацията на тръбопровода. 
Всеки доклад ще се обсъжда със 
заинтересованите страни, вклю-
чително местни общности, НПО и 
риболовни дружества, за да бъдат 
разбрани техните съображения и 
те да бъдат взети предвид в оцен-

ките. Целта е проектът да бъде 
изпълнен с минимално въздействие 
върху природата.  Докато фазата 
на определяне на обхвата все още 
продължава в Турция, тя е на фина-
ла в Русия и в България, където е 
получена обратна информация от 
местните заинтересовани стра-
ни, която ще бъде взета предвид 
при изготвянето на оценката за 
въздействие. 

Предварителните оценки доп-
ринесоха за избягване на региони с 
културно-историческо наследство. 
Бяха открити многобройни остан-
ки на кораби, включително върху 
абисалната равнина на дълбочина 
повече от 2 км. Поради специфика-
та на черноморската водна среда, 
която се характеризира с липсата 
на кислород в дълбоки води, някои 
от останките са добре запазе-
ни независимо от възрастта си. 
South Stream Transport работи с 
археолози и държавни органи, за да 
научи повече за тези находки. 

Нашето място

Макар българската страна да 
не инвестира нито лев в газовата 
магистрала, сметките са напра-
вени така, че те да са изгодни за 
нас. Това стана ясно в началото на 
ноември, когато започна и строеж-
ът на газопровода „Южен поток“ 
на наша територия. Официалният 
старт на строителството бе да-
ден от министъра на икономиката 
и енергетиката Драгомир Стой-
нев в Министерския съвет, където 
при директно включване на теле-
визионните екрани бе показано 
как работниците, ангажирани от 
проектна компания „Южен поток“, 
направиха първата заварка по га-
зопровода. 

Той е най-важният и основен 
елемент от енергийната сигур-
ност на цяла Европа. Всички пом-
ним газовата криза от 2009 г., ко-
гато голяма част от страните в 
ЕС бяха поставени в нокдаун. Очак-
ва се доставките на газ по „Южен 
поток“ да намалят цената на газа 
за България, защото синьото гори-
во ще идва директно на наша те-
ритория. Това ще е най-големият 
проект, осъществяван у нас.

„Бяха доуточнени основните 
параметри на обекта. Българ-
ската страна няма да инвести-
ра нито лев, но параметрите са 
направени така, че да са изгодни 
за нас“, подчерта премиерът Пла-
мен Орешарски на срещата си с 
председателя на УС на „Газпром“ 
Алексей Милер. По време на разго-
ворите между двамата стана ясно 
още, че се очаква българският дял 
да струва 3,1 млрд. евро, които ще 
бъдат изплатени чрез транзитни 
такси. Страната ни ще започне 
да получава дивиденти от „Южен 
поток“, когато бъде запълнен капа-
цитетът на тръбата. Предвижда 
се това да стане през 2018 г.

Министър Драгомир Стойнев 
уточни, че вместо първоначално 
обсъждания вариант българската 
страна да не получава дивидент в 
рамките на първите 15 години от 
експлоатацията на газопровода, 

за да може през този период да из-
плати финансирането на своя дял, 
то сега е договорено страната ни 
да получава дивидент, който ще се 
равнява на приблизително 715 млн. 
евро годишно. 

Стойнев уточни, че у нас ос-
новната част от работата ще 
се извършва от български фирми. 
Това ще създаде нови работни 
места в общини с висока безрабо-
тица, през които ще минава газо-
проводът. 

В подписаните договори меж-
ду двете страни се предвижда об-
щият привлечен капитал да бъде 
разпределен в съотношение 70 
към 30, а размерът на заема, кой-
то следва да бъде усвоен от БЕХ 
- 620 млн. евро. Единственото 
обезпечение по него ще са диви-
дентите, които ще получава ком-
панията от транспортирането на 
природен газ на територията на 
България. Очакваните приходи за 
страната за период от 30 годи-
ни се равняват на близо 2,8 млрд. 
евро, които ще влязат в бюдже-
та. Годишният лихвен процент по 
заема на БЕХ ще бъде 4,25%, т.е. 
наполовина от договорения по-ра-
но 8%. Срокът за погасяване ще 
бъде 22 години. 

Второто подписано споразу-
мение предвижда проектът да се 
изпълнява и да функционира в съ-
ответствие с българското зако-
нодателство, а ние като държава - 
членка на ЕС, сме транспонирали и 
европейското законодателство в 
нашите закони. Затова бе решено, 
че БЕХ и „Газпром“ могат да дадат 
на проектната компания „Южен 
поток“ възможност да предоста-
ви достъп за използване на капа-
цитета на газопровода на трети 
страни.

Възможните забавяния

Конкурсът за избор на проек-
тант и изпълнител на газопрово-
да на територията на България 
е прекратен. Това стана ясно от 
съобщение в сайта на проектна-
та компания. От него обаче не се 
разбира на коя дата е публикувано, 
няма подпис и печат.

В  двуседмичния срок, който 
изтече на 15 ноември, писма за 
намерения за участие в проекта с 
прогнозна стойност над 3,5 млрд. 
евро бяха подали 7 компании и кон-
сорциуми. Имената им останаха 
неоповестени. Междувременно са 
постъпили и няколко искания за 
удължаване на срока. 

Дружеството уверява, че е за-
интересовано от повече оферти, 
но ако даде възможност на закъс-
нелите, ще постави спазилите 
срока в по-неблагоприятно поло-
жение. „Отчитайки значимостта 
и важността на резултатите 
от конкурса за целия проект и 
като се водим от принципите на 
публичност, прозрачност и равно 
третиране на кандидатите, пре-
кратяваме обявения конкурс“, се 
посочва в съобщението на сайта 
на компанията. Оттам уверяват, 
че ще обявят допълнително нови-
те срокове. 

„Проектът „Южен поток” ще осигури позитивни последици 
за България и за развитието на сътрудничеството между Русия 
и вашата страна.“ Това заяви министърът на енергетиката на 
Руската федерация Александър Новак.

Той съобщи, че ще бъде възобновена дейността на междупра-
вителствената комисия за търговско-икономическо сътрудни-
чество между Русия и България. По думите му това ще продължи 
развитието на отношенията между двете страни. „Надявам се 
не само в областта на енергетиката, но и в другите сфери. 
Началото на проекта „Южен поток” на българска територия е 
историческо събитие, което ще доведе до позитивни последици 
за развитието на енергетиката както на България, така и на Ру-
сия и на Европа. Този мащабен проект ще стане общоевропейски 
и ще получи съответния статут“, каза още Новак.

Започна строежът на първата газова магистрала в БългарияЕмил Христов

Тръбопроводната система 
„Южен поток“ ще доставя при-
роден газ от Русия до Централ-
на и Югоизточна Европа. Тя ще 
свързва европейските потреби-
тели с най-големите газови за-
лежи в света и ще подпомогне 
обезпечаването на растящото 
потребление на енергия на Ста-
рия континент. Природният газ 
e най-щадящото климата фосил-
но гориво, което е едновременно 
ефективно и в изобилие. Дока-
то потреблението му в Европа 
се увеличава, местният добив 
намалява поради изчерпващите 
се находища. Международната 
енергийна агенция предвижда 
годишното потребление на газ в 
Европа да нарасне с 15% между 
2010 г. и 2035 г. През същия пе-
риод добивът на континента ще 
намалее с повече от 50%. Зато-
ва регионът се нуждае от допъл-
нителни източници и надеждни 
трасета, за да осигури енергия 
за идните десетилетия. 

„Южен поток“ по план трябва 
да обезпечи първите доставки 
на газ за Европа до началото на 
2016 г. Тръбопроводната система 
се състои от една морска и някол-
ко наземни секции. Подводната 
част започва от Русия и преми-
нава през Черно море до България. 
Наземните секции ще свързват 
страната ни, Сърбия, Унгария, 
Словения и Северна Италия с раз-
клонения на тръбата за Хърватия 
и Босна и Херцеговина. 

Във всяка държава са създаде-
ни съвместни предприятия между 
руската енергийна компания „OAO 
Газпром” и местни партньорски 
фирми, включващи „Български 
енергиен холдинг“ ЕАД у нас, JP 
Srbijagas в Сърбия, MVM Zrt. в Ун-
гария и Plinovodi d.o.o. в Словения. 
Морската секция от тръбопрово-
да ще бъде изградена от междуна-
родното съвместно предприятие 
South Stream Transport B.V.

Тя ще започне от руския бряг 
в близост до Анапа, ще пресе-
че турската икономическа зона 
в Черно море и ще излезе на по-
върхността на българския бряг в 
близост до Варна. Трасето през 
Черно море ще бъде дълго 931 км 
и ще достигне максимална дълбо-
чина 2200 м. 

Ще бъдат построени четири 
самостоятелни тръбопровода, 
всеки с диаметър 32 инча (81 см) 
и годишен дебит 15,75 млрд. куб. 
м. След пълното си завършване 
„Южен поток“ ще има капацитет 
да пренася 63 млрд. куб. м приро-
ден газ годишно – еквивалента на 
енергийните нужди на около 38 
милиона европейски домакинства.

Всеки от четирите самос-
тоятелни водопровода ще бъде 
изграден от над 75 000 тръбни 
сегмента, дълги по 12 м. Те ще се 
заваряват на борда на тръбопола-
гащ кораб и след това ще бъдат 
спускани на морското дъно. При 
двете излизания на брега в Русия 
и в България тръбопроводът ще 
минава под земята, преди да се 
свърже с наземните съоръжения, 
които отстоят на няколко кило-
метра от бреговата линия.  

Първи доставки  
на газ до началото на 2016 г.  

След като „Газпром” проведе 
проучване за осъществимост, за 

„Южен поток“ ще даде рестарт на икономиката. Газопрово-
дът ще мине през 11 административни области, осигурявайки 
над 5000 работни места. Условията в договорите, които подпи-
сахме с руската страна, са изключително изгодни за нас. Още 
от първата година при достигане пълния капацитет на газо-
провода БЕХ ще започне да получава дивиденти. Относно про-
зрачността на проекта искам да заявя, че договорът за изпъл-
нението на проекта на българска територия ще бъде оповестен 
публично, когато бъде подписан“, категоричен беше министър 
Драгомир Стойнев.

По думите му споразумението ще бъде сключено, когато при-
ключи вече обявеният конкурс за работно проектиране, доставка 
на оборудване и материали, строително-монтажни дейности, 
обучение на  персонал и въвеждане в експлоатация на преносен 
газопровод „Южен поток“ на територията на България. „През 
последните месеци се водеха интензивни преговори, защото 
българската страна не беше удовлетворена от предишните 
възможности за реализация на проекта“, подчерта министърът. 
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Невена Картулева

Университетът по архитек-
тура, строителство и геодезия 
(УАСГ) награди своите най-добри 
дипломанти и през тази година. 
Това стана на официална цере-
мония в аула „Максима“, която се 
проведе в рамките на тържест-
веното връчване на дипломите 
на абсолвентите инженери и 
урбанисти.

Конкурсът „Най-добра ди-
пломна работа“, организиран от 
Строителния факултет на УАСГ 
с подкрепата на Камарата на 
строителите в България, която 
осигурява паричните награди, се 
проведе в две категории: „Ме-
тални, дървени и пластмасови 
конструкции“ и  „Масивни кон-
струкции“.

За отличията в първата 
се състезаваха 12 студенти, 
а във втората – девет. Офи-
циален медиен партньор беше 
в. „Строител“. Освен плакети 
подготвилите най-добри проек-
ти получиха по 500 лв., техните 
подгласници по 300 лв., а класи-
ралите се на трето място – по 
200 лв. Номинираните бяха отли-
чени с грамоти.

Първата награда в кате-
гория „Метални, дървени и 
пластмасови конструкции“ взе 
Мартин Шопски за „Проект на 

дървена покривна кон-
струкция над плувен 
басейн“. Призът му бе 
връчен от доц. д-р инж. 
Николай Рангелов - ръко-
водител на катедрата. 
Вторите отличия бяха 
две, като едното оти-
де при Пламен Кочев, 
подготвил дипломна работа на 
тема „Проект на стоманената 
конструкция на многофункцио-
нална спортна зала – гр. Ямбол“. 
Кочев е и отличникът на випу-
ска, завършил образованието си 
с успех 6.00 и оценка на диплом-
ната работа 6.00.

Другата втора награда беше 
за Мария Пантушева за „Проек-
тиране на стоманена носеща 
конструкция на производствена 
зала“. Третият приз бе присъден 
на Симеон Бошнаков – за раз-
работката на тема „Стоманен 

вантов пътен мост на р. Дунав 
при Оряхово - Бекет“. Диплом-
ната му работа е отличена и в 
националния конкурс на Научно-
техническия съюз по строител-
ство „Колю Фичето“, в който 
Бошнаков получи първа награда.

