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Свилена Гражданска

Китайски фирми имат 
намерение да инвестират 
у нас. Това се потвърди 
след посещението на пред-
седателя на Народното съ-
брание Михаил Миков. Във 
водената от него българ-
ска делегация в Китай бе и 
инж. Николай Станков, зам.-
председател на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия и председател на ОП на 
КСБ - София.    

„Организацията на по-
сещението беше много 
добра. Изпълнителната 
агенция за насърчаване на 
малките и средните пред-

приятия си беше свърши-
ла перфектно работата 
съвместно с Народното 
събрание“, разказа за в. 
„Строител“ инж. Станков. 
В Китай той е участвал в 

два бизнес форума. „Реди-
ца фирми проявиха инте-
рес към дейността на Ка-
марата на строителите в 
България и възможността 
да инвестират у нас. Щан-

дът ни бе един от най-по-
сещаваните“, подчерта 
зам.-председателят на 
организацията. Компани-
ите са се интересували 
главно от възможностите 
за вложения в инфраструк-
турата и в недвижимите 
имоти. 

„Искам да благодаря 
на председателя на На-
родното събрание Михаил 
Миков и на Евгени Иванов, 
директор на ИАНМСП, за 
възможността да участ-
вам и в официалната, а не 
само в бизнес делегацията. 
По този начин успях да се 
срещна с две сериозни ки-

Десислава Бакърджиева

София няма да загуби евросубсидиите 
за изграждането на завод за механично-
биологично третиране на твърди битови 
отпадъци. ЕК не e установила нарушения по 
процедурата за избор на изпълнител. Това 
съобщи столичният кмет Йорданка Фандъ-
кова по време на инспекция на строителните 
работи на нова сграда на детска градина в 
район „Красно село”.

„В отговора на ЕК до Столичната об-
щина се казва, че всички съмнения по отно-
шение на референциите на изпълнителя са 
разсеяни. По останалите сигнали също не 
са установени нарушения на европейското 
законодателство. Имам готовност да по-

дпиша договора за построяването на завода. 
Нямаме голямо забавяне. ЕК успя да разгледа 
всички обстоятелства за много кратко вре-
ме, съзнавайки важността на този проект. 
Реакцията на Министерството на околната 
среда и водите също беше много бърза с пре-
доставянето на информацията, поискана от 
ЕК”, заяви Фандъкова.

По-късно през същия ден столичният 
кмет подписа договора с избрания изпъл-
нител - гръцкото обединение „Актор-Хе-
лектор”. Реализацията на проекта може да 
започне през 2014 г. Срокът за изпълнение 
е 19 месеца, от които 6 за проектиране и 
13 за строителство. Очаква се обектът 
да бъде въведен в експлоатация до края на 
2015 г.

До края на март трябва да бъде при-
ет новият Изборен кодекс. Това заяви 
председателят на парламента Михаил 
Миков на заключителна пресконферен-
ция за работата на 42-рото народно 
събрание. Проектът на нормативния 
акт вече е разпределен за разглежда-
не от ресорната комисия. По думите 
на Миков графикът на работа на На-
родното събрание ще бъде напрегнат, 
но парламентът трябва да се справи, 
защото организацията на европейски-
те избори през май догодина е важна. 
„Европейските избори могат да бъдат 
една много добра платформа България 
отново да заяви своето по-достойно 
място в рамките на съюза“, подчерта 
председателят на парламента.

Михаил Миков съобщи, че освен 15 
млн. лв., които Народното събрание пре-
достави за коледни добавки за пенсионе-
рите, икономията тази година ще бъде 
още 11 млн. лева, които ще се върнат в 
републиканския бюджет. 

„През втората сесия засилихме ко-
муникацията с парламентите на съ-
седните страни. Въведохме директно 
излъчване на заседанията на комисии-
те, допълни той. Михаил Миков изрази 
надежда, че през следващата сесия де-
путатите ще спазват завета на екзарх 
Антим да изработват закони от народа 
и за народа. По думите му това означава 
законодателните решения да се вземат 
в отворена, прозрачна среда. „Надяваме 
се, че ще отидем отвъд тежката кон-
фронтация, която беше среда за рабо-

Българските управляващи се ангажираха да осигурят условия за чуждестранните вложения

Снимка БНТ

Снимка Ренета Николова

тайски строителни ком-
пании“, заяви инж. Николай 
Станков. Първата е China 
State Construction Engineering 
Corporation, която е класи-
рана от списание Forbes на 

80-о място в света. Ней-
ният оборот се равнява 
на около 100 млрд. долара. 
Втората компания е China 
Communication Construction 
Company. Тя вече има опит 
в Югоизточна Европа, като 
изпълнява проекти в Сърбия 
и в Черна гора.  Оборотът й 
е около 50 млрд. долара. 

По време на срещите 
Данаил Папазов, министър 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията, е запознал 
китайските фирми с въз-
можностите за инвести-
ране в инфраструктурни 
проекти, за които не се 
предвижда финансиране от 
еврофондовете - магистра-
ла „Черно море“, тунела под 
„Петрохан“, модернизаци-
ята на жп линиите Видин 
- София, Варна - София и 
други. Компаниите споде-
лили, че са изпращали свои 
представители у нас, за да 
проучат възможностите 

за инвестиции. Министър 
Папазов е обявил, че стра-
ната ни се нуждае от около 
5 млрд. евро за инфраструк-
тура. 

„В България има много 
добри компании и специа-
листи, които могат да 
изпълнят необходимото 
строителство. Камарата 
има цялата информация за 
строителния бранш у нас и 
може да съдейства на чуж-
дите вложители, така че 
техните инвестиции да бъ-
дат успешно реализирани. 
Българските управляващи 
заявиха, че ще работят да 
осигурят условия за китай-
ски вложения в страната. 
Надявам се в скоро време да 
имаме азиатски инвести-
тори в наши инфраструк-
турни обекти. КСБ трябва 
да работи българските 
строители да са изпълни-
тели или подизпълнители 
на тези обекти“, подчерта 
инж. Станков. 

та на този парламент“, отбеляза още 
Михаил Миков.

През следващия период ще трябва да 
се засили функцията парламентарен над-
зор, подчерта още Михаил Миков. Много 
по-сериозно трябва да участва Народно-
то събрание и при формирането на пози-
циите на България в Европейския съюз. 

От началото на мандата си 42-рото 
народно събрание е приело 75 закона, 170 
решения и 2 декларации. Това сочи справ-
ка, подготвена от парламентарния прес-
център и правната дирекция на Народно-
то събрание за периода от 21 май 2013 г. 
до 20 декември 2013 г.

Досега 42-рият парламент е имал 
84 пленарни заседания, като 9 от тях са 
били извънредни.

Постъпили са 176 законопроекта, 
като 99 от тях са предложени от на-
родни представители. В парламента са 
били внесени 204 проекта за решения, 
като 192 от тях са на народни предста-
вители. 

От началото на мандата до 19 декем-
ври 2013 г. в 42-рото народно събрание са 
постъпили 666 въпроса и 144 питания на 
народни представители към министри-
те от кабинета на Пламен Орешарски и 
към министрите от служебния кабинет 
на Марин Райков. Проведени са две раз-
исквания по питане и три изслушвания, 
отхвърлени са два вота на недоверие.

Зам.-председателят на КСБ инж. Николай Станков участва в 

официалната българска делегация



3СТРОИТЕЛСЕДМИЦАТАпетък, 27 декември 2013

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 
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 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Десислава Бакърджиева

Рехабилитацията на 18 
км от републиканския път 
III-1801 приключи предсрочно 
и скоро ще получи разреше-
ние за ползване. Ремонти-
раното трасе свързва об-
ластите София и Перник. То 
преминава през столичния 
квартал „Суходол”, селата 
Мало Бучино и Голямо Бу-
чино и достига до квартал 
„Мошино“ в Перник. В обекта 
са инвестирани 11,2 млн. лв. 
Средствата са осигурени 
от Оперативна програ-
ма „Регионално развитие“ 
(ОПРР), която се съфинан-
сира от Европейския фонд 

за регионално развитие и 
националния бюджет. Про-
ектът беше представен 
на пресконференция от Ни-
колина Чапанова - директор 
на дирекция в Агенция „Път-
на инфраструктура” (АПИ), 
инж. Дафинка Пангарова 
- ръководител на проекта 
от АПИ, и инж. Михаил Раш-
ков - директор на Областно 
пътно управление - София.

„Със завършването на 
проекта поставяме край на 
лот 33, който е от четвър-
ти етап на ОПРР. Този път 
е с изключително значение, 
защото е дублираща връзка 
на АМ „Люлин”. С рехабили-
тацията и реконструкция-

та на участъка значително 
се намалява трафикът през 
столичните кварталите 
„Владая” и „Княжево”. Осигу-
рява се по-бързо придвиж-
ване за гражданите между 
София и Перник, както и 
улесняване на транзитния 
трафик. Достъпът до се-
верните квартали на София 
също е подобрен”, заяви Ни-
колина Чапанова.