В категория „Масивни кон-
струкции“, в която се състе-
зават дипломантите от едно-
именната катедра, отличията 
връчи доц. д-р инж. Емад Абдул-
ахад. Тук първите награди бяха 
две – за Силвия Брозиг, която се 
дипломира с „Проект на стома-

нобетонна конструкция на офис 
сграда в град София“, и за Ве-
селка Кунчева. Нейната разра-
ботка е на тема „Конструкти-
вен проект на стоманобетонен 
триотворен пътен надлез над 
железопътна линия Пловдив - 
Свиленград“.

Трета награда получи Дими-
тър Василев за „Проектиране на 
стоманобетонен мост „Бенда“ на 
автомагистрала А23 в Австрия“. 

За разлика от катедра „Ме-
тални, дървени и пластмасо-
ви конструкции“ от „Масивни 
конструкции“ излъчиха и трима 

номинирани. Това са: Адриана 
Петрова за „Проектиране на 
носещата стоманобетонна 
конструкция на търговски цен-
тър – мол с подземен паркинг, 
намиращ се на територията 
на гр. Пазарджик“, Заряна Ке-
ремидчиева за „Проектиране 
на носещата стоманобетонна 
конструкция на жилищна сграда 
с магазини и подземен паркинг в 
гр. Несебър, УПИ VIII-62, кв- 19“ 
и Руска Георгиева за „Проекти-
ране на стоманобетонна кон-
струкция на жилищна сграда в 
град София“.

Георги Сотиров

УАСГ организира тържествено честване 
на 120 години от рождението на проф. инж. 
Алекси Квартирников. Във встъпителните си 
думи ректорът проф. д-р инж. Красимир Петров 
подчерта особената си гордост от това, че в 
университета се учат и преподават достойни 
наследници на големия българин. Доц. д-р инж. 
Иван Марков - декан на Строителния факултет 
и ръководител на катедра „Строителна меха-
ника”, основана от проф. Квартирников през 
1945 г. и ръководена от него до 1960 г., подчер-
та, че именитият учен е създал една чудесна 
традиция. „Имаме прекрасен творчески научен 
колектив, с изключителни взаимоотношения в 
него, като в основата на всичко това стоят 
идеите и работата на професора като ръково-
дител на нашата катедра”, каза доц. Марков.

Акад. д-р инж. Ячко Иванов - председател на 
НТС по строителството, разказа за живота и 
делото на проф. Квартирников. „Да се обхва-
не неговият професионален и житейски път е 
трудна работа. Дейността му като строител, 
учен, преподавател, общественик е твърде ши-
рока. Започва висшето си строително образо-
вание в Австрия. Прекъсва го, за да участва в 
Междусъюзническата и Първата световна вой-
на като доброволец. Завършва с офицерското 
звание поручик и с два ордена за храброст”, про-
дължи словото си акад. Иванов.

Проф. Квартирников започва работа като 
специалист по изчисляването на бетонни и сто-
манобетонни изделия. Става член на Съюза на 
българските инженери и архитекти БИАД. За 
известно време е кмет на София, като активно 
участва в разчистването на града след бом-

бардировките по време на Втората световна 
война. За първи път през 1932 - 1934 г. започва 
да чете лекции по статика и стоманобетон в 
средното техническо училище „Христо Ботев” 
- сегашната СГСАГ. След войната е избран за 
професор по статика на високите строежи 
във Висшето техническо училище. През 1947 г. 
става ректор на Държавната политехника, а 
от 1953 - ректор на ИСИ. Като проектант той 
прави редица разработки или участва в изграж-
дането на строителни обекти, които и днес 
се вписват във визията не само на столичния 
град – моста в Панчарево, Съдебната палата, 
Народната библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
дий”, БНБ. 

„За първи път в инженерната строителна 
практика в България при строежа на Съдебната 
палата той въвежда деформационния метод”, 
отбеляза акад. Иванов. 

На тържественото честване присъстваха 
професори и учени от УАСГ, ВМГУ, ХТМУ, близки 
и роднини на проф. Квартирников.

Георги Сотиров 

Поредното тържествено 
връчване на дипломите на аб-
солвентите от 75-ия випуск на 
Висшето строително училище 
„Любен Каравелов”, се състоя в 
препълнения салон на култур-
ния дом на училището. Младите 
строителни инженери и архите-
кти за последен път изпратиха 
с акламации знамето на ВСУ, 
като преди това изслушаха пра-
ви и неостаряващия студентски 
химн „Гаудеамус игитур”.

„Да живее академията, да 
живеят преподавателите”- този 
популярен рефрен от химна дълго 
ще звучи в сърцата на бившите 
вече студенти, които поеха по 
своя труден професионален път, 
но с усещането, че строител-

ното училище им е дало много 
и най-важното - задълбочената 
подготовка и самочувствието, 
че могат. В този дух беше и при-
ветствието на ректора на ВСУ 
доц. д-р инж. Радан Иванов. 

„Вярвам във вас. Годините в 
училището остават незабрави-
ми не само за студентите, но и 
за нас - вашите преподаватели. 
Търсете ни и когато започнете 
работа, когато имате труднос-
ти. Връзката ви с училището е 
за цял живот”, обърна се емоцио-
нално към дипломантите доц. 
Иванов.

Дипломираха се 131 абсол-
венти, сред тях и 40 от Турция, 
които се обучават на английски 
език. Първенец на випуска е инж. 
Елена Пирнарева с общ успех от-
личен 5,74.

Инженерите и урба-
нистите от випуск 2013 
на УАСГ се дипломираха. 
Отличник на випуска с 
пълна шестица стана 
Пламен Кочев от Стро-
ителния факултет. Офи-
циални гости на церемо-
нията по дипломирането 
бяха зам.-министърът 
на регионалното разви-
тие инж. Мирослав Маз-
нев, председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. 
Стефан Чайков и изп. директор на Камарата на строителите в 
България инж. Иван Бойков. „Най-добрите от вас очакваме да се 
върнат тук като асистенти и докторанти и с ваши усилия уни-
верситетът да продължава да се развива“, обърна се ректорът 
проф. д-р инж. Красимир Петров към дипломантите.

Тази година в конкурса се включиха катедрите „Метални, дървени и пластмасови 
конструкции“ и  „Масивни конструкции“ към Строителния факултет

Първата награда в 
категория „Метални, 
дървени и пластмасови 
конструкции“ взе Мартин 
Шопски

Престижното отличие 
в категория „Масивни 

конструкции“ получи Силвия 
Брозиг

Снимки в. „Строител“ и УАСГ



29СТРОИТЕЛЕДНО ВРЕМЕ...петък, 29 ноември 2013

Людмил Митакев

Георги Овчаров е единстве-
ният наш архитект философ. 
Определението е на неговия 
приятел художника Илия Бешков. 
Ако се вгледаме в оставените 
от твореца сгради, ще разберем 
вижданията на надраснал време-
то си интелектуалец. През двай-
сетте и трийсетте години на 
миналия век идеите му се превъ-
плъщават в Агрономическия фа-
култет на СУ „Свети Климент 
Охридски”, Работническата бол-
ница (сега УМБАЛ „Царица Йоана 
- ИСУЛ”), Министерството на 
вътрешните работи, Военното 
издателство, Държавния музи-
кален театър и редица жилищни 
кооперации. И до днес те са едни 
от най-красивите постройки в 
центъра на София.

Възходът започва  
с проекта за Биологическия 
факултет

През 1923 г. заедно с арх. 
Генко Попов, негов състудент 
от Политехниката в Мюнхен, 
създават собствено бюро. Ре-
зултатите от труда идват 
през следващата година.Тога-
ва творческият тандем печели 
международен конкурс за сграда 
на Агрономическия факултет 
(сега Биологически факултет) 
на Софийския университет. 
Изискването на академичния 
съвет е проектантите да оси-
гурят прочут чужд архитект, 
който да им сътрудничи при 
изготвянето на плановете. Из-
бират немския архитект проф. 
Паул Бонац, а Овчаров заминава 
при него на шестмесечно обу-
чение. Бонац оказва силно влия-
ние върху творческия почерк на 
българина, като му внушава, че 
една сграда може да въздейства 
мощно точно с простотата на 
своя стил. След време колегията 
ще даде своята оценка за архи-
тектурното решение на Агроно-
мическия факултет като първия 
най-смел пример за единство на 
интериор и екстериор у нас.

През 1926 г. Овчаров изра-
ботва проекта на дома и атели-
ето на приятеля си Сирак Скит-
ник. Двамата се запознават по 
време на конкурса за паметник 
на връх Шипка. Сирак Скитник 
е рецензент на проекта на Ов-
чаров. На заглавната страни-
ца на оценката си той изписва 
„Златни ръце”, а съдържанието е 
пълно с похвали и поздравления. 
Подарява му картина, а архите-
ктът проектира дома му - ма-
лък приказен замък в романтичен 
дух.

Стилът на арх. Овчаров по-
ражда много спорове в гилдия-
та. Някои наричат сградите му 
продукт на еклектизма, други 
виждат в тях неокласицизъм, 
романтизъм, кубизъм, рациона-
лизъм... Но и тези, които не го 
приемат, не отричат експресив-
ното внушение на творбите му, 
новаторския подход и безспор-
ния талант на маестрото. Ко-
легите му твърдят, че когато 
се захванел с нещо, изпипвал 
проекта си в детайли - от ком-

позирането на обемите чак до 
халките на завесите в помеще-
нията. Идеите за свои проекти 
арх. Овчаров скицира с перо и 
туш, обича големия мащаб, мо-
нументалността, пластиката, 
но търси и синтеза с други из-
куства. 

След Агрономическия факул-
тет проектира няколко жилищни 
кооперации. 

Негови са проектите за 
работническата болница, Ми-
нистерството на вътрешните 
работи и Земеделската банка 
(сега Държавно военно изда-
телство), Градския дом в Бургас, 
Борсата на труда (сега Градска 
болница) в Пловдив.

Особено забележителна е 
сградата на Министерството 
на вътрешните работи, която 
днес е претърпяла редица про-
мени. Интересно е, че статуята 
на лъва на ул. „6 септември” е на-
правена от скулптора М. Михай-
лов по скица на арх. Овчаров. На 
една от колоните пред главния 
вход стоят и сега две плочи. На 
тях по хрумване на архитекта 
е трябвало да има фигурите на 

два леопарда - единият влиза, а 
другият - излиза. 

Последният му проект е оф-
ормянето на Моста на дружба-
та Русе - Гюргево, спечелен след 
конкурс, в който са участвали и 
румънски архитекти. 

Един от паметниците на не-
говото изкуство е кооперацията 
на ъгъла на улиците „Славянска“ 
и „Шести септември“. Масивна-
та жилищна сграда е постро-
ена през 1928 г. Отличава се 
от всички останали постройки 
наоколо с червената си тухлена 
фасада. Живописният  вид и мо-
нументално-романтичният дух 
подсказват името на твореца. 
Върху бетонни конзоли, издадени 
на фасадата, две стилизирани 
лъвчета с щитове пазят добрия 
дух в дома. Вместо хонорар за 
труда си архитектът получава 
апартамент на първия етаж.

Там той остава до края на 
живота си (1953 г.). Едва поло-
вин век по-късно на фасадата на 
сградата е поставена паметна 
плоча, която да напомня за де-
лото на видния български архи-
тект. 

Приятел е на царското  
семейство

Арх. Овчаров е член на из-
вестния навремето Клуб на ин-
телектуалците, покровителст-
ван от цар Борис III. В него се 

запознава с арх. Иван Васильов, 
проф. Александър Балабанов, 
Елин Пелин, проф. Андрей Ни-
колов и други. Попаднал в това 
обкръжение, получава първата 
си по-голяма поръчка - две мал-
ки жилищни сгради в резиден-
ция „Евксиноград”. Авторът на 
проекта на мавзолея на Георги 
Димитров често ходел на ски 
с принц Кирил и придружавал 
царя по време на лов. Но тези 
отношения не се основават 
на политически пристрастия. 
Арх. Овчаров симпатизирал на 
социалдемократите. Той дори 
отказал да стане министър 
на комуналното стопанство и 
благоустройството в прави-
телството на Богдан Филов. 
На това приятелство не пречел 
дори фактът, че съпругата на 
Овчаров Олга е била с комунис-
тическо потекло.  

Въпреки че всички го нари-
чат човек на царя, нищо не мо-
жело да пречупи професионал-
ните му виждания дори когато 
противоречали на височайшата 
воля. Очевидци разказват, че до-
като проектирал обзавеждане-
то на един от летните дворци 
в Евксиноград, княгиня Евдокия 
се опитала да му наложи своя 
идея. Станело ли въпрос за ра-
бота, архитектът ставал серт 
и благият му характер изчезвал 
безследно. Скастрил набързо 
княгинята без притеснения.

Сред духовните приятели на 
архитекта са Сава Огнянов и 
Константин Щъркелов, с които 
се среща в Мюнхен през сту-
дентските си години. Често в 
дома му гостуват Дечко Узунов, 
Сирак Скитник, Илия Бешков, 
Александър Жендов.

След 9 септември архите-
ктът е арестуван като съ-
ветник на цар Борис III. Шест 
месеца лежи в затвора, но не 
намират сериозна причина, за 
да го подведат под съдебна от-
говорност. Съпругата му накрая 
използва връзките си в комунис-
тическата партия и само за два 
часа е освободен.