Проектът включва ре-
конструкция на 10 км репу-
бликански път от терито-
рията на област София и 8 
км, попадащи в област Пер-
ник. По-голямата част от 
строителството на обекта 
е изпълнено по съвремен-

на технология за студено 
рециклиране. Подменени са 
основни, изравнителни и 
износващи асфалтови пла-
стове. Ремонтирани са 4 
големи мостови съоръжения. 
Те са в кв. „Суходол”, преди 
и в самото Голямо Бучино и 
в квартал „Мошино” на Пер-
ник. Подобрено е отводнява-
нето на пътната настил-
ка. Изцяло нови са всички 
ограничителни предпазни 
системи, маркировката и 
сигнализацията. Осигурена 
е и безопасността на пеше-
ходците в трите населени 
места, през които преми-
нава пътят. В тези зони са 
възстановени банкетите, 

откосите и съоръженията 
за безопасно пресичане.

Строителството на 
обекта е изпълнено от 
ДЗЗД „Трейс Запад”. Строи-
телният надзор е осъщест-

вен от ДЗЗД „Обединение 
Трансеко”, в което влизат 
„Трансконсулт БГ” и „Екоин-
женеринг” АД. Авторският 
надзор е реализиран от „Виа 
План” ЕООД.

С осем решения прави-
телството отчужди имоти 
и части от имоти за изграж-
дане на републиканската 
пътна инфраструктура.

Терените са необходими 
за строителството на Се-
верната скоростна танген-
та, АМ „Хемус“ в участъка 
Белокопитово - Каспичан и 
временната връзка с път I-7, 
АМ „Марица“ в участъка Сви-
ленград - Пъстрогор, рекон-
струкцията на пътя между 
Велико Търново и Гурково, Со-
фийския околовръстен път, 
АМ „Тракия“ в участъка Нова 

Загора - Ямбол, АМ „Струма“ 
в участъка Долна Диканя - 
Дупница и обходния път на 
Враца.

Отчуждените имоти се 
намират на територията на 
Столична община и в земли-
щата на с. Панайот Волово, 
община Шумен, Свиленград, 
селата Големаните, Габро-
вци, Райковци, Въглевци и 
Вонеща вода, община Велико 
Търново, с. Полско Пъдарево, 
община Нова Загора, Кермен 
и с. Скобелево, община Сли-
вен, селата Долна Диканя и 
Дрен, община Радомир, села-

та Делян и Дяково в община 
Дупница и Враца. Финанси-
рането на процедурата по 
отчуждаване на имотите се 
осигурява от Агенция „Път-
на инфраструктура“.

Решението на прави-
телството може да бъде 
обжалвано по реда на Адми-
нистративнопроцесуалния 
кодекс в 14-дневен срок от 
съобщаването му на всички 
заинтересовани лица.

С друго свое решение 
кабинетът осигури допъл-
нителни 3 млн. лв. за зимно 
поддържане на пътищата, 

Правителството осигури допълнителни 
3 млн. лв. за зимно поддържане на пътищата

включващо ремонт и строи-
телство, като ги предоста-
ви на Министерството на 
регионалното развитие. 

Скъпи читатели,

В навечерието на Новата 2014 година ви пожелаваме здраве, силен 
дух, вдъхновение и неизчерпаема енергия! 

Нека съграденото от вас се издига гордо през годините, напомняйки 
за българския строителен гений!

Благодарим на Камарата на стро-
ителите в България, на нашите парт-
ньори и рекламодатели, на всички вас  
за подкрепата през изминалата година. 
Пожелаваме ви много нови успехи! 

Бъдете наши приятели и наш корек-
тив, за да ставаме по-добри и по-полез-
ни в това, което правим.

Щастлива и благословена 
2014 година!

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

Премиерът Пламен Орешарски:

Държавата връща дължимия ДДС до 1 януари 

Емил Христов

„На българския народ 
ще подаря за Коледа лъч 
светлина.“ Това обеща 
премиерът Пламен Оре-
шарски на отчетен бри-
финг за работата на ка-
бинета, който даде след 
извънредното последно 
за годината заседание 
на Министерския съвет. 
Той пое ангажимент до 
края на 2013 г. държавата 
да изплати целия дължим 
ДДС към фирмите, както 
и вноската си към ЕС, а 
бюджетният дефицит да 
е малко под 2%. 

Орешарски уточни, че 
очакваното неизпълнение 
в приходната част на бю-
джета е под 500 млн. лв., 
а това говори за първи 
стъпки в подобряване 
на събираемостта. „За 
цялото общество годи-

ната беше изпълнена с 
противоречиви настрое-
ния и прояви. Имаше три 
правителства, протести 
от различен характер, 
отчаяние. Струва ми се 
обаче, че в края на годи-
ната има лъч светлина“, 
обобщи премиерът си-
туацията през 2013 г. По 
отношение на общите 
икономически параметри 
той прогнозира, че най-
вероятно растежът за 
третото тримесечие 
ще бъде около 1,5%. По 
думите му държавата 
демонстрира готовност 
да стартира големите 
инфраструктурни проек-
ти след дълги години от-
лагане.

„Важно е предстоя-
щият доклад на ЕК за на-
предъка да ни даде обек-
тивен външен поглед“, 
допълни още министър-

председателят. „Докла-
дът ще ни даде отправни 
точки за следващите по-
литики и ще съсредото-
чим усилията си в добра 
координация със съдебни-
те власти за постигане 
на прогрес в системата, 
водени от убеждението, 
че без ефективно право-
раздаване трудно могат 
да се реализират избра-
ните от нас цели“, споде-
ли премиерът.

Пламен Орешарски до-
пълни, че макар тази го-
дина да не са започнали 
някои реформи, планирани 
от кабинета, той не се 
е отказал от тях. Те са 
заложени в бюджета за 
следващата година и се 
отнасят до инвестицион-
ния климат, образование-
то,  здравеопазването 
и административните  
услуги.

От обявените като рискови 272 
млн. евро по европейските програми 
са спасени 237 млн. евро. Това отчете 
вицепремиерът и министър на право-
съдието Зинаида Златанова на прес-
конференция в Министерския съвет. 
Сметките все пак показват, че стра-
ната ни ще загуби 35 млн. евро.

Златанова уточни, че тези сред-
ства са по програмата „Техническа 
помощ“ (1,8 млн. евро), по ОП „Админи-
стративен капацитет“ (5,9 млн. евро) 
и по „Околна среда“ (27,475 млн. евро). 
„За съжаление, както стана ясно, в по-
следните месеци от предишния мандат 
управлението на ОП „Околна среда“ е 
било не само незаконосъобразно, както 
показаха одитите в много случаи, но и 
доста неефективно“, каза Златанова. 

Вицепремиерът отчете и увели-
чение на изплатените и сертифици-
раните средства по европрограмите 
в периода от март до декември тази 
година. Тя посочи, че през март са били 

изплатени 37% и сертифицирани 28% 
от бюджета на програмите. Същевре-
менно през декември са били изплатени 
53% и сертифицирани 42%.

Златанова съобщи още, че на ин-
тернет страницата на Министер-
ството на правосъдието е публикуван 
проектът на нов Наказателен кодекс. 
Той е съобразен с всички изисквания на 
международните актове и конвенции, 
по които България е страна, както и 
с директивите на ЕС. В началото на 
2014 г. Министерството на правосъ-
дието ще проведе дискусия по предло-
жените текстове. Сега действащият 
Наказателен кодекс е в сила от 1968 г. 
Проектът предвижда още да бъдат 
възпроизведени значителен брой раз-
поредби, които са класически за нака-
зателното право. Текстовете са свър-
зани с намаляване на наказателната 
репресия за сметка на увеличаване на 
кръга от  престъпления, които ще са 
обект на преследване.

Снимка авторът
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TONDACH®
„Не мисля, че присъединяването към 

банковия съюз по-късно би довело до по-
тенциални загуби или пропуснати ползи. 
По-скоро е доста по-рисково, ако сега се 
присъединим прибързано.“ Това е заявил 
премиерът Пламен Орешарски на бри-
финг за медиите след заседанието на 
Европейския съвет, съобщиха от прес-
центъра на Министерския съвет. Сре-
щата на държавните ръководители се 
проведе в Брюксел на 19 и 20 декември, 
а на нея българският министър-предсе-
дател е бил придружаван от министъра 
на отбраната Ангел Найденов и зам.-
министъра на външните работи Тодор 
Чуров. Орешарски е подчертал също, че 
без да сме член на еврозоната, българ-
ските банки нямат достъп до рефинан-
сиране от ЕЦБ.

Европейският съвет е обсъдил три 
основни теми – развитието на общата 
политика за сигурност и отбрана, на 
икономическия и паричен съюз и на ико-
номическата и социалната политика, 
както и проблемите на разширяването 
и миграцията. 

На журналистически въпрос, дали 
сме готови със схема за евтини креди-
ти за бизнеса, премиерът е отговорил, 
че вече се прилага първата схема с Бъл-
гарската банка за развитие за микро-
предприятията. Допълнително се разра-

Правителството предлага на На-
родното събрание да ратифицира по-
дписания през май Договор за услуги за 
подпомагане изпълнението на проект 
между Министерството на икономи-
ката, енергетиката и туризма и Ев-
ропейската банка за възстановяване 
и развитие.