Историята с мавзолея  
на Георги Димитров

Един от митовете в гилди-
ята твърди, че арх. Георги Ов-
чаров е доведен специално от 
лагера в Белене за проектира-
нето. Истината е, че той не е 
бил в затвора на острова, а че 
задачата е възложена на „Гла-
впроект“, където в този мо-
мент работи. На импровизиран 
конкурс одобряват неговия про-
ект в характерен за твореца 
стил с дорийски колони. Овча-
ров го представя в Централния 
комитет, откъдето се връща 
бесен. Лично тогавашният ръко-
водител на компартията Вълко 
Червенков го намира за твърде 
сложен и затова впоследствие 
мавзолеят няма нищо общо с 
първоначалния проект на Георги 
Овчаров в съавторство с Рачо 
Рибаров и Иван Данчов.

Когато пристига ковчегът с 
тленните останки на Георги Ди-
митров от Москва, първо, вто-
ро и трето ниво, общо взето, са 
били изградени, но фасадата не 
е била готова. Едва по-късно я 
облицоват най-напред с русен-
ски камък, а по-късно с плочи от 
врачански камък.

След промените надделява 
мнението, че сградата трябва 
да бъде разрушена, което става 
в края на август 1999 г.

Георги Овчаров става  
архитект по принуда

Още като ученик се увлича 
по живописта, но след като за-
вършва средното си образова-
ние, е изпратен в Мюнхен, за да 
следва архитектура. Опитва се 
да надхитри баща си и съдбата, 
като се записва вместо в Поли-
техниката в Художествената 
академия. Номерът му обаче не 
минава. Бързо е разкрит и за да 
не остане без издръжка, е при-
нуден да се отпише от акаде-
мията. В Политехниката е не 
само лош студент, а и напълно 
безотговорен. Бяга от лекции и 
упражнения, взима си изпитите 
по принуда и не спира да рисува. 
От мюнхенския период оставя 
серия автопортрети с маслени 
бои, които карат професорите 
да му се възхищават. След за-
връщането си в България той 
разбира, че и в архитектурата 
може да се прави изкуство. И се 
отдава на денонощен къртовски 
труд. В продължение на години 
сам преоткрива тайните на про-
фесията. 

Архитектът философ си 
отива на 15 октомври 1953 г.

Приживе е наричан философ

Биологическият факултет

Цар Борис III, вляво до него стои прав Елин Пелин, а арх. Георги Овчаров 
е седнал до царица Йоана

МВР

ИСУЛ

Снимка Денис Бучел

Архитект Георги Овчаров
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Сезонът за морето 
свърши, а още е рано за 
ски. Сега е времето да се 
помисли за освежаването 
на ваканционните жилища. 

Поради специфичните 
особености за ползване на 
тези сгради в обзавеждане-
то възникна нова тенден-
ция – интериор на компле-
ксите за почивка.

Когато се заемете с 
освежаването им, трябва 
да бъдат взети предвид 
няколко основни критерия 
- предназначение, дали се 
ползват сезонно или цело-
годишно, както и дали жи-
лището е в зимен или ле-
тен курорт или е къща за 
селски туризъм. Активни-
ят сезон на ползване е от 
определящо значение при 
обзавеждането. От това 
зависи цялостното оформ-
ление и атмосферата на 
интериорните решения. 
Например при летните жи-
лища се предполага по-ле-
ка атмосфера, с изчисте-
ни форми и задължително 
в светли цветове. Тексти-
лът трябва да е ефирен, а 
присъствието на повече 
метал и стъкло придава 
необходимото чувство за 
прохлада. При тези жилища 
за предпочитане е липсата 
на много  мебели, тъй като 
това създава усещане за 
простор. Идеално решение 
са мебелите от ракита, 

ратан, бамбук. Плетени 
столове, канапета, маси.

Тенденцията при

 зимните жилища

е точно обратната. 
Тежките завеси, шалчета-
та, масивните мебели, по-
тъмните и топли цветове 
създават чувство за уют 
и защита от студените 
бури. Особено подходящи 
за високопланинските къщи 

са кожите. Дебели килими, 
различни видове китеници 
и козяци, много възглав-
ници и пухкави завивки са 
само част от интериора, 
от който струят топли-
на и уют. Декорацията на 
този вид жилища може да 
е много разнообразна. Под-
ходящи са големи картини, 
както и всякакви трофеи. 
Скриновете и шкафовете, 
рафтовете за вино и мно-
гото полици ще създадат 
неповторимо усещане за 
комфорт през зимните ме-
сеци.

Когато избираме цве-
товете, първо трябва да се 
съобразим с това дали ще 
даваме имота си под наем 
или не. При първия случай е 
за предпочитане да се по-
търсят елегантни и съще-
временно лесни за възпри-
емане цветови решения, 
като те трябва да са пре-
димно в пастелни тонове. 

Тази гама е предназначена 
за широка аудитория, тъй 
като не се натрапва и не 
дразни сетивата. Агресив-
ните композиции и акценти 
като бордо, тревистозеле-
но, повече метал и стъкло 
в корпусната мебел са по-
подходящи за апартаменти 
за индивидуално ползване.

Когато жилището не 
е предназначено само за 
нас, е добре мебелите да 
са многофункционални и с 

изчистени форми, да отго-
варят на всички изисквания 
за комфорт и естетика, да 
са практични и подходящи 
за дълга експлоатация. 
Поддръжката им трябва 
да е лесна. Разтегаемият 
диван е важен елемент, 
особено когато е допълнен 
от подобен фотьойл. Мал-
ка холна маса, съчетана с 
тв секция с оптимално раз-
пределение на шкафовете, 
завършва добре обзаведе-
ната дневна.

Удачно е в нишите да се 
вградят гардероби и шка-
фове. Обикновено входно-
то антре също е малко, а 
понякога липсва специално 
обособено такова, затова 
се поставя стенно пано 
със закачалки и огледало и 
малък шкаф за обувки. 

Малкото жилище е  
предизвикателство 

Обзавеждането на мал-
ки по размер жилища е из-
питание за способностите 
на всеки дизайнер. Апарта-
ментите тип студио са 
все по-срещани и радващи 
се на интерес както за по-
стоянно обитаване, така 
за отдаване под наем. 
Създаване на интериорен 
проект от дизайнер е пър-
вата стъпка към успешно 
ползване. Все още има хора, 

които подценяват тази 
необходимост - грешка, 
чиито последствия проли-
чават по-късно.

При създаването на 
проекта се вземат пред-
вид множество детайли 
– площ и разпределение на 
стаите, изложение, осве-
теност, изводи на ВиК и 
инсталации за ток, ото-
пление и климатизиране, 
предназначение на жилище-
то и всичко това съобра-
зено с бюджета и личните 
предпочитания на всеки 
клиент.

В компактните жили-
ща не е подходящо използ-
ването на тежки завеси, 
дамаски в тъмни цвето-
ве, както и поставянето 
на твърде много картини, 
вази, статуетки или други 
декорации. Най-подходящи 
са ефирните завеси, рим-
ските и ролетните щори, 
нежните пастелни тонове, 
допълнени според конкрет-
ната обстановка с ярки 
цветни акценти. Проекти-
рането и обзавеждането 
на компактно жилище е 
трудна задача, но и най-

малкото пространство 
може да бъде функционал-
но, красиво и уютно с по-
мощта на дизайнер. 

Проектиране и създаване на 
функционална кухня

Хубаво е тази част от 
дома да е максимално прак-
тична и да не заема много 
пространство, тъй като 
при ваканционните имоти 
тя не е сред важните по-
мещения. Кухнята не бива 
да доминира, а да се слива 
с цялостната атмосфера 
на жилището. 

При създаването на кух-
нята в компактните апар-
таменти от голямо значе-
ние е да се уточни какви 
уреди ще бъдат необходи-
ми и достатъчни. Много 
собственици не желаят по-
ставянето на фурна, перал-
ня или съдомиялна машина. 
За тях обикновено е дос-
татъчно да има хладилник, 
котлони, абсорбер и микро-
вълнова фурна. Така не само 
спестяват средства, но и 
ценно пространство. Под-
ходящо е и поставянето на 
ъглови и други изтеглящи 
механизми, позволяващи 
максимално използване на 
пространството. Много 
функционално е и поставя-
нето на маса като част от 
кухненския модул. Тя може 
да бъде със стандартна 
височина или бар-маса. 
Добавят се подходящите 
столове и кътът за хране-
не е готов. Стената над 
масата също може да се 
използва за шкафове, ра-
фтове, полици за бутилки, 
дори телевизор. Светлите 
цветове и доброто ос-
ветление на кухнята също 
увеличават визуално прос-
транството й.

Защо да заложим  
на цялостни решения  
за обзавеждане?

Следвайки пазарните 
тенденции, все повече кли-
енти се ориентират към 
комплексни интериорни ре-
шения и готови комплекти 
за обзавеждане. От всяка 
гледна точка те са далеч 
по-ефективни и практични, 
дори и само поради факта, 
че съчетават в едно целия 
процес на обзавеждане, 
включващ проектиране, ди-
зайн, организация и изпъл-
нение. С това ваканционни-
ят имот ще получи не само 
подходящото обзавеждане, 
а и необходимата атмос-
фера за почивка. 

Ползвайте 
интериорен дизайнер

В планината кожените аксесоари създават уют и топлина

Хубаво е да се помисли и за пространството около жилището

Кухнята е функционална, без да се набива на очи

Ако имотът позволява, може да се обзаведе и луксозно 

Камината е мечта през зимата
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Родопи
Описание: По договорите се предвижда изпъл-

нение на предвидените с инвестиционните проекти 
строително-монтажни работи на следните обекти 
по договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г. Обособе-
на позиция 1: обект: Реконструкция на водопроводна 

мрежа в село Храбрино, община Родопи, обл. Пловдив; 
обособена позиция 2: обект: Реконструкция на водо-
проводна мрежа в село Оризари, община Родопи, обл. 
Пловдив; обособена позиция 3: обект: Реконструкция 
на водопроводна мрежа в село Бойково, община Родо-
пи, обл. Пловдив.

Възложител: „Софийска вода” АД
Описание: Поддръжка, ремонт и реконструкция 

на сградите, съоръженията и откритите площи на 
„Софийска вода” АД

Възложител: Община Вършец
Описание: Извършване на строително-монтаж-

ни работи за изпълнение на проект: „Реконструкция и 
модернизация на уличното осветление в община Вър-
шец – гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела речка, 
с. Горна Бела речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, 

с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. Драганица”, финан-
сиран по договор № 12/322/000199/23.10.2009 г. по 
мярка 322 от Програмата за развитие на селските 
райони от Държавен фонд „Земеделие” – Разплаща-
телна агенция към Министерството на земеделие-
то и храните.

Възложител: Община Челопеч
Описание: „Избор на изпълнител на строителни 

работи за текущ ремонт в сградата на ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ и в сградата на ОДЗ „ Х. Кр. Андер-
сен“, с. Челопеч“. Предметът на поръчката включва 
изпълнение на строителни работи в обхват, както 
следва: 1) Изпълнение на хидроизолационни работи 
в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” (ОУ): - полагане на 
битумизирана замазка; - полагане на два хидроизо-
лационни пласта; - демонтаж и монтаж на същест-
вуваща обшивка. 2) Изпълнение на строително-ре-
монтни работи в класни стаи ОУ: - премахване на 
ламперия; - полагане на вароциментова мазилка 
и латекс по стени; - полагане на подови настилки 
(гранитогрес и ламиниран паркет); - изграждане на 
таван от гипсокартон на щендер; - подмяна на ВиК и 
електрическа инсталация; - монтаж на осветителни 
тела; - демонтаж и монтаж на дограма; - подмяна 
на парапет. 3) Изпълнение на строително-ремонтни 

работи в санитарни възли ОУ: - подмяна на ВиК и 
електрическа инсталация; - демонтаж и монтаж на 
санитарен фаянс; - монтаж на растерен таван и вен-
тилационна система; - полагане на подови настилки 
и поставяне на сифони; - полагане на фаянсова обли-
цовка и боя. 4) Изпълнение на строително-ремонтни 
работи в столова, кухня и обслужващи помещения ОУ: 
- премахване на стара и полагане на боя; - полагане 
на подови настилки (гранитогрес); - доизграждане на 
ВиК и електроинсталации; - премахване на фаянсови 
облицовки и полагане на вароциментова мазилка; - 
подмяна на дограма (гишета). 5) Изпълнение на рабо-
ти във физкултурен салон на ОУ: - полагане на външна 
топлоизолация; - подмяна на водосточна и отводни-
телна система; - циклене и лакиране на паркет. 6) 
Изпълнение на строително-ремонтни работи в ОДЗ: 
- външен отводнителен текущ ремонт; - текущ ре-
монт на кухненските помещения; - текущ ремонт на 
ограда с нови метални елементи.

Възложител: Община Белица
Описание: Поддържането на пътищата и улици-

те включва комплекс от дейности и системни грижи 
за осигуряване на необходимите условия за непрекъс-
ната безопасна и нормална експлоатация, за пред-

пазване на пътищата от преждевременно износване, 
за охрана, за осъществяване на мерките за защита 
на пътните съоръжения и принадлежности, както и 
за реда за водене на техническата отчетност на 
пътищата.

Наименование: „Избор на изпълнител на СМР на обектите по договор 
№ 16/321/01325 от 27.11.2012 г. със следните обособени позиции: обособена 
позиция 1: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Храбрино, община 
Родопи, обл. Пловдив; обособена позиция 2: Реконструкция на водопроводна 
мрежа в село Оризари, община Родопи, обл. Пловдив; обособена позиция 3: 
Реконструкция на водопроводна мрежа в село Бойково, община Родопи, обл. 
Пловдив“.

Наименование: Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съ-
оръженията и откритите площи на „Софийска вода” АД.

Наименование: „Реконструкция и модернизация на уличното осветле-
ние в община Вършец – гр. Вършец, с. Спанчевци, с. Долна Бела речка, с. Горна 
Бела речка, с. Стояново, с. Долно Озирово, с. Горно Озирово, с. Черкаски, с. 
Драганица”, финансиран по договор № 12/322/000199/23.10.2009г. по мярка 
322 от Програмата за развитие на селските райони от Държавен фонд „Зе-
меделие” – Разплащателна агенция към Министерството на земеделието и 
храните.

Наименование: „Избор на изпълнител на строителни работи за текущ 
ремонт в сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и в сградата на ОДЗ „ Х. 
Кр. Андерсен“, с. Челопеч“.

Наименование: Ремонт и поддържане на общинските пътища и улици 
на територията на община Белица.

Oсн. предмет: 45332000 - Строителни и монтаж-
ни работи на водоснабдителни и канализационни 
инсталации 
Прогнозна стойност: 4 813 648 лева
Общо количество или обем: Обособена позиция 
1: Реконструкция на водопроводна мрежа в село 
Храбрино, община Родопи, обл. Пловдив – 5880 м; 
обособена позиция 2: Реконструкция на водопро-
водна мрежа в село Оризари, община Родопи, обл. 
Пловдив - 7100м; обособена позиция 3: Реконструк-
ция на водопроводна мрежа в село Бойково, община 
Родопи, обл. Пловдив – 10 600м. Одобреният инвес-
тиционен проект (обяснителни записки и чертежи 
по отделните части), както и издаденото разре-
шение за строеж за обекта на интервенция и под-
лежащите на изпълнение СМР са неразделна част 
от документацията за настоящата обществена 

поръчка.
Краен срок за изпълнение: 
Завършване: 31.12.2014 г. 
Срок за получаване на документация за участие: 
20.12.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 
участие: 30.12.2013 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: административната 
сграда на община Родопи
Дата: 02.01.2014 г. Час: 11:00
За контакти: Здравка Найденова - юрисконсулт 
в общината
Факс: 032638 289
Адрес: ул. „Софроний Врачански“ №1А
Адрес на възложителя: http://www.rodopi-bg.org  
Телефон: 032604 102
E-mail: minicipality_rodopi@abv.bg  

Oсн. предмет: 45200000 - Строителни и монтаж-
ни работи на сгради и строителни съоръжения или 
на части от тях 
Прогнозна стойност: 3 000 000 лева
Технически възможности: Всеки кандидат трябва 
да разполага минимум със следното основно обо-
рудване, транспортни средства и механизация за 
изпълнението на работите, предмет на общест-
вената поръчка, които трябва да бъдат собстве-
ност на кандидата и/или да са му предоставени по 
силата на договор за лизинг или договор за наем. 
Участникът може да използва ресурсите на други 
физически или юридически лица, при условие че до-
каже, че ще има на свое разположение тези ресурси 
за целия срок на договора. - Багер - 1 брой; - самос-
вал - 2 броя; - микробус - 3 броя; - подемна техника 
– хаспел и автовишка – по 1 брой; - малка товарна 
механизация – тип фадрома и тип бобкат– по1 
брой; -машина за хидробластиране – 1 брой. Кан-
дидатите трябва да разполагат с подходящи за 
изпълнение на обществената поръчка екипи – по 
брой, вид и квалификация на служителите. Всеки 
кандидат трябва да разполага с поне четирима 
технически ръководители, които да притежават 
необходимото техническо образование. Кандида-
тът трябва да представи: декларация с посоче-
ни машини, оборудване и транспортни средства, 

които кандидатът ще използва при изпълнение на 
поръчката. Посочените в декларацията машини, 
оборудване и транспортни средства трябва да 
отговарят минимум на изискванията; декларация 
– списък с описание на екипите, които ще изпъл-
няват поръчката – брой, вид и квалификация, пра-
воспособност на служителите с приложени заве-
рени от кандидата фотокопия на свидетелства за 
правоспособност, както и копие от дипломите на 
техническите ръководители – минимум четирима.
Краен срок за изпълнение: Срок на изпълнение в 
месеци: 24
Срок за получаване на документация за участие: 
10.12.2013 г. Час: 23:59 
Срок за получаване на оферти или заявления за 
участие: 20.12.2013 г. Час: 09:30
Отваряне на офертите: Главен офис на „Софийска 
вода” АД, град 1766 София, жк Младост IV, ул. „Биз-
нес парк” №1, сграда 2А.
Дата: 20.12.2013 г. Час: 14:30
За контакти: Радостина Христова
Факс: 02 8122588
Адрес: жк Младост IV, ул. „Бизнес парк” №1, сграда 
2А
Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg  
Телефон: 02 8122459
E-mail: rhristova@sofiyskavoda.bg   

Oсн. предмет: 45310000 - Строителни и монтаж-
ни работи на електрически инсталации 
Прогнозна стойност: 1 497 355 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 14
Срок за получаване на документация за участие: 
21.12.2013 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 
участие: 30.12.2013 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: В заседателната зала 
на община Вършец
Дата: 02.01.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Антон Димитров Тошев
Факс: 09572 2323
Адрес: бул. „България” №10
Адрес на възложителя: www.varshets.bg   
Телефон: 09572 2222
E-mail: admin_varshetz@mail.bg 

Oсн. предмет: 45200000 - Строителни и монтаж-
ни работи на сгради и строителни съоръжения или 
на части от тях 
Прогнозна стойност: 900 300 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
дни: 150
Срок за получаване на документация за участие: 
11.12.2013 г. Час: 16:00  
Срок за получаване на оферти или заявления за 
участие: 18.12.2013 г. Час: 16:00 

Отваряне на офертите: Община Челопеч, ул. „Цар 
Иван Асен II” №5
Дата: 19.12.2013 г. Час: 10:00
За контакти: 
Факс: 07185 2360
Адрес: бул. „Трети март” №1
Адрес на възложителя: www.chelopech.org  
Телефон: 07185 2550
E-mail: ob_chelopech@chelopech.org  

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 1 930 000 лева
Общо количество или обем: Ремонтът и поддър-
жането на общинските пътища и улици на терито-
рията на община Белица включват: 1. почистване 
на малки свлачища, срутища и наноси; 2. окосяване, 
подравняване, профилиране и оформяне на банкети; 
3. почистване и отстраняване на отделни малки 
повреди по земното платно; 4. почистване и/или 
възстановяване на разрушени отводнителни съо-
ръжения - окопи, риголи, улеи и дренажи в отделни 
участъци; 5. почистване на пътното платно и ре-
монт на отделни разрушения - дупки, пукнатини, 
обрушени ръбове и др.; 6. отстраняване на отделни 
деформации - вълни, коловози и други неравности; 
7. почистване на водостоци, мостове и техните 
отвори от кал, лед, наносни материали и др.; 8. 
отстраняване на отделни повреди по конструкци-
ите на пътното платно, връхните конструкции, 
лагерите, долното строене и речното корито; 9. 
възстановяване на хоризонталната маркировка; 
10. поставяне на нови или подмяна на отделни по-
вредени пътни знаци, предпазни огради и направ-
ляващи стълбчета, както и поставяне на допълни-
телни такива при необходимост; 11. почистване и 

отстраняване на отделни повреди по крайпътните 
площадки, чешми, паметници, беседки и други обек-
ти на крайпътното обзавеждане; 12. поддържане 
на крайпътните насаждения - окопаване, пръска-
не, оформяне на короните, варосване и др., както 
и подмяна на отделни повредени и изсъхнали на-
саждения с нови; 19. поддържане, почистване и от-
страняване на отделни малки повреди по сградите 
и съоръженията на пътните служби и др.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 60
Срок за получаване на документация за участие: 
03.01.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 
участие: 13.01.2014 г. Час: 14:00
Отваряне на офертите: Заседателна зала на Об-
щина Белица
Дата: 14.01.2014 г. Час: 11:00
За контакти: Венета Топалова - Ст. експерт „Об-
ществени поръчки”
Факс: 07444 2277
Адрес: ул. „Георги Андрейчин” №15
Адрес на възложителя: http://www.belitsa.acstre.
com  
Телефон: 07444 2323
E-mail: obelica@abv.bg  Още на: www.vestnikstroitel.bg

сертификати по: 
ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001,

Строителство и ремонт на пътища
ВиК

тел.: 032/940-781,факс:032/951-697
0889/219-769, 0886/888-610, 0886/888-611

„ИЛВА-ХГ“ ООД
Продаваме „пасивни къщи“, 

в.з. „Киноцентър“, 
с немски сертификат за качество. 

Полагаме подови настилки 
по виброметод.

02 925 07 06, 0877 627 260

„Сигма-П“ ООД 

Предлагам парцел с одобрен ПУП високо строителство на 
бул. ,,Ян Хуниади“ в гр. Варна. Обезщетение чрез % от застроената РЗП. 

За контакти: 0886423255; jordanovdior@abv.bg   

Продавам сглобяем метален склад 200 кв. м в отлично 
състояние, намиращ се в гр. Варна. Цена 4900 лв. 

За контакти: 0886423255; jordanovdior@abv.bg   
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С екотехнологии строят сгради от хартия, слама и пепел
Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Екологичното мислене 
навлиза широко и в стро-
ителството. Комбинаци-
ята от иновации и нетра-
диционни материали дава 
двоен ефект. Целта е не 
само да се сведе до мини-
мум вредното въздейст-
вие върху околната среда, 
но и тя да се пречиства. 
Ето защо при създаването 
на нови домове вече се из-
ползват отпадъци - слама, 
ненужна хартия и пепел 
от топлоелектрическите 
централи. 

Стари вестници, спи-
сания и картон са мате-
риалите за създаването 
на панелите Swiss Cell. 
Авторите са инженери и 
архитекти от Швейцария 
и Германия. С тях те из-
граждат своя „Универса-
лен световен дом” с обща 
площ 36 кв. м. Панелите са 
от целулозна маса, смесе-
на със смола и изпечена 
при висока температура 
под налягане. Подобни кон-
струкции се използват и в 
производството на само-
лети и кораби.

Строителите уверя-
ват, че къщата е изключи-
телно надеждна, би могла 
да издържи не по-малко от 
50 години, сеизмоустой-
чива е и има добра то-
плоизолация. Панелите не 
се боят от влага и мухъл, 
от тях могат да се пра-
вят дори и басейни. За да 

снижи цената на подобна 
къща, швейцарската ком-
пания The Wall напълно е 
автоматизирала целия 
процес по създаване на 
конструктивните елемен-
ти. В резултат на това 
сградата струва не пове-
че от 5 хил. долара. 

Авторите на проекта 
обаче планират не да по-
ставят готовите къщи, а 
да предлагат машини за 
сглобяване на Swiss Cell, 
както и по-евтина су-
ровина на потребителя. 
Така той ще може сам да 
си изпече толкова стени, 
подове, покриви, рафтове 
и т.н., колкото са му необ-
ходими. Така се спестяват 
и излишни транспортни 
разходи.

Макар и малки,  къ-
щичките разполагат със 
спалня с едно или две лег-
ла, маса и пейка, душ, тоа-
летна и открита веранда. 

Предполага се, че пра-
вителства или частни 
благотворителни орга-
низации могат да оси-
гурят подобни къщи на 
най-бедните граждани на 
страните си, както и на 
бежанци или на хора в нуж-
да, които са останали без 
дом след наводнения, по-
жари, епидемии или войни. 
Една от първите страни, 
които ще използват ино-
вацията, е Зимбабве, но 
интерес проявяват и дру-
ги африкански държави.

Къща от слама на един 
или два етажа предла-

гат британски учени от 
Университета в Бейт. 
Панелите й са направени 
от пресованата сурови-
на, а размерите им са по 
желание на клиента. Це-
ната за един квадратен 
метър е между 340 и 475 
долара. Гаранцията на къ-
щата е 25 години, защото 

елементите не горят, а и 
гризачите не могат да ги 
повредят. Ниското съдър-
жание на влага ги предпаз-
ва от гниене.

При изграждане на про-
тотип на къщата в уни-
верситета във Великобри-
тания за полагането на 
необходимата основа и на 
два етажа са били необхо-
дими 13 дни в лошо време. 
Естествените материали 
са красиви, евтини, лесни 
за поддържане, а къщата 
диша, тя е прохладна през 
лятото и топла през зи-
мата. Сламата е може би 
най-екологично чистият 

строителен 
материа л  и 
според учени-
те той може 
д а  и з д ъ рж и 
най-малко 100 
години.