Контрактът определя реда и усло-
вията за предоставяне на консултант-
ски услуги от ЕБВР на МИЕТ във връзка 
с разработването и въвеждането на 
система за електронни обществени 
поръчки в България. Според клаузите 
му услугите, предоставени от банка-
та, ще се изразяват в консултантска 
помощ, свързана с проучване и анализ 
на добрите практики в държави членки 
с успешно функциониращи системи за 
е-поръчки; изработване на варианти за 
концепция за въвеждане на съвременна 
електронна система за обществени 

поръчки, която правителството да 
одобри; предоставяне на експертна 
техническа помощ за реализация на 
системата. Дейностите по договора 
се реализират с финансовата подкрепа 
на ОП „Техническа помощ”.

Въвеждането на електронно възла-
гане на обществени поръчки ще доведе 
до спестяване на време и ресурси за 
подготовка и провеждане на процеду-
рите, намаляване на ролята на субек-
тивния фактор и минимализиране на 
риска от грешки, намаляване на адми-
нистративната тежест за бизнеса, 
както и значим екологичен ефект от 
отпадането на обмена на документи 
на хартия. От друга страна, използва-
нето на е-система ще намали риска от 
корупция в обществените поръчки, ще 
доведе до по-голяма прозрачност при 
разходването на публични средства и 
до подобряване на бизнес климата.

Обсъждане на споразумението за 
партньорство за новия програмен пери-
од, включващо последните бележки на 
ЕК, изпратени в края на ноември, ще се 
проведе на 8 януари 2014 г. Това съобщи-
ха от правителствената информацион-
на служба в писмо до медиите. В него 
се казва още, че кабинетът планира до 
края на януари да изпрати допълненото 
проектоспоразумение за поредни консул-
тации с ЕК. 

Проекти на новите оперативни про-
грами „Околна среда“, „Човешки ресур-
си“, „Региони в растеж“ и „Иновации и 
конкурентоспособност“ са били изпра-
тени на Еврокомисията през септември 
и октомври 2013 г., напомнят от Минис-
терския съвет, като подчертават, че е 
готов и пълен вариант на Оперативна 
програма „Транспорт и транспортна 

инфраструктура“ (ОПТТИ), който ще 
бъде изпратен за консултации до края 
на декември 2013 г. В процес на под-
готовка са и оперативните програми 
„Наука и образование за интелигентен 
растеж“ и „Добро управление“. Очаква 
се работата по тях да приключи също 
през януари.

Първите варианти на Програмата 
за развитие на селските райони и на 
Програмата за морско дело и рибарство 
са изпратени на  ЕК в началото на де-
кември. „При отчитане на напредъка на 
другите държави членки в процеса на 
подготовка на програмен период 2014-
2020 г. страната ни се отличава с добра 
проектна готовност на своите страте-
гически програмни документи за следва-
щия програмен период“, се казва още в 
писмото от пресцентъра.

ботват и продукти, които ще облекчат 
по-голям кръг предприятия. „Решихме да 
започнем с микрокредитите, тъй като 
мисля, че проблемът с финансирането 
е най-остър в  този сегмент – малкия 
и стартиращ бизнес“, обяснил е Оре-
шарски. Той е посочил, че сред обсъжда-
ните теми са били инструментите за 
насърчаване на растежа и заетостта, 
данъчните стимули, модернизацията на 
образователните системи, професио-
налното обучение, мобилността на ра-
ботната сила.  

Обърнато е било внимание и на раз-
ширяването на ЕС. Сърбия има дата за 
старт на преговорите. Била е насърчена 
и Албания. Обсъдено е било и източното 
партньорство, както и готовността на 
ЕС да подпише споразумение с Украйна, 
когато тя е готова.

В рамките на визитата си в Брюксел 
премиерът се е срещнал и с председате-
ля на ЕК Жозе Мануел Барозу. Икономи-
ческата ситуация в България, първите 
позитивни сигнали, които има в послед-
ните два месеца, и очакванията за след-
ващата година са били сред акцентите 
в разговора между двамата. Министър-
председателят е получил уверенията на 
Барозу, че предстоящият доклад за на-
предъка на страната ни ще бъде обек-
тивен. По отношение на „Южен поток” 
Орешарски е коментирал: „Имаме добър 
контакт с комисаря Йотингер и съгласу-
ваме действията с него“. 
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Свилена Гражданска

Инж. Костадинов, 

като председател на 

парламентарната Коми-

сия по инвестиционното 

проектиране (КИП) как 

определяте изтичащата 

година? 

2013 г. е поредната 
година на трудности и 
противопоставяне в об-
ществото. Надявам се 
все пак, че през нея бе 
поставено началото на 
процесите за преодоля-
ване на изоставането 
и на мобилизирането на 
съзидателния ресурс за 
всички, за да може реално 
още в следващите години 
да се говори за догонващо 
развитие. Независимо от 
сложната обстановка и 
от започналите от първия 
ден на това управление 
протести в последните 
шест месеца бе напра-
вено много в социалната 
сфера и приоритет полу-
чи грижата за човешкия 
капитал на нацията. Дър-
жавата разплати своите 
задължения към бизнеса и 
вече възстановява ДДС 
на българските фирми в 
законовите срокове. 

Един от изводите, кои-
то лично правя за себе си, 
е, че независимо от неспо-
собността на улицата да 
формулира ясни тези и 
питания управлението е 
длъжно всеки ден да дава 
отговори със своята ра-
бота. И едни от първите 
следва да бъдат създава-
нето на по-добър бизнес 
климат, рестартирането 
на икономиката, посте-
пенното преодоляване на 
задълбочилите се диспро-
порции в развитието на 
регионите, нов тип струк-
турни мерки и инвестиции 
в образованието и наука-
та, защита на тези групи 
от населението, които са 
най-засегнати от криза-
та в последните години.

Кои бяха основните 

акценти в работата на 

оглавяваната от вас ко-

мисия? 

За първи път в годи-
ните на прехода пробле-
матиката в сферата на 
инвестиционното проек-
тиране и на устройстве-
ното планиране стана 
приоритет. С група колеги 
внесохме проект на закон 
за изменение и допълнение 
на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ЗИД 
на ЗКИР), който вече е на 
първо четене в КИП. Цел-
та му е да се усъвършен-
ства нормативната уред-
ба при осъществяване на 
дейностите по създаване, 
одобряване и поддържане 
на кадастралната карта 
и регистри, както и облек-
чаване на обслужването 

на физическите и юриди-
ческите лица и защита 
срещу бюрократизиране-
то на процеса и прилага-
нето на корупционни прак-
тики.

Проектът на ЗИД на 
ЗКИР обхваща главно ка-
дастъра и отразява прак-
тическия опит по при-
лагането на закона през 
последните години. До-
кументът е резултат на 
близо 4-месечна работа 
на експертни групи, коор-
динирани от мен, в които 
участваха представители 
на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, 
на Камарата на инжене-
рите в инвестиционното 
проектиране, на Асоциа-
цията на геодезическите 
фирми, на Камарата на ин-
женерите по геодезия, на 
Министерството на пра-
восъдието, на съдиите по 
вписванията и други. 

Една от основните 
задачи е да се подобри 
обслужването на соб-
ствениците на имоти, 
на участниците в инвес-
тиционния процес и на 
централната и на мест-
ната власт. Ако бъдат 
приети предложенията, 
ще се прекрати дискри-
минационната практика 
относно националност на 
физически и юридически 
лица, доставчици на услу-
ги, свързани с кадастъра 
и имотния регистър и ще 
се изпълнят разпоредбите 
на Директива 2006/123/
ЕО за услуги на вътреш-
ния пазар. По този начин 
се създава възможност 
дейностите да бъдат 
изпълнявани и от граж-
дани на държава – членка 
на Европейския съюз, на 
друга държава – страна 
на Споразумението за 
Европейското икономиче-

ско пространство, или на 
Конфедерация Швейцария. 
Правоспособното лице по 
кадастъра може да бъде и 
физическо лице, без да се 
изисква то да бъде реги-
стрирано по Търговския 
закон. Въвеждаме ред и 
условия за създаване, под-
държане и одобряване на 
специализирани карти за 
устройствено планиране. 
Специализираните карти 
ще съдържат информация 
за елементите на техни-
ческата инфраструктура 
и благоустройството, 
водни площи и течения и 
други в урбанизираните 
територии. Възможност-
та за едновременното им 
изработване с кадастрал-
ните документи ще води 
до значителни икономии 
на финансови средства. 
Предлагаме текстове, 
които ще облекчат ре-
жима за одобряване, съ-
кращаване на срокове и 
намаляване на допустими 
грешки в този тип доку-
ментации. Със заповед ще 
се изменят кадастрална-
та карта и регистри 
единствено при наличие 
на непълнота, като с цел 
ускоряване на процедура-
та отпада изискването 
за издаване и на акт за 
неточност. Дава се въз-
можност за безвъзмездно 
получаване на данни, пре-
доставяни от Агенцията 
по геодезия, картография 
и кадастър чрез инфор-
мационната й система. 
С цел осигуряване на пре-
венция и сигурност при 
изпълнение на задълже-
нията по закона от физи-
ческите и длъжностните 
лица, размера на глобите 
в административно-нака-
зателните разпоредби е 
увеличен. 