П е п е л т а 
от топлоеле-
ктрическите 
централи от-
давна е пред-
мет на инте-
рес за влагане 
в строител-
ството. Не-
от дав н а   в 
Омск, Русия, 

бе открит завод за про-
изводство на тухли от 
пепел. Те струват около 
20% по-евтино от глине-
ните, защото енергията, 
необходима за производ-
ството им, е почти 10 
пъти по-малка. За разлика 
от керамичните изделия 
тези тухли се правят на 

стайна температура и не 
изискват специални пещи 
за сушене и изпичане. Ако 
преди това е имало опа-
сения, че живакът и дру-
ги отровни вещества от 
остатъчния материал ще 
замърсяват въздуха, то 
вече е доказано против-
ното. Тухлите от пепел 
дори абсорбират вредни-
те изпарения и не са опас-
ни за човека. Те са по-леки, 
имат пореста структура 
и следователно добра то-
плоизолация.

В Омск работят някол-
ко ТЕЦ, така че суровина 
за новия завод определе-
но има в излишък. Според 
икономисти цената на 
пепелта в Омск е най-
ниската в страната - 95 
копейки за тон. Цената за 
същото количество пясък 
днес е около 160 пъти по-
висока.

Още в края на 1930 г. в 
САЩ започнали да влагат 
пепелта от изгорелите 
въглища на електроцен-
тралите в строителство-
то на пътища и други 
структури. С използване-
то на този материал са 
били построени скорост-
ният път „Айзенхауер” в 
Чикаго, кулата „Пикасо” в 
Мадрид, небостъргачът 
„Комерцбанк” във Франк-
фурт. Дори в бетона за 
най-високата сграда в 
света в Дубай е използван 
отпадъкът, който може да 
замени пясъка, чакъла или 
почвата в пътното стро-
ителство. 

Дори в най-сухите пустинни райони 
ще може да се развива градинарство, 
обещават учени от университета в Ки-
ото. 

В основата на технологията, разра-
ботена съвместно с компанията „Пана-
соник”, стои специален реагент, който 
съхранява влагата и може да се създаде 
плодороден слой, задържащ 70% от вода-
та. Предимство на новата технология 
пред досега познатите е, че с нея се 
улеснява движението на въздуха в почва-
та и по този начин се предоставят още 
по-благоприятни условия за растежа на 
растенията.

Разходите по производството на 
един тон от иновативния реагент са 
приблизително 10 хил. йени, или около 100 

долара. Очаква се продуктът да се по-
яви на пазара през 2016 г., като според 
прогнозите най-голям интерес ще имат 
държавите от Близкия изток, Централна 
Азия и Африка.

Холандското студио 
WHIM architecture е раз-
работило концепция за 
плаващ остров, който да 
използва рециклирани от-
падъци от крайбрежията 
като строителен мате-
риал.

Проектът RE :V i l la 
предвижда плаващата 
конструкция да е от отпа-
дъчна пластмаса. Архите-
ктите в сътрудничество 
с инженери и специалисти 
по корабостроене са заим-
ствали идеите за това на-
чинание от принципите на 
проектирането на яхти.

Холандците планират 
също да използват опита 
на създателите на „Палмо-
вите острови“ край Дубай, 
където за укрепването им 

са вложени дрениран пя-
сък и скали. За основа на 
сградите ще се използ-
ват пана, приличащи на 
обикновените панели. Те 
ще бъдат изработвани на 
борда на кораби, които ще 
събират боклука от оке-
ана и ще го превръщат в 
желаната форма. 

Проектантите смя-
тат, че на острова жи-
вотът ще бъде на най-
високо ниво. Предвидено 
е половината му площ да 
бъде жилищна, а оста-
налата за отглеждане 
на различни култури. Из-
ключително важно ще е 
развъждането на култи-
вирани водорасли в спе-
циални ферми. Опитът е 
вече доказан в Танзания и 

във Филипините, където 
те се използват за произ-
водството на биогориво.

Поради местонахож-
дението и конструкцията 
си RE:Villa ще трябва сам 
да се справя с проблема 
с енергията. Холандците 
планират захранването с 
ток да става с помощта 
на слънчеви батерии и 
чрез енергия от вълните.

Идеята за острови 
от боклук се заражда 
най-напред в главата на 
британския еколог Ричи 
Сова. На мексиканското 
крайбрежие,  южно от 
курорта Канкун, той по-
строява своя „Спирален 
остров” ,  направен от 
250 хил. пластмасови бу-
тилки. 

Нов продукт, наречен „Старпат”, съз-
дадоха учени от университета в Кейм-
бридж. Той реагира на различни нива на 
осветеност и от него става уникално 
пътно покритие, което скоро може да за-
мести уличното осветление в цяла Вели-

кобритания, тъй като пътят свети сам 
в тъмнината. Материалът се състои 
от три слоя, които акумулират ултра-
виолетовото излъчване през деня, а след 
това го  използват, за да светят. Според 
авторите тяхната разработка,  състо-
яща се от полиуретан и полиаспаргин, 
е предназначена за покриване на почти 
всяка твърда повърхност, включително 
асфалт, бетон и дърво.

В Кеймбридж вече е изградена експе-
риментална пътна отсечка. Това покри-
тие се адаптира към осветеността, за-
това през нощта ще свети особено ярко. 
И обратното, ако небето стане светло, 
пътят постепенно избледнява, обяснява 
създателят на необичайния пътен учас-
тък Хамиш Скот.

Панелите се монтират върху лека конструкция

След пресоване сламата става отличен 
строителен материал

Магическият реагент
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Активната къща не 
само произвежда електро-
енергия за собствени нуж-
ди, но и отдава ток в пре-
носната мрежа. Идеята 
идва през 2009 г., когато 
е построена първата та-
кава сграда в света. 

Тя толкова харесала на 
канадците, че там масо-
во се изграждат подобни 
къщи. Първата е дело на 
архитекти от Торонто и 
е направена само за сед-
мица. Има по-добри енер-
гийни характеристики от 
пасивните къщи, а мате-
риалите за изграждането 
й подлежат на рециклира-
не. Функционалните еле-
менти в дома включват 
малоструйни душове и 

смесители, LED освет-
ление, вградена система 
за събиране на дъждовна 

вода, контрол на темпе-
ратурата, естествено 
осветление и естествена 

вентилация. Всичко това 
може да бъде управлява-
но чрез IPAD или iPhone. 

Правителството на Китай започва гигантска 
кампания за справяне със замърсяването на въздуха. 
В строителство на пречиствателни станции и за 
други мерки през следващите години ще се инвести-
рат 1,7 трилиона юана (227 млрд. долара).

От 1996 г. най-голямата азиатска република е на 
първо място в света по добив на стомана и въглища, 
а строителството и промишлеността генерират 
48% от БВП на страната. Развитието на добивната 
и химическата промишленост върви с изключител-
ни темпове и липсата на мерки за ограничаване на 
замърсяването може да доведе до катастрофални и 
дори необратими последици. Това прави крайно нало-
жително приемането на плана за справяне с вредни-
те емисии във въздуха.

Приоритетни райони са тези, в които има най-ви-
соки нива на замърсяване с прахови частици с диаме-
тър около и под 2,5 микрометра. Те са особено опас-
ни и предизвикват тежки респираторни заболявания. 

Проблемните области са предимно в Северен Ки-
тай – силно индустриализираните Пекин, Тиендзин, 
Хъбей.

Според плановете на китайските власти до 
2017 г. нивата на вредните емисии трябва да се на-
малят с 25% в сравнение с 2012 г.

Осъзнавайки реалната опасност за здравето на 
населението и рисковете за икономиката, прави-
телството предвижда да приеме още два подобни 
плана – за намаляване на замърсяването на водите и 
за подобряване на селската среда през следващите 
пет години.

Столицата на Гватемала Сиудад де Гватемала е 
най-грозният град в света според класацията на ту-
ристическия сайт „Сити гайдс”. Специалистите са 
подредили десетте най-отблъскващи населени мес-
та по критерии като архитектура и строителство, 
качество на живот и ниво на престъпност. Първото 
място Сиудад де Гватемала си е заслужил заради мно-

го изоставени сгради, мърсотия и ширещо се в него 
насилие. 

На втора позиция е Мексико сити, който е сред 
най-пренаселените в света. В неговата агломерация 
живеят над 21 млн. души, което го превръща в най-
голямата метрополия в Западното полукълбо и в най-
големия испанскоезичен град. 

Третото място заема столицата на Йордания 
Аман. Според сайта тя става единствено за отправ-
на точка към други дестинации. 

В класацията има само един европейски град - Ки-
шинев. Столицата на Молдова също е в нея заради зле 
поддържани сгради от съветската епоха. Като минус 
са посочени също боядисаните в ярки и хаотични цве-
тове панелни блокове. 

В дъното на списъка са три американски града – 
Хюстън с растящия брой бездомници, Детройт за-
ради високата престъпност и обезлюдяването и Лос 
Анджелис поради липсата на забележителности, ако 
се изключи Холивуд. 

За около една година местната компа-
ния  CMS Energy Corp ще построи в щата 
Мичиган вятърна електроцентрала за 255 
млн. долара. Инвестицията ще се върне 
бързо, тъй като се предвижда общaтa 
мощност на всички 62 турбини да бъде 
около 105 мегавата. Изграждането на съо-
ръженията на 160 км северозападно от Де-
тройт ще приключи не по-рано от 2014 г. 
Наскоро компанията приключи строител-
ството на друг вятърен парк с капацитет 
от около 100 мегавата в близост до град 
Ладингтън в същия щат.

В съответствие със законите на Мичи-
ган през 2015 г. 10% от енергоснабдяване-
то трябва да се осигуряват от възобновя-
еми енергийни източници.

CMS Energi corp е основана през 1890 г. 
Седалището й се намира в град Джексън. 
Фирмата доставя електроенергия на по-
голямата част от щата, включително и 
на град Детройт, общото население на 
който заедно с предградията е повече от 
пет млн.

Гимназия в Кения беше обявена за най-зеленото училище в света. 
Разположеното в централната част на страната училище „Уасо Нийро” 
получи като награда пет хиляди евро от организаторите на конкурса 
- американската асоциация за насърчаване на екологичното мислене 
„Съвет за зелено строителство”. 

Участниците в състезанието са били оценени по няколко крите-
рия - ефективно използване на ресурсите, намаляване на негативното 
въздействие върху околната среда, подобряване на здравословното със-
тояние на учениците и възпитаването им в зелено мислене. Сградата 
е отличена заради това, че разполага с резервоар и система за фил-
триране на дъждовна вода и събира благодарение на нея 350 хил. литра 
вода на година. Това е напълно достатъчно, за да задоволи нуждите на 
учениците и преподавателите и да осигурява вода за овощните градини 
на гимназията. Предвижда се към училището да бъде построено обще-
житие за 1500 души, като то също ще разполага с резервоар. 

На второ място за най-зелено учебно заведение в света е обявено 
държавното училище „Сън Ин“ в Хонконг. Сградата е оборудвана със 
слънчеви панели, с вятърни турбини, с покриви, върху които са обособе-
ни тревни площи и спортни игрища с енергоспестяващо осветление.

Домовете, близки до природата, са хит в Канада и Япония Максима лно  доброто 
местоположение спрямо 
слънцето също е прециз-
но изчислено, а система-
та за дъждовна вода има 
потенциал за икономия на 
35%. Соларните панели 
гарантират, че освет-
лението, отоплението и 
охлаждането са от 100% 
възобновяеми енергийни 
източници. 

В Страната на изгря-
ващото слънце също са 
луднали по идеята за хар-
мония между природата и 
хората. Преди няколко го-
дини в японската префек-
тура Шига в предградията 
на няколко града започна 
изграждането на не една 
и две, а на хиляди екокъщи.

Основната цел на ар-
хитектите е вътрешната 
среда да не остава изоли-
рана от външната, а при-
родата да бъде внесена и 

зад стените на сградите. 
Входът, често смятан за 
границата между външния 
и вътрешния свят, пред-
лага един изключително 
плавен преход с пътечки 
от дърво, каменни плочи и 
чакъл и обстановка, напо-
добяваща градина – нещо 
доста необичайно за ан-
трето в дома.

Вътрешните прос-
транства  са  богато 
аранжирани с естествени 
растения, повърхностите 
са от дърво и камък. Про-
тивно на традиционните 
японски домове, които са 
с ясно отделени помеще-
ния, тук са обособени къ-
тове само със завеси от 
естествени материали. 
Прозорците са огромни, 
за да прониква много слън-
чева светлина и да се от-
варят широко в топлите 
месеци.

Властите в Китай се надяват да намалят замърсяването 
на въздуха
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Умален модел на ки-
носалон бе изстрелян на 
31 км над Земята в опит 
да бъде поставен исто-
рически рекорд за първа 
прожекция в един от по-
следните слоеве на земна-
та атмосфера, определян 
като „ръба на Космоса“. 
Проектът е дело на млади 
български учени от програ-
ма Space Challenges.