С предложенията са 

регламентирани и прин-
ципи при оцифряване на 
действащите подробни 
устройствени планове 
във връзка с изискване-
то по чл. 116а на Закона 
за устройство на те-
риторията, както и за 
оценка на точността при 
трасиране на място на 
елементи в тях. Това ще 
спомогне за значително 
намаляване на споровете 
в съда за граници на имо-
тите. Предоставяме въз-
можност изготвянето на 
тези документи да може 
да бъде финансирано и със 
средства на общинските 
администрации.

Като цяло законопро-
ектът включва и редица 
нови принципи или подо-
брения. Предлагаме в ка-
дастъра да се съдържа 
информация и за зоните 
на ограничения върху по-
землените имоти, които 

произтичат от серви-
тут или ограничение, 
възникнали въз основа на 
нормативен или админи-
стративен акт. Кадас-
тралните данни за недви-
жима собственост ще 
бъдат допълвани с данни 
за сервитути, право на 
преминаване, охранител-
ни зони и други. Тази ин-
формация ще се предава 
на АГКК от ведомствата 
и юридическите лица, кои-
то я създават.

Чрез промените подо-
бряваме обмена на дан-
ни между системите на 
кадастъра, на Единния 
класификатор на адми-
нистративно-територи-
алните и териториални-
те единици (ЕКАТТЕ), на 
Единния държавен регис-
тър на стопанските субе-
кти в Република България 
(БУЛСТАТ), на Търговския 
регистър и на регистри-

те на държавните и об-
щинските имоти, вкл. и 
на имотния регистър. 
Предоставянето на данни 
от регистъра на населе-
нието – национална база 
данни „Население”, ще 
бъде безвъзмездно. 

С цел подобряване на 
административното об-
служване, осъществявано 
от АГКК, се създава въз-
можност за обслужване в 
други населени места ос-
вен предвидените досега 
със закона в седалищата 
на районните съдилища. 
Официални документи мо-
гат да бъдат заявявани и 
получавани от граждани-
те във всяка една точка 
на страната независимо 
от местонахождението 
на недвижимия имот. Ус-
лугите от кадастъра мо-
гат да бъдат заявявани и 
получавани и по електро-
нен път. Осигурена е въз-
можност и за безплатно 
разглеждане и търсене 
на обекти на кадастъра 
чрез интернет. Създа-
дена е норма, която дава 
възможност на нотари-
усите, използвайки  ин-
формационната система 
на кадастъра, да получа-
ват официални документи 
чрез отдалечен достъп.

Надявам се до края на 
януари 2014 г. този про-
ект да бъде одобрен от 
народните представите-
ли в пленарната зала, след 
като през изтеклата сед-
мица бе приет и от Коми-
сията по инвестиционно-
то проекти ране.

В началото на декем-
ври бе приет и на второ 
четене в парламента и 
внесеният от мен зако-
нопроект за изменение и 
допълнение на Закона за 
геодезията и картогра-
фията. В него освен оси-
гурената реципрочност 
относно безвъзмездно 
предоставяне на данни 
на нашите партньори от 

Инж. Емил Костадинов, 
председател 
на парламентарната 
Комисия по 
инвестиционното 
проектиране: 

На заседанията на Комисията по инвестиционното проектиране инж. Светослав Глосов 

представи актуалните проблеми в бранша  
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НАТО и от „Партньорство 
за мир” бе осигурено и по-
лучаване на такива дан-
ни от общините. Това бе 
една добра реплика към 
местните власти.

Положителното е, че 
за пръв път тази пробле-
матика е поставена така 
сериозно в дневния ред на 
българския парламент. 
За геодезия и кадастър 
не само се говори, но и се 
осигурява финансиране.

Един от основните 

нормативни актове, 

който касае строител-

ния бранш, е Законът за 

обществените поръчки 

(ЗОП). Докъде стигна 

работата по промяната 

му между първо и второ 

четене в парламента? 

Със становище на ко-
мисията ние подкрепихме 
предложения законопро-
ект, като отбелязахме, че 
той ще допринесе за на-
маляване на бюрократич-
ните тежести върху кан-
дидатите и участниците 
в процедурите за възла-
гане на търговете. Оце-
нихме, че с него се създа-
ва по-добра възможност 
на малките и средните 
предприятия за достъп до 
пазара на обществените 
поръчки, за намаляване на 
административната те-
жест и субективизма при 
оценяването на оферти-
те. Голяма част от нови-
те текстове повишават 
публичността и прозрач-
ността на процедурите, 
както и на контролните 
функции върху прилагане-
то на законовите норми и 
за изпълнение на догово-
рите. Създава се и реална 
възможност за реализи-
ране на търгове от спе-
циализирани предприятия 
или кооперации на хора с 
увреждания.

Ние обаче обърнахме 
внимание на това, че в 
промените на ЗОП не е 
отчетена спецификата 
на процедурите, свързани 
с възлагане на поръчки за 
услуги, чийто предмет е 
интелектуален продукт 
– инвестиционните про-
екти, такива в устрой-
ственото планиране и за 
съоръжения. Оценката на 
специалистите в тази 
област е, че се касае за 
високо специализиран 
труд, който следва да се 
регламентира по специ-
фичен начин. Предлагаме 
това да се отрази, както 
в Закона за обществени-
те поръчки (към чл. 3, ал. 
1, т. 2 да се добави „про-
ектантски услуги”), така 
и в Правилника за приложе-
ние на ЗОП и в наредба за 

провеждане на конкурси в 
инвестиционното проек-
тиране и устройствено-
то планиране. Също така 
смятаме, че във внесения 
проект е подценена и ро-
лята на професионалните 
организации за подкрепа 
на капацитета за про-
веждане на обществени-
те поръчки като например 
по-широкото им участие 
като външни експерти, в 
журита и пр. Като недос-
татък отчитаме и зало-
жения критерий за най-ни-
ска цена.

Подкрепихме и стано-
вището на Националното 
сдружение на общините в 
Република България, целя-
що облекчаване на проце-
дурите по обжалване и по 
този начин ускоряване на 
процеса и носене на от-
говорност от недобросъ-
вестните участници.

В хода на разисквани-
ята бяха повдигнати и 
въпроси, свързани с пред-
ложението за лимитиране 
на дял от обществената 
поръчка, който следва да 
се изпълнява от подизпъл-
нители и да не е по-малък 
от 30% и не по-голям от 
70% от общата стой-
ност на строителство-
то. Изказаха се мнения, 
че това може да е пречка 
пред малките и средните 
предприятия и може да се 
яви свръхрегулация, която 
да ограничи правото на 
преценка на участници-
те. Смятам, че освен ко-
личествените следва да 
бъдат оценявани и техни-
ческите и естетически-
те показатели, което е 
особено важно в процеса 
на проектирането и стро-
ителството.

Какви ще са основ-

ните ви задачи през 

2014 г.? 

Главната цел е имен-

но свързана с кадастъра. 
Предишното управление 
в продължение на повече 
от три години не финан-
сира дейностите по него. 
Затова днес едва 30% от 
недвижимите имоти са 
отразени, и то благодаре-
ние на заем от Световна-
та банка, чието действие 
приключи в 2009 г. Рефор-
мата в сектора е стопи-
рана – едва 18% от те-
риторията на страната 
е покрита с кадастрална 
карта. Сега се намираме 
там, където бяхме и през 
2009 г. Основен въпрос, 
разбира се, е финансира-
нето на дейностите.

Именно поради това 
необходимите за следва-
щата година средства 
бяха предвидени директ-
но в Закона за държавния 
бюджет за 2014 г. Става 
дума за 5 млн. лв. за разра-

ботване на общи устрой-
ствени планове и 10 млн. 
лв. за кадастър. Вярвам, че 
още в първите два месеца 
на следващата година ще 
бъдат приети внесените 
промени в ЗКИР.

Другият важен про-
блем от законодателен 
характер е Законът за 
устройство на терито-
рията (ЗУТ). Широка екс-
пертна група вече работи 
към министъра на инвес-
тиционното проектиране. 
Камарата на строители-
те в България е един от 
участниците и аз очаквам 
в близките седмици и тех-
ните предложения.

С многократните из-
менения на ЗУТ и прив-
насянето на още и още 
норми в него той се пре-
върна в трудно усвоим и 
муден за изпълнение. Един 
от основните проблеми е 

дългият път от началото 
на инвестиционната ини-
циатива до нейното фи-
нализиране. Налице е из-
ключително претоварена 
система от нормативни 
и поднормативни актове 
и разрешителни режими, 
което води до предиз-
викано вътре в админи-
стративната система 
удължаване и неспазване 
на срокове.