Реализацията на идея-
та започва с първоначал-
на скица на летателен 
апарат, който се издига с 
помощта на балон от спе-

циален латекс, предназна-
чен да издържа на ниските 
температури в страто-
сферата. Конструкцията 
и осъществяването на ми-
сията отнемат повече от 
три месеца. Летателният 

апарат е оборудван 
с бордови компютър, 
а в специално отде-

ление е поставена умалена 
версия на киносалон, про-
ектиран и изработен от 
монолитен блок смола на 
един от най-съвременните 
3D принтери в университе-
та на NASA в САЩ. За ек-

ран служи препрограмиран 
смартфон, вграден в сте-
ната на киното. Прожекци-
ята на филма започва след 
преминаването на грани-
цата от 30 километра при 
външна температура от 
-40 градуса. На височина 
от приблизително 31 ки-
лометра балонът, издиг-

Британецът Питър Фиск провокира различно-
то мислене и подтиква към възползване от нови 
възможности, изскачащи отвсякъде в постоянно 
променящия се свят. Именно по този начин спо-
ред него е възможно постигането на необикнове-
ни резултати както в работата, така и в личния 
живот.

Експерт в сферата на бизнеса, иновациите, 
брандинга и маркетинга, Фиск се учи от новата 
бизнес генерация. Той е специалист по бързо про-
менящите се пазари – дигитални и реални, малки 
и големи, западни и източни, и е основател и ръко-
водител на компанията за бранд и бизнес инова-
ции GeniusWorks, работеща с бизнес лидери от цял 
свят. Дългогодишният му опит в сферата включва 
работа с над 150 компании в повече от 30 страни 
в света. 

Фиск признава, че за него основното вдъхнове-
ние за написването на „Креативният гений“ е бил 
не друг, а великият Леонардо да Винчи и „неговата 
невероятна способност да мисли различно: назад 
– към бъдещето; да свързва идеи от разнообразни 
места и да сътворява практични открития, бази-
рани на налудничави идеи“. Живеейки в свят, движен 
от човешкото въображение и новите възможности, 
идеите са валутата на успеха, категоричен е Фиск.

В книгата е разгледана и работата на всеприз-
нати гении като нобеловия лауреат - предприема-
ча Мухамад Юнус, върховния дизайнер на игри на 
„Нинтендо“ Шигеру Миямото, известни дизайнери 
като Джорджо Армани и Дона Каран, автомобилни 
гиганти като „Ауди”, „Мерцедес”, „Тойота” и др. Чрез 
всичко това „Креативният гений“ предизвиква ма-
щабно мислене отвъд всекидневните ограничения 
и показва, че това, което изглежда на пръв поглед 
налудничаво, може да бъде и изключително успешно 
и печелившо в днешния сложен, забързан и конкурен-
тен свят.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Новият спектакъл на 
Нешка Робева „Мистери-
ята Еньовден“ ще бъде 
представен в столичната 
зала „Арена Армеец“ на 19 
декември. Той е истинска 
революция за българската 
сцена – вплита в себе си 
народните традиции, запа-
зени във времето, тяхното 
модерно звучене, както и 
неспирната борба между 
доброто и злото, предста-
вени в невиждани до момен-
та у нас мащаби. Хората, 
които стоят зад проекта, 
са категорични, че сцена-
та, декорите, звукът, ос-
ветлението, визуалните 
ефекти и 3D проекциите 
правят представлението 

сравнимо с едни от най-
големите шоу спектакли, 
създавани някога. 

В „Мистерията Еньов-
ден“ участват огромен 
брой музиканти, танцьо-
ри, акробати и солисти. 
Несравнимата българска 
певица Валя Балканска е 
основният консултант на 
музиката, която се създа-
ва специално за шоуто на 
19 декември. Тя и Алекс Ну-
шев, който е творческият 
музикален продуцент на 
представлението, ще на-
карат цялата зала „Арена 
Армеец“ да завибрира под 
звуците на най-доброто 
от българската народна и 
рокмузика. Под нейното ръ-
ководство по музиката за 
спектакъла работят пове-
че от 30 от най-изтъкна-
тите български музикан-
ти. Освен Деси Добрева, 
Звездомир Керемидчиев 

от „Ахат“ и на-
родната певица 
Валерия Момчи-
лова зрителите 
ще могат да 
чуят и автен-
тични гласове, 
събрани от цяла 
България.

За създава-
нето на „Мисте-
рията Еньовден“ 
се грижат 4-ма 
композитори, 21 
музиканти, 4-ма 
с ц е н о г р а ф и , 
6-ма хореогра-
фи, привлечени 
от всички бал-
кански държави, като са 
ръководени от неуморната 
Нешка Робева. Резулта-
тът е уникално шоу, кое-
то събира на една сцена 
народните традиции, хард 
рок музиката и уличното 
изкуство.

Билетите за „Мисте-
рията Еньовден“ струват 
между 20 и 50 лв. Те могат 
да бъдат намерени в раз-
пространителската мре-
жа на TIcketpro, както и 
на касата на зала „Арена 
Армеец“.

зяващи кръвта продукции 
като „Паранормална ак-
тивност“ и „Греховен“.

Триото стои и зад на-
прегнатия и оригинален 
психологически хорър три-
лър „Коварен капан“  – нис-
кобюджетна продукция, 
която регистрира рекорд-

ни приходи в САЩ. Сега 
те се завръщат заедно с 
целия екип за продълже-
нието на историята на 
семейство Ламбърт, кое-
то води борба на живот и 
смърт със злонамерени ду-
хове, искащи да разрушат 
живота им. 

Действието започ-
ва точно оттам, където 
свършва първият филм. 
Фамилията се опитва да 
забрави проблемите си, но 
открива, че духовете, кои-
то са ги тормозили, далеч 
не са си отишли. 

„Ние сме големи фено-
ве на метафизичния свят 
и решихме, че би било на-
истина страхотно да се 
използва астрална проек-
ция във филма“, споделя 
режисьорът Джеймс Уан. 
„Това е една много готи-
на концепция - идеята, че 
през нощта, когато сте 
заспали, душата или духът 
ви напускат физическото 
тяло и политат. Искахме 
да направим филм за оби-
тавана от духове къща, но 
в същото време желаехме 
да бъде нещо малко по-раз-

лично. Така че обединихме 
двете идеи.“

Създателите на „Ко-
варен капан: Част 2“ го 
смятат повече за психо-
логически трилър, откол-
кото за филм на ужасите. 
Докато в първата част 
става дума за класически 

филм с къща с духове, то 
за продължението Уан е 
категоричен, че са се фо-
кусирали върху по-малко 
кървави сцени и компю-
търни ефекти за сметка 
на представяне на най-ос-
новните детски страхове 
у зрителя. 

Новият 
спектакъл  
на Нешка 
Робева 
пречупва 
стереотипите

Коварен план: 
Част 2Режисьорът Джеймс 

Уан, сценаристът Лий Уа-
нел и продуцентът Джей-
сън Блум – независимо 
дали работейки в екип 
или поотделно, са създали 
някои от най-въздейст-
ващите и касови хоръри 
през последното десети-
летие.

През 2004 г .  Уан и  
Уанел шокираха света с 
новаторския „Убийствен 
пъзел“, който даде начало 
на изключително успешен 
франчайз.  Последният 
филм на Уан бе историята 
за обитавана от духове 
къща - „Заклинанието“, а 
Блум работи върху смра-

нал апарата, достига своя 
максимален обем на раз-
ширяване. В този момент 
настъпва спукването, пос-
ледвано от свободно па-
дане на апарата до задей-
стване на парашутната 
система. 

Мисията е осъщест-
вена край Пазарджик, а 
приземяването на лета-
телния апарат става в 
сърцето на Родопите, къ-

дето екипите го намират 
с помощта на проследява-
щата система на борда. 
Киносалонът и екранът са 
здрави и функциониращи, а 
мисията е напълно успеш-
на. Феноменалният опит е 
бил записан от две бордови 
Full HD камери - едната е 
прикрепена към външната 
обшивка на летателния 
апарат, а другата заснема 
прожекцията в киносалона.

Българи станаха първите хора в света, излъчили филм в стратосферата

Голямата българска певица 
Валя Балканска е основният 

консултант за музиката, създадена 
специално за шоуто 
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Светослав Загорски

Хелзинки е най-северната 
столица на държава от Европей-
ския съюз. И една от най-снеж-
ните. А какво по-добро място 
за новогодишните празници от 
бяло вълшебство, отразяващо 
се в ледените води на Балтий-
ско море?

 Градът с право може да си 
съперничи с архитектурна перла 
като Санкт Петербург, който е 
само на 300 км източно от него. 

Близките съседи – Русия, Да-
ния, Швеция и Естония, бележат 
цялата история на финландска-
та столица, събираща над 1,3 
млн. жители. Тя е заобиколена от 
огромен архипелаг, набразден от 
водите на Балтийско море, дос-
тигащ до най-стария финланд-
ски град Турку. Има десетки мал-
ки островчета до които може да 
се стигне с ферибот, тръгващ 
от централния пазарен площад 
на Хелзинки. 

Особено красиво е югозапад-
ното крайбрежие, което включва 
повече от 20 000 острова и мал-
ки скалисти рифове. Тук можете 
да видите и някои от най-стари-
те средновековни църкви и по-
стройки, датиращи от XII в. Тази 
морска гледка не може да остави 
никого равнодушен, а ЮНЕСКО й 
е дала статут на биосферен ре-
зерват. 

На един от най-големите 
острови Коркеасаари, намиращ 
се в центъра на Хелзинки, пък е 
разположен зоопарк с около 200 
различни вида животни. Свързан 
е по суша с мост, а през лятото 
можете да вземете ферибот. 

Разходката ни из едно от 
най-големите и важни приста-
нища на Балтийско море е добре 
да започне от далечната 1550 г., 
когато столицата на Финландия 
е създадена с указа на шведския 
крал Густав Ваза. Първоначал-
ното селище било разположе-
но при устието на река Ванта 
Йоки. По-късно обаче мястото 
се оказва доста неудобно поради 
лошия достъп до морето. В ре-
зултат на това градът е издиг-
нат наново там, където днес е 
скалистият полуостров Естнес 
на Финския залив. Неслучайно до 
XVIII в. почти всички сгради в 
Хелзинки са били от дърво.

От 1323 до 1809 г. терито-
рията на Финландия е била под 
владение на нейната съседка – 
Швеция, която е оказала голямо 
влияние върху архитектурния 
стил на града. Дори официални-

те езици в страната са два – 
шведски и фински. 

В края на XIX и началото на 
XX в. Финландия е функционира-
ла като независимо руско хер-
цогство. В резултат на това в 
центъра на Хелзинки още може 
да видите къщите, които са 
били обитавани от руски бога-
таши.

При такива могъщи съседи 
няма как военната архитектура 
да не доминира. Това красноре-
чиво се доказва при разходката 
из Хелзинки, особено ако посе-
тите 

крепостта „Суоменлинна”,

наричана „Гибралтар на Се-
вера”. Тя е най-голямата на 
Балтийско море. Построена 
е от шведите през 1700 г., за 
да защитават източната си 
граница. През февруари 1808 г. 
руските военни части превзе-
мат крепостта и съответно 
Хелзинки без бой. Финландия не 
получава подкрепа от никоя от 
европейските сили и пада напъл-
но под руско господство.

Ако посетите зданието, ще 
го намерите такова, каквото е 
било при неговото построяване. 
Ще видите уникални експонати 
като стари укрепления, ката-
комби, чугунени оръдия и други. 
Крепостта не е само музей, а 
цял комплекс, включващ къщи, 
ресторанти, кафенета, театри. 
Можете да се насладите на ху-
бавия ден, като си направите 
пикник на открито пред гледка-
та на фериботите, пътуващи за 
Естония и Санкт Петербург. 

Интересните места за почи-
тателите на военната история 
не се изчерпват с крепостта. 
Можете да видите и двата во-
енни музея. „Мауринкату” е осно-
ван през 1929 г., а другият – „Ма-
неж”, показва оръжия, използвани 
от финландските сили по време 
на Втората световна война. 
Сред експонатите е подводни-
цата „Весико” – една от петте 
машини, служили на финландския 
флот по време на войната през 
1939-1944 г.

Най-популярното място в 
Хелзинки обаче е 

Сенатският площад,

откъдето тръгват и за-
вършват обиколката си повече-
то групи, водени от екскурзовод. 
Архитектурата му е особено 
красива, повечето сгради са ре-
шени в неокласически стил. 

Около площада, в четирите 
му края се намират и най-из-
вестните историческо-архи-
тектурни сгради в Хелзинки. 
На единия край е катедралата, 
на другия – Министерският съ-
вет, а останалите две красиви 
постройки са на университе-
та и на библиотеката. Всички 
те са издигнати през XVIII в. 
В самия център на площада в 
Хелзинки може да видите и ин-
тересен паметник на цар Алек-
сандър II.