Разделянето на ус-
тройственото планира-
не от инвестиционното 
проектиране е една от 
възможните посоки, с 
която да бъде облекчен 
процесът. Очаквам още 
през следващата парла-
ментарна сесия Минис-
терският съвет да внесе 
подготвяните промени за 
нов закон за инвестицион-
ното проектиране и ко-
декс за строителството.

Разбира се, не бива да 
забравяме и необходимите 
промени в Закона за ус-
тройството на Черномор-
ското крайбрежие, като с 
ускорени темпове се за-
вършват дейностите по 
кадастъра, и то за двете 
зони – А и Б, довършване 
на плановете за остана-
лите осем района на Со-
фия, за да се финализира 
цялостната кадастрална 
карта на София, и нова 
програма за развитие на 
кадастъра с хоризонт 
2020 г. 

Във всяко от тези на-
правления правителство-

то може да разчита на 
ускорена нормативна и 
законодателна подкрепа 
от нас.

Как работите с Кама-

рата на строителите в 

България?

Колегиално и парт-
ньорски. Благодаря на 
колегите, които често 
участват в заседанията 
на Комисията по инвес-
тиционното проекти-
ране, помагат със свои 
становища и експертиза. 
Контактите ни не са фор-
мални. И не само защото 
повече от 30 г. аз съм 
част от този процес като 
строител, проектант и 
консултант. 

Ще работим заедно и 
гласът на съсловието ще 
бъде чут винаги когато е 
в интерес на гражданите.

Какво ще пожелаете 

на строителите за след-

ващата година? 

Преди всичко много 
здраве за тях и за тех-
ните семейства. Неле-
ки са трудът и съдбата 
на строителите. Но те 
имат удовлетворението 
да осъществяват градив-
ни проекти, тръгвайки 
от зелена поляна. В този 
смисъл им пожелавам убе-
дителни и конкурентни 
проекти, по-добра бизнес 
среда и осезаема норма-
тивна подкрепа от зако-
нодателната и от изпъл-
нителната власт. 

Голяма част от новите 

текстове  в ЗОП 

повишават публичността 

и прозрачността на 

тръжните процедури

Снимки Денис Бучел

Ще продължим да работим за подобряване на нормативната 
уредба и ще осигурим по-добра бизнес среда в сектора



8 СТРОИТЕЛ КСБ петък, 27 декември 2013

Ренета Николова

Инж. Глосов, в края на 

всяка година правим рав-

носметка. Каква беше 

2013 г. за строителния 

бранш?

И през тази година за 
съжаление не наблюдава-
хме ръст в строителната 
продукция, вместо това 
отново отчетохме спад. 
Това се дължи главно на на-
малените обществени по-
ръчки в инженерното стро-
ителство. Има може би 
минимален ръст в рамките 
на жилищното строител-
ство, породен от вложения 
главно в курортните ком-
плекси от страна на чужди 
инвеститори. Повишение-
то обаче е спрямо ниската 
база на предшестващата 
година. То не влияе силно 
на ръста на общата стро-
ителна продукция. 

Развитието на бранша 
продължава да бъде под 
знака на „труден преход 
към устойчиво възста-
новяване“. Секторът се 
движи несигурно. Данните 
продължават да показват 
неблагоприятна динамика 
на цялостната дейност и 
трайно задълбочаваща се 
отрицателна тенденция. 
Обемът на произведена-
та продукция в секто-
ра за деветте месеца е 
7452 млн. лв. по информа-
ция на Националния ста-
тистически институт. 
Заетите са 177 хил.

С 16% е по-малко про-
изведената продукция в 
сравнение със същия пери-
од на 2012 г. На практика 
не се генерират доста-
тъчно оборотни средства 
в сектора. Прогнозата в 
края на 2013 г. е произве-
дената продукция от бран-
ша да достигне малко над 
10 млрд. лв., което е връща-
не на нивата от 2006 г.  

Д руг  по ка з ателе н 
факт е намаляването на 
разходите за придобиване 
на ДМА. Тази негативна 
тенденция се дължи и на 
факта, че държавата и 
общините имат натрупа-
ни задължения към стро-
ителните фирми. Това е 
ситуация, която не води 
до напредък. Над 90% от 
компаниите не могат да 
се похвалят със заделени 
пари за разрастване и ин-
вестиции. 

Просрочените задъл-
жения по бюджетите на 
общините към 30 септем-
ври 2013 г. са в размер на 
162,2 млн. лв. (по данни 
на Министерството на 
финансите). Основната 
част от средствата са 
задължения към строител-
ния бизнес. 

От началото на годи-

ната се забелязва задър-
жане на инвестиционните 
проекти и отдръпване на 
строителните предприе-
мачи. Губи се конкурентна-
та борба за привличане на 
инвестиции независимо от 
промените в Закона за на-
сърчаване на инвестиции. 

Няма компания, коя-
то да не е регистрирала 
значително намаление 
на обемите и дисбаланс 
в темповете на растеж. 
Разбира се, наблюдават 
се опити за възстановя-
ване, но връщането към 
нормалната активност, 
към възможностите и про-
изводствената мощ на 
строителната индустрия 
ще отнеме години напред 
във времето.    

Инвестициите и част-
ното потребление нама-
ляват, все още има зна-
чителна по обем готова 
строителна продукция, 
чакаща своите купувачи. 
Към изброените негативи 
трябва да се добави и на-
личието на сериозна меж-
дуфирмена задлъжнялост, 
една затвърдена през по-
следните години практика, 
водеща до финансови загу-
би и риск от фалити.

Кредитирането остава 
сериозна бариера за стро-
ителните фирми. Статис-
тиката на БНБ сочи, че 
23% от кредитите общо 
са необслужвани. Задъл-
бочава се и дъмпинговата 
политика в отрасъла. На 
строителния пазар продъл-
жават да работят малки 
нерегистрирани фирми без  
квалифициран персонал.

С 800 млн. лв. са нама-
лели инвестициите у нас 
спрямо миналата година, 
когато бяха близо 1,8 млрд. 
лв. Спадът е около 47% и 
оказва силно влияние на 
сектора. 

Въпреки изброените 
негативни фактори Кама-
рата е стабилна като сис-
тема. Броят на фирмите 
се задържа постоянен вече 
трета поредна година. От 
регистъра отпаднаха ком-
пании, които бяха създаде-
ни за определен обект. Но 
се появиха нови. Част от 
фирмите се пренасочиха 
например от жилищно към 
инфраструктурно или друг 
вид строителство. Може 
да се каже, че браншът оз-
дравява. Смятам, че около 
4000 е нормалният брой 
фирми. Важно е да се от-
бележи и че отрасълът е 
на второ място по принос 
към БВП. 

И през тази година об-
ществените поръчки бяха 
основният източник на 
работа за строителните 
компании. Надявам се да не 
загубим средства по евро-
пейските програми. Ком-
паниите обикновено имат 
кредити и всяко забавяне 
на плащане от страна на 
бенефициентите води до 
финансови проблеми за 
строителите. 

Наблюдава се увели-
чение на административ-
ната тежест. Постоянно 
излизат нови наредби и 
ограничения. Все по-труд-
но се започва строител-
ство и затова нашите 
усилия са насочени към 

улесняване на старта на 
процеса. 

Погледът на фирмите е 
насочен към външни паза-
ри. За целта очакваме по-
мощта на правителство-
то. Има компании, които 
вече работят в Катар, в 
страни от Балканския по-
луостров и т.н. Фирмите 
се стремят да излизат на-
вън и това ще ги стабили-
зира. Усилията на Камара-
та са насочени в посоката 
да подпомага този процес. 
За целта имаме много до-
бри отношения със сродни 
структури в редица дър-
жави. В тези страни вече 
се иска от българските 
фирми удостоверение, из-
дадено от ЦПРС на КСБ, за 
да започнат там работа - 
напр. в Саудитска Арабия, 
Сърбия и т.н. Документът 
потвърждава, че компани-
ите имат възможностите 
да строят определените 
обекти.Това е още едно по-
твърждение за значението 
на работата на Централ-
ния професионален регис-
тър на строителя. 

През тази година има-
хме желанието да се въ-
веде електронно досие 
на обектите и да увели-
чим прозрачността на 
обществените поръчки, 
които са основен източ-
ник на работа за сектора. 
За тези цели работихме 
активно с държавните 
институции, с Центъра 
за превенция и противо-
действие на корупцията 
и организираната прес-
тъпност, със съдебната 
власт. За съжаление не мо-

жахме да доведем докрай 
електронното досие и то 
да влезе в експлоатация, 
независимо че имаме вече 
успешен пилотен проект. 
Изработихме съвместно с 
държавните институции 
типови тръжни докумен-
ти за инфраструктурните 
обекти. Те обаче все още 
не се прилагат. В тази 
връзка имахме много се-
риозни срещи с предста-
вители на Европейската 
комисия. На европейско 
ниво също се утвърждава-
ме като институция. 

Кое ще отбележите 

като успех на КСБ през 

2013 г.?

Намаляването на про-
блемите в обществените 
поръчки може би бе основ-
ната тема, по която рабо-
ти Камарата и през тази 
година. За да ни подкрепи 
на дискусионния форум на 
тема „Строителството 
през 2014 г. Европейски 
перспективи и предизви-
кателства пред иконо-
миката и строителната 
индустрия в контекста 
на новия програмен период 
2014-2020 г.“, организиран 
от Камарата, присъства 
вицепрезидентът на ЕК с 
ресор „Индустрия и пре-
дприемачество” Антонио 
Таяни. Преди няколко сед-
мици в сградата на КСБ бе 
на посещение и Йоаким Ну-
нес де Алмейда, директор, 
отговарящ за политиката 
по обществените поръчки 
към Главна дирекция  „Въ-
трешен пазар и услуги” 
на ЕК. Повече от два часа 

дискутирахме проблемите 
при търговете, преди той 
да проведе срещите си с 
държавните институции 
у нас. Това е признание за 
авторитета на КСБ. 

През тази година ус-
пяхме да съберем на една 
маса водещите органи-
зации в инвестиционния 
процес - строители, гео-
дезисти, инженери, архи-
текти. Създадохме съвет 
на председателите от 
сектор „Строителство”. 
Съгласуваме становища 
по всички теми, които ни 
касаят, което е изключи-
телно важно и води до кон-
солидация в бранша.  

През 2013 г. вестник 
„Строител“ се утвърди 
като основен орган за за-
щитата на интересите 
на бранша, един истински 
вестник на българските 
строители. Той ни помага 
да гарантираме максимал-
на прозрачност на наша-
та дейност, предоставя 
обективна информация, 
поставя на вниманието 
и на институциите, и на 
обществото важните за 
строителството теми. 
Той е трибуна за добрите 
практики в сектора и е ва-
жен за КСБ.

Тази година бе изборна 
не само за политиците, но 
и за КСБ. Вотът в Камара-
та за пореден път показа 
приемствеността в орга-
низацията. На изборите се 
набелязаха нови и по-висо-
ки цели. Общото събрание 
на Камарата прие насоки 
за работата на организа-
цията. 

Инж. Светослав 
Глосов, 
председател 
на УС на КСБ:

ЗУТ, законът за строителството и ЗОП са приоритетите на КСБ, 
ще работим и за укрепване на областните структури на Камарата

Снимки Денис Бучел
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Какви ще са приори-

тетите на Камарата за 

2014 г.? 

Като основна задача 
за следващата година си 
поставяме да приключим 
работата по три основни 
нормативни акта, а имен-
но: Закона за устройство 
на територията, новия за-
кон за строителството и 
Закона за обществените 
поръчки, както и свърза-
ните с тях изменения в 
Закона за Камарата на 
строителите. Посоката, 
в която ще работим, е 
за създаване на честна и 
конкурентна пазарна среда 
чрез намаляване на адми-
нистративната тежест, 
бюрократичните процеду-
ри, повишаване на солидар-
ността между фирмите в 
бранша, въвеждането на 
типови документи и про-
цедури, регулиращи вза-
имоотношенията между 
участниците в строител-
ния процес. Ще участваме 
активно в изработването 
и съгласуването на правил-
ници и наредби, касаещи 
развитието на отноше-
нията в сектора. Всичко 
това ще бъде насочено и 
към подкрепа на възмож-
ността за реализация на 
малките и средните фирми 
в съответствие с полити-
ката на КСБ. 

Имаме готовност да 
предложим проекти на бъ-
дещите закони за устрой-
ство на територията и за 
строителството. Рабо-
тим по предложенията за 
нов закон за обществени-
те поръчки. Това са основ-
ните нормативни актове, 
които касаят фирмите в 
бранша.

Евроинтеграцията на 
България, проучването на 
добрите практики в ре-
дица европейски водещи 
страни с вековни тради-
ции, цялостният опит от 
прилагането на ЗУТ през 
последните 10 г., както 
и много от настъпилите 
изменения и допълнения в 
него, включително изваж-
дането на държавното ус-
тройствено планиране от 
ЗУТ и прехвърлянето му в 
ЗРР през 2012 г., доказват, 
че твърде обемистият по 
съдържание, относително 
разнороден като предмет 
на действие, както и пре-
комерно усложнен и бюрок-
ратизиран като процеду-
ри ЗУТ дава възможност 
за преосмисляне в посока 
разделянето му на два 
отделни законопроекта, 
обвързани взаимно. Такава 
реформа е възможна един-
ствено, ако се опира на 
общоприети от професио-
налните колегии, общест-
веността и представите-
лите на политическите 
сили основни принципи. 

Необходимо е кодифи-
циране на всички норма-
тивни актове в сектора, 
както и на специализира-

ните закони, каквито са: 
за водите, за горите, за 
земеделските земи, за за-
щитените територии, за 
опазване на околната сре-
да и др. Синхронизирането 
на цялата нормативна 
уредба върху едни и същи 
принципи, терминология и 
стил, в т.ч. координация, 
кодификация и взаимно 
обвързване на законови и 
подзаконови нормативни 
актове в областта на ус-
тройственото планиране 
и свързаните с него вещни 
права, инвестиционното 
проектиране и строител-
ството, ще гарантира 
очакваните положителни 
последствия от норматив-
ната реформа. 

Това ще доведе до об-
лекчаване на инвестицион-
ния разрешителен режим и 
намаляване до възможния 
минимум на бюрократич-

ната тежест, стимули-
ране на инвестиционната 
инициатива и на публично-
частното партньорство. 
Ще подобри капацитета 
на публичната админи-
страция и ще повиши ро-
лята и отговорността на 
неправителствения сек-
тор, включително на бран-
шовите камари, в устрой-
ственото и регионалното 
планиране, инвестиционно-
то проектиране и строи-
телството.  

Ще гарантира публич-
ност и прозрачност при 
демократично и профе-
сионално провеждане на 
процедурите в условията 
на ясно дефинирани прави-
ла за защита на публичния 
интерес.

ЗУТ, при обособяване 
на самостоятелен закон 
за строителството, би 
следвало да обхваща общи 
положения в устройство 
на територията. В тази 
част на законопроекта 
ще се даде регламент 
за предназначението на 
териториите и поземле-
ните имоти, тяхното ус-
тройство, включително 
тяхното урегулиране и 
застрояване, за мрежите 
и съоръженията на техни-

ческата инфраструктура 
и др. Той ще регламентира 
устройственото планира-
не на територията, в т.ч. 
видовете планове като 
общи устройствени пла-
нове за общините, общите 
градоустройствени плано-
ве за населените места и 
подробни устройствени 
планове, тяхното възлага-
не, създаване, съгласува-
не, обсъждане, одобряване 
и влизане в сила, както и 
тяхното приложение и из-
менение, информационно 
обезпечаване и т.н. Бъде-
щият ЗУТ ще определя и 
специфичното устройство 
на територията на Сто-
личната община и на Чер-
номорското крайбрежие.

Какво е необходимо да 

включва бъдещият закон 

за строителството? 

Той трябва да обхваща 

инвестиционното проек-
тиране от стартиране-
то му с предпроектните 
проучвания и изготвяне на 
проектите за одобряване 
от публичната админи-
страция не само до, но и 
след разрешаване на стро-
ителството, както и са-
мия процес на изграждане 
от неговото начало чрез 
разкриване на строителна 
площадка до завършването 
му чрез съответното раз-
решение за ползване или 
удостоверение за въвеж-
дане в експлоатация. 

Този закон би трябвало 
да съдържа и ясен регла-
мент за класификация и 
категоризация на видове-
те строежи и свързаните 
с това разрешителни и 
съгласувателни режими на 
публичната администра-
ция, контролни и надзорни 
органи и монополни друже-
ства с публична регулация 
на функциите им. В отдел-
на част биха могли да се 
регламентират норматив-
но контролът, взаимните 
договорености и застра-
ховането в инвестицион-
ното проектиране, строи-
телството и въвеждането 
в експлоатация. 

Техническата право-

спо собност, компетент-
ността и нормативното 
регламентиране на мини-
мално допустимите про-
фесионални изисквания за 
всички участници в инвес-
тиционно-строителния 
процес, както и на лицата 
в звената и органите за 
съгласуване, контрол, одо-
бряване и разрешаване би 
трябвало да бъдат ясно и 
точно разписани в законо-
проекта. 

Специално внимание 
заслужава да се отдели на 
административния кон-
трол и административно-
наказателната отговор-
ност. 

Тук е мястото да се 
отбележи, че внимателно 
трябва да се прецени кои 
аспекти от отменения 
правилник за капитално 
строителство (ПКС) мо-
гат да бъдат заложени в 

новия законопроект, така 
че бъдещият нормативен 
акт да бъде максимално 
балансиран и лесно прило-
жим.

Кои са другите задачи, 

които стоят пред Кама-

рата на строителите в 

България? 

Втората основна за-
дача е укрепване на об-
ластните структури на 
Камарата и подобряване 
на тяхното взаимодейст-
вие с местната власт. На 
много места имаме съв-
местни споразумения и ме-
морандуми с областните 
управители и кметовете, 
като например в Пловдив 
и Варна. Канят наши пред-
ставители в експертните 

съвети към общинските 
власти. Утвърдихме се 
като основен партньор на 
местната власт. 