Годините на различно външно 
господство във Финландия и в 
частност в Хелзинки си личат в 
облика на храмовете. Лютеран-
ската катедрала е неофициални-
ят символ на града. Тя поразява 
всеки минаващ през Сенатския 
площад. През 1852 г. по проект 
на Карл Лудвиг Енгел катедрала-
та е реставрирана. От покрива 
й гледат 12-те апостола. 

Повече от естествено е в 
Хелзинки да има и руска църква. 
Такава е прелестната „Успение 
Богородично” на пазарния пло-
щад. Това е най-голямата право-
славна църква в Западна Европа. 
Петте кубета са покрити с 
22-каратово злато, а някои от 
иконите са смятани за чудо-
творни. 

Силното романско влияние 
се вижда в църквата „Калио”, 
разположена на върха на хълма в 
Силтасааренкату. Тя е постро-
ена от сив гранит и е проекти-
рана от финландския архитект 
Ларс Сонк в началото на мина-
лия век. Една от най-интерес-
ните църкви е „Рок”. За да бъде 
построена основата, е копано 
в много твърда скала. Отгоре 
сградата наподобява НЛО, а по-
кривът е направен от 22 км мед-
ни ленти. Църквата е завършена 
през 1969 г. и веднага се пре-
връща в една от най-големите 
забележителности на Хелзинки. 
Често тук се провеждат кон-
церти заради забележителната 

акустика.
Хелзинки е из-

вестен и с множе-
ството си музеи с 
богати сбирки на 
известни местни и 
европейски худож-
ници. Откритият 
музей

„Сеурасаари”

е приятен малък 
остров, намиращ се 
на север от центъ-
ра на града. Препъл-

нен е с туристически пътеки и 
стари къщи. Повечето от екс-
курзоводите са облечени с тра-
диционни финландски носии. 

Огромен интерес предизвиква и 
Градският музей, който представля-
ва цял комплекс от старинни сгра-
ди. Преди няколко години всички са 
били възстановени във вида си от 
30-те години на миналия век.

Панорамен изглед към пристанището 
и града от Балтийско море

Крепостта 
„Суоменлинна” има 

уникална форма

Златните кубета на руската църква 
„Успение Богородично”

Красиви къщи в старата част 
на Хелзинки

Един от многото паркове 
в центъра

Снимки panoramio
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 Вашата реклама ще достигне до всички строителни фирми, регистрирани в 
ЦПРС, членовете на КСБ, всички български общини, МРР, МИП, МОСВ, МТИТС, 
ДНСК, НС, над 70 посолства, ЕК.

 Чрез в. „Строител“ винаги ще имате най-актуалната информация, касаеща 
бранша, ще научавате първи новините за инициативи на КСБ и събития, ор-
ганизирани от Камарата.

 Като рекламодател на в. „Строител“ ще можете да ползвате 20% отстъпка 
от всички спонсорски пакети за конференции, кръгли маси, семинари, органи-
зирани от вестника.

 Ще имате осигурена по 1 безплатна покана за ваш представител на всеки 
от тези форуми.

 Ще можете да разчитате на нашето медийно партньорство за отразяване 
на важни за вас събития, обекти и дейности, вкл. професионално фотозас-
немане и публикуване на материали на страниците на изданието.

 Ще можете да ползвате до 20% отстъпка за поставяне на ваш рекламен 
банер на уебсайта на в. „Строител” с връзка към вашия сайт за период от 
12 месеца. 

2014-a

50%
5. Публикуване на банер в сайта 
(www.vestnikstroitel.bg)
Размер  210х55 пиксела
Ед. цена по тарифа 150 лв./ месец

6. Публикуване на малки обяви
Размер за 10 кв. см (140 символа)
Ед. цена по тарифа 20 лв. 

7. Вложки до 50 г, до А4
Тираж  8000 бр.
Ед. цена по тарифа 0.20 лв./бр.
Тираж  до 2500 бр.
Ед. цена по тарифа 0.40 лв./бр. 
Тираж  над 2500 бр.
Ед. цена по тарифа 0.25 лв./бр. 

Обемни отстъпки:

За суми над 1500 лв. – 
 бонус 1/2 стр. PR материал

За суми над 2500 лв. – 
 бонус 1 стр. PR материал

За суми над 10 000 лв. – 
 20% + бонус 2 стр. PR материал

1. Първа страница –
 лого под главата 

Форма Пълноцветно лого под главата
Размер според пропорциите 
на вашето лого
Ед. цена по тарифа 30 лв./кв. см

2. Последна страница – 
рекламни карета

Форма Рекламно каре
Размер  цяла страница
Ед. цена по тарифа 1200 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/2 страница
Ед. цена по тарифа 600 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/4 страница
Ед. цена по тарифа 300 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/8 страница
Ед. цена по тарифа 150 лв.

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

За контакти: 
0888 55 39 50 – Ренета Николова
0884 20 22 57 – Калоян Станчев

3. Вътрешни страници – рекламни карета

Форма Рекламно каре
Размер  цяла страница
Ед. цена по тарифа 1000 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/2 страница
Ед. цена по тарифа 500 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/4 страница
Ед. цена по тарифа 250 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/8 страница
Ед. цена по тарифа 125 лв.

4. Публикуване на покана за събитие
Размер  1/2 страница максимален обем
Ед. цена по тарифа 500 лв.

Вестникът излиза всеки петък, 
материалите за публикациите (дизайн, текст) 
се подават до вторник същата седмица.

Забележка:
1. Посочените цени не включват ДДС.
2. Предложението е валидно до 30 ноември 2013 г.
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Вдигане на тежести

Бокс

ФутболВ Амстердам „Аякс” нанесе първа загуба на „Барселона” за сезона

Страницата подготви 
Теодор Николов

„Борусия” (Дортмунд) си от-
мъсти на „Наполи” за загубата през 
септември, побеждавайки италиан-
ците у дома с 3:1 в изключително 
интересна среща от петия кръг на 
груповата фаза на Шампионската 
лига. Успехът запази шансовете на 
миналогодишния финалист в тур-
нира да се класира за осминафина-
лите.

Още в 11-ата минута домаки-
ните получиха възможност да из-
пълнят дузпа. Фернандес задържа 
Левандовски в наказателното на 
гостите след изпълнение на кор-
нер, а главният съдия Веласко не 
се поколеба да посочи точката за 
изпълнение на 11-метров наказа-
телен удар. Ройс не сгреши и даде 
преднина на тима си. „Наполи” се 
поотърси от първоначалния шок 
и „превзе” терена, но Вайденфелер 
запази мрежата си чиста.

В 29-ата минута Кайехон на-

предна по десния фланг и отправи 
страхотен удар, но топката се 
отби в гредата. „Борусия” показа 
зъби и наложи осезаем натиск, но 
Рейна спаси всеки удар, отправен 
към вратата му. До края на полу-
времето резултатът остана не-
променен.

Втората част започна със 
скоростни атаки на „Борусия”. В 
59-ата минута обаче се откри най-

чистата възможност за „Наполи”. 
Игуаин бе изведен по прекрасен 
начин сам срещу Вайденфелер, но 
би право в него. Още в следващата 
атака грешката на новата покуп-
ка на Бенитес бе наказана. Ройс 
напредна по фланга и подаде на 
Блашчиковски, който не сгреши на 
метри от вратата на Рейна.

В 71-вата минута влезлият 
като резерва Инсинье бе изведен 

зад защитата на „Бору-
сия” и върна едно попаде-
ние за неаполитанците. 
Отговорът на „жълто-
черните” не закъсня. Се-
кунди по-късно Аубамеянг 
излезе очи в очи срещу 
Рейна, но прати топка-
та в аут, пропускайки 
прекрасна възможност 
да реши изхода от дву-
боя. В 78-ата минута все 
пак логичното се случи. 
Роденият във Франция 
Аубамеянг бе изведен от 
Левандовски и прехвърли 
елегантно испанския вра-
тар на „Наполи”, правейки 
3:1 за „Борусия”. До края 
на срещата италианците не успя-
ха да отговорят и записаха втора 
загуба в „групата на смъртта”.

В другия мач от групата „Арсе-
нал” победи у дома „Марсилия” с 2:0. 
Така „артилеристите” събраха ак-
тив от 12 точки, докато „Борусия” 
и „Наполи” имат по 9. Всичко ще се 

реши в следващия кръг, в който 
немците гостуват на „Марсилия”, 
а „Наполи” е домакин на „Арсенал”. В 
Амстердам „Аякс” нанесе първа за-
губа на „Барселона” за сезона. Точни 
за холандския гигант бяха Сереро и 
Хоесен, а за каталунците се разпи-
са Шави от дузпа.

Група E
Базел (Швейцария) – Челси (Англия) 1:0
Стяуа (Румъния) – Шалке 04 (Германия) 0:0

Група F
Арсенал (Англия) – Марсилия (Франция) 2:0
Борусия Дортмунд (Германия) – Наполи 
(Италия) 3:1

Група G
Зенит (Русия) – Атлетико Мадрид (Испа-
ния) 1:1
Порто (Португалия) – Аустрия Виена (Ав-
стрия) 1:1

Група H
Аякс (Холандия) – Барселона (Испания) 2:1
Селтик (Шотландия) – Милан (Италия) 0:3

Жребият за 1/4-финалите на турнира 
за Купата на България бе изтеглен. Едната 
двойка, която предизвиква огромен интерес, 
е „Левски” или ЦСКА срещу „Ботев” (Пловдив). 
„Сини“ и „червени“ ще определят на 19 декем-
ври кой ще е съперник на „канарчетата“. През 
ноември столичните грандове завършиха 0:0. 
Победителят ще е домакин в първата среща 
срещу пловдивчани, а всичко ще се реши на 
стадион „Христо Ботев“.

Другото голямо дерби е „Литекс” – „Лу-
догорец”. Първата среща е в Ловеч, а от-
ветният двубой е в Разград. Тази есен „оран-
жевите“ нанесоха най-тежкото поражение 
на шампионите - 4:2, на „Лудогорец Арена“. 
Освен това те нямат загуба в Разград вече 
три сезона, а и са единственият тим в ели-
та с положителен баланс срещу хита в Лига 
Европа тази есен. Тимът на „Локомотив” 

(Пловдив) пък се уреди срещу единствения 
съперник от Б група – „Добруджа”. Допълни-
телен плюс за „черно-белите“ е, че са дома-
кини в реванша. Последната двойка противо-
поставя „Локомотив” (София) и „Черноморец”. 
Досега през сезона в А група двата тима 
си размениха по една победа с 2:1. Срещите 
от тази фаза на турнира ще се играят през 
март, но точни дати все още не са обявени.

„Фламенго” вкара два късни гола за 
победа с 2:0 над „Атлетико Паранензе” 
във финала на турнира за купата на Бра-
зилия, с което спечели и директна квота 
за изданието на Копа Либертадо-
рес през 2014 г. След като първият 
мач между двата тима завърши при 
равенство 1:1, Елиаш се разписа в 
86-ата минута, а Ернане вкара с по-
следното докосване в мача за побе-
дата на тима от Рио де Жанейро. 
С това беше оформен общият ре-
зултат 3:1 в полза на възпитаници-
те на Хайме де Алмейда, който пое 
поста в тима през септември след 
загуба с 2:4 срещу същия съперник. 
Именно тя доведе и до уволнението 
на бившия старши треньор Мано 

Менезеш. Победата беше пета за „Фла-
менго” в турнира за купата на Бразилия, 
като мачът беше изгледан от 70 хиляди 
зрители на „Маракана“.

М и н ис тъ ръ т 
н а  м л адеж т а  и 
спорта Мариана 
Георгиева заяви, че 
само 20 вида спорт 
ще бъдат финан-
сирани с държавни 
средства. „Опре-
делянето на тази 
група се обоснова-
ва както с тради-
циите в българския спорт, така и с колективните – индиви-
дуални спортове. Това поражда и диалектическата връзка със 
стимулиране и развитие на ученическия и масовия спорт. Пра-
вителството ще подпомага организирането и провеждането на 
тематични конференции и семинари за обезпечаване на връзката 
между федерации, треньори и учители по физическо възпитание”, 
каза министър Георгиева, която участва във втората сесия на 
заседанието на Съвета на министрите от ЕС в раздел „Спорт”. 
Георгиева обяви, че в бъдеще се предвижда да се финансират не 
само федерации, но директно и клубове, треньори и състезатели.

„Правителството е решено доброто управление в спорта да 
се прояви като директно финансиране и на спортни клубове, освен 
на федерациите. На следващо място правителството ще прис-
тъпи към директно финансиране на топ листа от треньори и 
състезатели. Тази листа ще съответства на категоризацията 
на спортовете като основа на оптималното финансиране”, заяви 
още Георгиева, цитирана от сайта на министерството.

Подготвят се промени в Закона за физическото възпитание 
и спорта, съгласно които с държавни средства ще могат да се 
финансират спортни съоръжения общинска собственост с цел 
изграждане и модернизиране на спортната инфраструктура в 
страната.

Създадена бе нова федерация по вдигане на те-
жести - Европейска конфедерация по вдигане на те-
жести (ЕКВТ), и в нея членуват само страни от ЕС.

Сред 28-те държави учредителки е и България, 
като президентът на родната централа Неделчо 
Колев влезе в управителния съвет. За шеф на ЕКВТ 
бе избран французинът Марк Андрио, председател 
на френската централа. „Тази организация не е ал-
тернатива на европейската федерация, идеята е да 
прави свои състезания и да помага за развитието на 
нашия спорт“, разясни Колев по телефона от Рим, къ-

дето бе заседанието на представителите на нацио-
налните централи. „Новата конфедерация на Европа 
е под егидата на международната федерация, която 
бе изпратила свой представител. Тук се отдаде по-
чит на починалия наскоро бизнесмен Младен Мутаф-
чийски, който бе в управата на нашите щанги“, каза 
Колев. Първите състезания на ЕКВТ са планирани за 
догодина, като ще бъдат само за юноши и девойки до 
20 години. След това се предвижда организирането и 
на европейски първенства за мъже и жени.

Кубрат Пулев ще се изправи срещу 41-годишния 
бахамец Шърмън Уилямс. Българският боксьор ще 
защитава интерконтиненталната титла на IBF 
(Международната боксова федерация) и правото 
на претендент за световната титла на Владимир 
Кличко, спечелено с победата над Тони Томпсън.

Все още обаче не е ясна датата за мача. 14 и 

20 декември се посочват като двата възможни ва-
рианта. Шърмън Уилямс, известен и като Танка, е 
боксьор с 52 двубоя зад гърба си на професионал-
ния ринг. Той е спечелил 36 победи, 19 от които с 
нокаут. Последната среща на 180-сантиметровия 
Уилямс бе срещу Ърл Ладсън, който той победи.

„Двубоят с Ладсън бе много важен, защото ми 
позволи да се върна в класацията на WBC (Све-
товния боксов съвет). Сега отново съм във фит-
неса, защото се нуждая от сериозна подготовка, 
за да постигна голяма победа над българина”, заяви  
Уилямс. „Кубрат Пулев има над 300 мача на аматьор-
ско ниво. Опитен е, няма загуба като професиона-
лист. Аз обаче искам да използвам шанса да се из-
правя срещу Владимир Кличко”, каза още бахамецът.
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В следващия брой 
очаквайте

МАРШРУТИ

ПРОЕКТИ

ОБЩИНИ

Туризмът е и генератор 
за развитие на 
инфраструктурата, 
и неин потребител

ЧЕРВЕН БРЯГ - 
градът около гарата

Бюджетът ни за 2014 г. 
е 3 млн. лв. 

Арх. Валерия Ботева, главен 
координатор на Проект 
„Красива България“: 

Йорк - един 
от най-старите  
и аристократични градове 
в Англия

Бранимир Ботев, 
зам.-министър на 
икономиката и енергетиката:

ИНТЕРВЮ 

   
Коректор Румяна Стефанова
Превод Емилия Пищалова
Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Технически секретар  Калоян Станчев    
Уредник Мартин Жлябинков
Юридически консултант  Адвокатска кантора „Трандев и Вангелова“ ООД, тел.: 988 05 57 
Счетоводство Надежда Сумрова
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ИЗДАТЕЛ „СТРОИТЕЛ“ ЕАД
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Людмил Митакев

Всяко дете знае, че Железният 
човек e измислен супергерой. Звез-
дата в поредицата е милиардер на 
име Тони Старк и твори чудеса. 
Макар сериалът да е създаден 
преди да се роди Елон Мъск, цяла 
Америка е убедена, че прототи-
път е той.

Само 14 години след първия 
си милион Мъск е една от най-
влиятелните личности в света 
на бизнеса. Вместо да използва 
богатството си за забавления, 
както правят много милиардери, 
той е доказал, че предпочита да 
променя света.

По подобие на Марк Зукърбърг 
Мъск започва да програмира на 
много ранна възраст. За разлика 
от създателя на Facebook той се 
научил сам на това. Факт е, че е 
продал първата си видеоигра едва 
12-годишен срещу 500 долара.

Това далеч не значи, че образо-
ванието не е важно за родения на 
28 юни 1971 г. в Претория, Южна 
Африка, технологичен гуру. Той 
има бакалавърски степени по биз-
нес и физика от Университета на 
Пенсилвания.

Първите си милиони предприе-
мачът печели през 1999 г., когато 
Compaq купува компанията му Zip2 
за внушителните 22 млн. долара. 
Само няколко години по-късно той 
продава PayPal за 11,5 млрд. долара 
на eBay. Запазва си SpaceX - една 
от двете компании, направили го 
толкова известен. Тя скоро сключи 
договор на стойност 1,6 млрд. до-
лара за полети до международна-

та космическа станция на НАСА.
През 2004 г. Мъск става пред-

седател на борда на директорите 
на Tesla Motors. През 2006 г. бра-
товчед му Линдън Райв основава 
SolarCity, базирана на концепция 
на самия Елон. Мъск става пред-
седател на борда на директорите 
и акционер в нея, а компанията се 
превръща в най-големия достав-
чик на слънчева енергия в САЩ.

През същата година Tesla 
Roadster печели наградата на 
„Таймс“ за изобретение на година-
та в категория „Транспорт“. През 
2012 г. е представена смятаната 
за най-добра електрическа кола 
на всички времена Tesla Model S. 
Електромобилите на компанията 
съчетават грижа за околната 
среда и добър дизайн. Въпреки 
това все още са много скъпи за 
средния купувач. 

Моделът, който Елон Мъск е 

наложил чрез развитие-
то на компанията си, 
напомня този на Apple. 
Технологичният произво-
дител работи с независи-
ма мрежа от 31 специа-
лизирани дилъри в САЩ. 
Търговският модел на 

Tesla му носи успех. Продажбите 
на компанията все още са мал-
ки, но растат с големи темпове 
– от 10 650 коли през юни 2013 г. 
до прогноза за 20 000 към края на 
годината. 

Една от мечтите на Мъск, за 
която често говори, е да създаде 
колония на Марс с 80 хил. заселни-
ци, които ще се транспортират 
до планетата с билет за половин 
милион долара.

Hyperloop е друга невероятна 
идея на предприемача за ултра-
бързо придвижване между Лос Ан-
джелис и Сан Франциско – проект, 
чието начало бе положено тази 
година.

Личният живот

През 2000 г., когато кариера-
та му върви нагоре, Мъск се жени. 
Има пет момчета от първата си 
съпруга  - близнаци и тризнаци. 
Грижовният баща плати 17 млн. 
долара за имението в Бел Еър, къ-
дето живее заедно с тях години 
наред.

Когато е в настроение за нова 
кола, той е един от малкото хора 
на света, разполагащи със собст-
вена компания, която да направи 
точно каквото поиска. Въпреки 
това наскоро милиардерът похар-
чи 1 млн. долара за Lotus Espirit от 
филма за агент 007 „Шпионинът, 
който ме обичаше“. Елон опреде-
лено иска да прилича на Джеймс 
Бонд. Той планира да преобрази 
колата подводница така, че тя 
наистина да се гмурка. За филма 
автомобилът е бил пригоден да се 
използва под вода, но не и да се 
движи. „Беше невероятно, когато 
като малко дете в Южна Африка 
гледах как Джеймс Бонд скача от 
кея със своя Lotus, натиска едно 
копче и го превръща в подводница. 
Бях разочарован да науча, че всъщ-
ност колата не може да се тран-

За рисковете: Провалът е 
възможност. Ако нещата не се 
провалят, значи не сте доста-
тъчно иновативни.

За бъдещето: Има фун-
даментални разлики, ако погле-
днете в бъдещето, между циви-
лизация, способна да пътува в 
Космоса и да изследва звездите, 
и цивилизация, прикована към Зе-
мята, освен ако не се случи ня-
какво унищожително събитие.

За патентите: Нямаме 
никакви патенти върху SpaceX. 
Нашата основна конкуренция в 
дългосрочен план е Китай. Ако 
публикуваме патенти, това ще 
е нелепо, защото китайците ще 
ги използват като наръчник.

За идеите: Физиката е 
добра рамка за мислене. Раздро-
бете нещата до техните фун-
даментални истини и намерете 
причините там.

За кадрите: Може би най-
голямата ми грешка е, че отда-
вах твърде голяма тежест на 
нечий талант, а не на личност-
та. Мисля, че от значение е дали 
човек има добро сърце.

За упоритостта: Ако 
нещо е достатъчно важно, дори 
и шансовете да са срещу вас, 
трябва да го направите.

За амбицията: Първата 
стъпка е да установите дали 
нещо е възможно. След това ве-
роятността ще се случи.

За прогреса: Стигнах до 
заключението, че трябва да се 
стремим към увеличаване на об-
хвата на човешкото съзнание, 
за да разберем какви въпроси да 
задаваме. Наистина единстве-
ното нещо, което има смисъл, 
е да се стремим към по-висше 
общо просвещение. 

Бизнесменът живее, за да изобретява

сформира. Това, което ще направя, 
е да я оборудвам с електрически 
двигател на Tesla и да се опитам 
да я накарам да се преобразява 
наистина“, не крие детската си 
мечта бизнесменът.

Творецът  
и президентът 

Барак Обама 
разговарят за 

мисията 
до Марс

Дали колата на Джеймс Бонд 
ще заплува?

Последният проект 
е за супербърз транспорт

рк един
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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

Двама приятели  
си говорят:

- Ех, как искам  
да е лято. Пак ми се ходи  
на Карибите.

- Е ти кога си ходил  
на Карибите?

- Миналата година  
пак ми се ходеше.

Офертите за 
АМ „Струма“, 

лот 2, ще бъдат 
отвеяни от 
първия етап  

в края  
на май.
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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/661479, факс 046/665480
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0 - 2,59 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0 - 3,77 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0 - 3,08 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно - 4,43 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0 - 3,00 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0 - 4,23 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

от 2,59 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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Уважаеми колеги,
В този брой ще ви представим закрития басейн към спортен комплекс „Камчия”, община Аврен.  
През 2009 г. фирма „Акватек” ЕООД участва активно в проектирането на басейна. През август 2011 г. започна неговото 

изпълнение, а през май 2013 г. заедно със сградата към него бяха готови за експлоатация. Фирма „Акватек” ЕООД достави и 
монтира както технологичното и спортното оборудване, така и облицовката на басейна.

Плувното съоръжение е закрито, разположено в отделна зала към спортния комплекс. Проектирано е с възможност за 
тренировки и провеждане на състезания по следните видове спорт: плуване, плуване щафета, скокове във вода, водна топка 
и синхронно плуване. Размерите му са 50 на 21 м. Две трети от басейна е с дълбочина 2,45 м, а останалата част е 5,15 м, 
като между двете зони има плавен наклон. 

В дълбоката част е разположена монолитна кула за скокове във вода, разделена на две оси - едната с площадки за ско-
кове от +3 и +7,5 м, а другата - с площадки за скокове от +1, +5 и +10  м. В зоната на приземяване (под площадки +3 и +7,5 м) 
на дъното на басейна е монтирано устройство, създаващо въздушна възглавница, която помага на начинаещите скачачи.

От двете страни на кулата има трамплини за скокове от +1 м и + 3 м. Под площадките и трамплините е монтирано 
устройство, което механично раздвижва водата. Басейнът разполага с 8 плувни коридора, отделени с въжета. В края му са обо-
собени две свободни зони с ширина 50 см. По двете дълги страни на басейна има общо 6 метални стълби за влизане/излизане.

За монтиране на игрището за водна топка басейнът разполага с 60 броя анкъри. Чрез тях игрището може да се мести 
по начин, позволяващ провеждането на тренировки на поне два вида спорт едновременно. Двете къси страни на басейна са 
повдигнати с 30 см над водното ниво, което улеснява обръщането на плувците. На една от късите страни - срещу кулата 
за скокове, са монтирани и 8 стартови блокчета с височина 40 см. За провеждане на тренировки и състезания по синхронно 
плуване е предвидена подвижна система от подводни тонколони в дълбоката част на басейна.

Съоръжението е облицовано изцяло с порцеланови плочки, като на стъпалото за почивка и на двете къси страни са 
монтирани специални - против подхлъзване. Пречистването на водата става чрез преливни улеи, разположени по двете дълги 
страни на басейна. Обслужващата техника се намира в техническо помещение, което заедно с компенсаторния резервоар, 
е разположено под басейна. Пречистването се извършва посредством 8 пясъчни филтъра. Дозирането на химикалите, както 
и измерването на химичните параметри на водата, става посредством автоматична дозаторна станция. Всички процеси, 
свързани с басейна, се предават в диспечерска зала посредством интернет връзка. Отоплението на басейна се извършва 
чрез топлообменник. Компенсаторният резервоар на басейна се използва и като резервен пожарен резервоар, от който става 
засмукването за сплинкерната система.

Спортното оборудване, използвано за басейна, отговаря на всички стандарти на FINA и разполага със сертификати за 
това. Басейнът е снабден с модерна система за отчитане на спортните резултати, позволяваща едновременно изписване 
на данни за плувците и резултатите им от всички коридори. За провеждането на състезания по водна топка има и подвижни 
електронни табла.