Време е да се започне 
и работа по създаване на 
единна система на струк-
тура на СМР и на форми-
ране на разходни норми. По 
този начин ще се създаде 
благоприятна среда за 
оценки на документация, 
а оттам и на избягване на 
съдебни процедури, които 
спъват строителния про-
цес. Разбира се, трябва да 
се направи широко профе-
сионално обсъждане и да 
се формира максимално 
широко съгласие, за да има 
дейността успех. 

Особено  внимание 
трябва да се обърне на 
осигуряването на добра 
нормативна база за из-
пълняване на строител-
ните програми по енер-
гийна ефективност. Ние 
смятаме, че съществува 
огромен резерв в нея за 
осигуряване на работа за 
малките и средните фир-
ми. За целта Камарата 
ще работи в много тясна 
връзка с отговорните дър-
жавни органи с цел ускоря-
ване на приложението на 
програмите за енергийна 
ефективност. Смятаме, 
че използването на ин-
струмента на публично-
частното партньорство 
ще донесе допълнителен 
принос в инвестиционна-
та активност в България. 
КСБ ще продължи активно 
да работи с общинските и 
държавните администра-
ции с цел успешното прила-
гане на Закона за публично-
частното партньорство.

Камарата разполага с 

уникален масив от данни в 
системата на ЦПРС, кой-
то следва да се използва 
рационално. По-нататъш-
ното развитие на тази 
база данни ще спомогне 
за вземане на стратеги-
чески важни решения от 
ръководството в интерес 
на фирмите. Ще продължи 
и работата по намаляване 
на административните 
разходи и документи чрез 
използването на информа-
цията от регистъра с цел 
облекчаване на процеду-
рите. 

Засилването на со-
лидарността между нас, 
успоредното въвеждане 
на добрите практики, ут-
върждаването на добро-
то име на строителите 

Инж. Светослав Глосов връчва грамота и плакет на КСБ на 

доскорошния председател на ОП на КСБ - Смолян, инж. Албен 

Родопманов

в обществото ще бъдат 
основни цели на работата 
на Комисията по професио-
нална етика. Натрупаният 
положителен опит досега 
следва да издига все пове-
че тази структура  като 
основен медиатор в стро-
ителния бранш. Ще използ-
ваме  международния авто-
ритет на КСБ в услуга на 
българските фирми за ра-
бота на външни пазари на 
строителството. Успеш-
ното интегриране на КСБ 
в европейските структури, 
добрите двустранни отно-
шения със сродни организа-
ции, активното ни участие 
в междуправителствени 
делегации изградиха пред-
поставки за създаване на 
условия за конкурентна 
работа на международния 
строителен пазар. Смята-
ме, че това е важно стра-
тегическо направление за 
развитие.

Като отчитаме лип-
сата на квалифицирани 
кадри, ще се стремим да 
си сътрудничим с държав-
ните органи с цел възста-
новяване на системата за 
обучение на такива чрез 
промяна на образователни-
те програми и възраждане 
на строителното профе-
сионално образование в 
специализирани училища 
– строителни гимназии и 
техникуми от нов тип.

Ще работим за засил-
ване на сътрудничеството 
с работодателските орга-
низации и активно участие 
в техните органи.

Засилваме експертиза-
та на Камарата по отно-
шение на наредби и правил-
ници. Успешен бе опитът 
ни да извършваме мони-
торинг на обществените 
поръчки в сектора. Той се 
утвърди като източник на 
информация за тенденции-
те в развитието на тръж-
ните процедури. Спомага и 
за отразяване на някои не-
редности в търговете. Ще 
продължим тази дейност и 
през 2014 г. Ще издаваме 
аналитични материали по 
темата.

Ще разширим доброто 
сътрудничество с ресорни-
те парламентарни комисии 
по инвестиционното про-
ектиране и регионалната 
политика и местното са-
моуправление с цел подо-
бряване на нормативната 
база, касаеща строител-
ството.

Ще разширяваме инфор-
мационната си дейност с 
вестник „Строител” и чрез 
други способи.

Каква ще е 2014 г. за 

строителния бранш? 

Очаква ни трудна годи-
на, но ние сме калени. Ус-
пяхме да издържим в пика 
на икономическата криза. 
Разчитаме на средствата 
от програмния период 2014 
- 2020. Надявам се новите 
проекти да стартират 
максимално бързо. 

Пожелавам на колегите 
си и на техните семей-
ства на първо място здра-
ве, след това много обек-
ти и работа. Камарата на 
строителите в България е 
обществена организация, 
но и кауза, за която си за-
служава да отдадем сили, 
знания и професионални 
възможности.
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Таня Бъчварова, 
ръководител 
направление 
„Анализи 
и прогнози“ - КСБ

Анализът за деветмесечи-
ето от януари до септември 
2013 г.  показва неблагоприят-
ни данни за трайно влошаване 
на темповете на развитие на 
строителния бранш. Налице 
са свито потребление и нео-
братими към растеж процеси, 
липса на активност в инвес-
тиционната дейност, на нара-
стване на обемите, на пазар. 
Негативни фактори за средата 
са задлъжнялостта на държава-
та и общините, на  бизнеса към 
банките и между самите ком-
пании. Наблюдава се вътреш-
нофирмен дефицит на свободни 
парични средства. Доходите са 
ниски, а дълговете нарастват. 
Секторът се характеризира 
със застаряваща работна сила 
с намалена конкурентоспосо-
бност. Трайно се установява 
дъмпинговата политика. От-
състват двигатели за растеж, 
има трудности при планиране 
на строителния бизнес. Очер-
тава се спад на фона на задъл-
бочаваща се криза.

Влошена е перспективата 
за развитие на отрасъл „Стро-
ителство“. Той остава под зна-
ка на трайната несигурност. 
България е сред държавите в 
ЕС с най-рязък спад на строи-
телната продукция. 

За януари – септември на 
2013 г. тя е за 7452 млн. лв. Да-
нните продължават да сочат 
негативно развитие с 16% спад 
в сравнение със същия период 
на 2012 г. Не се генерират дос-
татъчно оборотни средства в 
сектора, липсва напредък, бран-
шът продължава да губи мощ.

В сравнение с предходно-
то тримесечие се наблюдава 
незначителен ръст от 9,7%, 
който се дължи единствено на 
сезонна ангажираност. Сравни-
телната база е предкризисни-
ят период. Спрямо него оста-
ваме далеч от  достигнатите 
нива. В сравнение с деветмесе-
чието на 2008 г. намалението е 
от 48,1%. Прогнозата за 2013 г. 
беше произведената продукция 
от бранша да достигне малко 
над 10 млрд. лв., което е връща-
не на нивата от 2006 г.  

Незавършеното строител-
ство към края на 2012 г. възлиза 
на 19 млрд. лв. Данните носят 
информация за неуспешен опит 
на сектора да излезе от про-
дължилата вече 4 години криза 
и да се доближи до предкризис-
ните нива. Тенденцията за връ-
щането към нормалната актив-
ност се отлага за бъдещето. 
Оптимистичните прогнози са 
изключително трудна задача.

Сегментът сградно стро-
ителство представлява 58,1% 
от общо произведената про-
дукция в отрасъла за разглеж-
дания период. Спадът е 13,5% 
в сравнение с деветмесечие-
то на 2012 г. Спрямо второто 
тримесечие на 2013 г. има на-
растване с 8,9%, а съпоставени 
с най-високите нива, данните 
сочат спад от 56,4%.

Сключените договори по 
обявени обществени поръчки за 

деветмесечието на 2013 г. са 
790 на брой за общо 395 млн. лв. 
при произведена продукция на 
стойност 4327 млн. лв. Ана-
лизът показва, че сградното 
строителство продължава да 
е преобладаващо и в основната 
си част се формира от частни 
инвестиции.

Сегментът инженерно 
строителство представля-
ва 41,9% от общо произведе-
ната продукция за деветте 
месеца на 2013 г. Продължава 
тенденцията на спад на фона 
на забавящата се икономика, 
като намалението е от 19,3% 
в сравнение със същия период 
на предходната година. Спрямо 

второто тримесечие на 2013 г. 
ръстът е 10,9%. В сравнение с 
най-високо постигнатото ниво 
за деветмесечието на 2009 г.  
понижението е 41,2%. Сключе-
ните договори за деветмесе-
чието по този сегмент на  ин-
женерната инфраструктура са 
1057 на стойност 2721 млн. лв. 
при произведена продукция за 
3123 млн. лв. Този сегмент е 
движен основно от обществени 
поръчки на държавата и общи-
ните, финансирани с европей-
ски средства.

Отрасъл „Строителство“ за 
периода януари - септември на 
2013 г. формира 5,8% от БДС, с 
над 19 хил. предприятия, вклю-

чително и тези без реализиран 
оборот по  предварителни дан-
ни на НСИ. По данни на ЦПРС 
към 10.12.2013 г. строителни-
те компании с регистрация са 
4302. Заличените са 456.

Членове на КСБ към септем-
ври 2013 г. -  1445 редовни и 25 
сдружения.

Членове 2012 г. – 1579 редов-
ни и 25 сдружения.

Тенденцията през 2013 г. 
е за намаляване на заличени-
те фирми по неизпълнение на 
процедурата по чл. 20, ал. 2 от  
Закона за Камарата на строи-
телите. Индустрията се бази-
ра основно на 83% малки фирми, 
15,5% средни и 1,9% големи, раз-
пределени по критерий „Персо-
нал“.   

По предварителни данни 
БВП на един зает общо за ико-
номиката за третото триме-
сечие на 2013 г. се увеличава 
с 0,5% в сравнение с второто 
тримесечие на същата година. 
БВП на един зает за деветме-
сечието показва незначителен 
ръст от 0,4% в сравнение със 
същия период на предходната 
година. Оценката на данните 
дава основание да се направят 
следните изводи:

Отчита се нисък ръст на 
БВП. Неблагоприятна  характе-
ристика има и при Брутната 
добавена стойност (БДС).

БДС, формирана в отрасъл 
„Строителство” за  деветмесе-
чието, е 2834 млн. лв., или 5,8% 
от общо формираната БДС. 
Спадът в сравнение със същия 
период на 2012 г. е 192 млн. лв., 
като се запазва тенденцията 
за понижение през последните 
4 години. Брутната добавена 
стойност в строителството 
е под нивото от 2007 г., а в 
сравнение с деветмесечието 
на 2009 г. бележи спад от 1452 
млн. лв. 

На едно лице, заето в стро-
ителната индустрия, се падат 
15 975 лв. от текущия обем БДС 
за деветмесечието. Тримесеч-
ната динамика показва положи-
телни тенденции в цифри, но 
недостатъчно добри темпове, 
които да дадат тласък за раз-
витие. 

Едно лице, заето в строи-
телството, за първото три-
месечие произвежда продукция 
на стойност 10 369 лв. През 
второто тримесечие произве-
дената продукция от едно лице 
е 15 935 лв., за третото три-
месечие – 16 657 лв. Тук се на-
блюдава тенденция на по-малко 
произведена продукция за пър-
вото тримесечие при по-голям 
брой заети в производството. 
През второто тримесечие е об-
ратно. През третото триме-
сечие се наблюдава нарастване 
на заетите и на произведената 
продукция на едно лице.

През 2008 г. обемът на про-
изведената продукция е около 
22 млрд. лв., а заетите дос-
тигат 297 хил. души. Делът 
на строителството в БДС 
е 9,3%. През 2009 г. обемът 
е 19 млрд. лв. със заети 277 
хил. души, постигнат е дял на 
строителството в БДС 9,2%. 
През 2010 г. обемът на строи-
телната продукция пада на 13 
млрд. лв. със заети  225  хил. 
души и намаляващ дял на стро-
ителството в БДС от 7,1%. 

През 2011 г. година е постиг-
нат обем 13 млрд. лв. със 198 
хил. души и дял на строител-
ството в БДС 6,5%. 

През 2012 г. произведената 
продукция е за 13 млрд. лв. със 
186 хил. заети и дял на строи-
телството в БДС 5,9%. Строи-
телният отрасъл, заемащ една 
от първите позиции в  относи-
телния дял на БВП за страна-
та, се нареди на последните 
места.

През 2013 г. брутната доба-
вена стойност, формирана от 
отрасъл „Строителство“ за де-
ветмесечието на 2013 г. е под 
нивата от 2007 г.  

Изпълнение  

на оперативните програми

Според класация на Европей-
ския парламент България вече 
не е на предпоследно място по 
усвояване на еврофондовете. 
През октомври страната ни е 
изпреварила Италия и Румъния. 
Усвояването на еврофондове-
те е задача от първостепенно 
значение. По данни на  Минис-
терството на финансите за 
последните шест месеца са 
сертифицирани близо 1/3 от 
средствата по европейските 
фондове за целия настоящ про-
грамен период. 

За периода 1 януари 2007 
– 15 март 2013 г. са сертифи-
цирани европейски средства в 
размер на 34,47%. 

Към 15 ноември 2013 г . 
сертифицираните разходи 
възлизат на 45,11% от общия 
ресурс на програмите. За по-
следните шест месеца са сер-
тифицирани над 10%, или близо 
1/3 от средствата по евро-
пейските фондове за целия 
настоящ програмен период 
2007 - 2013 година. Най-успеш-
но средствата се усвояват по 
Програмата за развитие на 
селските райони и Оператив-
ната програма за развитие на 
сектор „Рибарство“, по които 
изплатените средства са в 
размер на 1,5 млрд. евро, или 
45% от бюджета. Договоре-
ните средства по тези две 
програми са 2,43 млрд. евро, 
или 72,84% от средствата за 
целия период. 

На второ място по усвоени 
пари е ОП „Транспорт“ с 888,2 
млн. евро, или 44% от предвиде-
ното финансиране. Договорени 
са 1,958 млрд. евро, или 97,8% 
от общия бюджет на програ-
мата. По ОП „Конкурентоспосо-
бност“ са изплатени 510,4 млн. 
евро (44%), а договорените са 
969,6 млн. евро (83,4%). 

По Оперативна програма 
„Регионално развитие“ по данни 
на МРР са сключени 54 договора 
за безвъзмездна финансова по-
мощ на обща стойност близо 94 
млн. лв. Одобрени са 72 проект-
ни предложения. За последните 
6 месеца са извършени плаща-
ния в размер на 424 млн. лв. Ръс-
тът им спрямо същия период на 
2012 г. е със 146%.

Европейската комисия опре-
дели като допустим за финан-
сиране проекта за изграждане 
на Северната скоростна тан-
гента на София. Очаква се да 
бъдат одобрени пълните вари-
анти на интегрираните плано-
ве за градско възстановяване 

Труден преход към устойчиво възстановяване и пореден          

Продукция на предприятията от строителството, млн. лв. 
Production of the enterprises in construction 

деветмесечие 2012*г. – деветмесечие 2013*г.

Деветмесечие 
2012*г.

Деветмесечие 
2013*г.

Темп, 
%

Строителство-общо, млн. лв. /
Construction-total, million levs 8 872 7 452 - 16,0 %

Сградно с-во, млн. лв. /
Building construction, million levs 5 002 4 327 - 13,5 %

Инженерно с-во, млн. лв. /
Civil engineering, million levs 3 870 3 125 - 19,3 %

*По предварителни данни на НСИ

Незавършено строителство по данни на НСИ за 2012 г. 
Предварителни годишни данни (по справката за  разходите за ДМА)

Показатели     

Дълготрайни 
материални активи  

в процес на изграждане към 
31.12.2012 г. (незавършено 

строителство) хил. лв.

Общо 18 840 445

Сгради, строителни съоръжения и кон-
струкции 

14 106 173

       Жилищни сгради 893 806

       Нежилищни сгради 5 580 712

      Строителни съоръжения и конструкции 7 631 655

Машини,производствено оборудване и 
апаратура

2 578 945

Транспортни средства 99 474

Други разходи 2 055 853
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Production of the enterprises in construction 
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*По предварителни данни на НСИ

Продукция на строителните предприятия 2007 г. – 
деветмесечие 2013*г., млн. лв. 
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         неуспешен опит на бранша да излезе от кризата

и развитие, в които са иден-
тифицирани проектите, които 
ще могат да кандидатстват за 
финансиране през новия програ-
мен период.

Броят на градовете, които 
ще бъдат финансирани по ОП 
„Региони в растеж“, е 67. Сфор-
мирана е междуведомствена 
работна подгрупа за приори-
тизиране на подходящи за фи-
нансиране обекти на природно-
то и културното наследство. 
Тя се ръководи от министрите 
на регионалното развитие и на 
културата. Подборът на обек-
тите се прави въз основа на 
специална методология и се 
планира в началото на 2014 г. 
да има изготвен приоритизиран 
списък с проекти за финанси-
ране.

Водоснабдяване  

и канализация

Финализирана е национал-
ната стратегия за управление 
и развитие на водния сектор - 
ключов документ за обосновка 
на инвестициите по ОП „Окол-
на среда“ през новия програмен 
период. 

Направени са подробен гра-
фик и процедура за изваждане 
на активите от балансите на 
ВиК дружествата през след-
ващите 12 месеца. През този 
период трябва да се сключат и 
договори за стопанисване, под-
държане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и 
предоставяне на ВиК услуги 
от операторите в обособени-
те територии. Разработен е 
правилник за организацията и 
дейността на асоциациите по 
ВиК, който е публикуван за об-
ществено обсъждане. 

Изготвен е идейният про-
ект за яз. „Луда Яна“ с инди-
кативна стойност 26,4 млн. 
евро, който ще бъде доизграден 
със заем от Световната бан-
ка. Строителството на този 
обект ще стартира през след-
ващата година. 

Започна тръжната процеду-
ра за избор на строител на яз. 
„Пловдивци“. Индикативната 
сума за изпълнението му е около 
20,3 млн. евро. Строителство-
то ще стартира през следваща-
та година. Готов е и проектът 
за рехабилитация на стената на 
яз. „Христо Смирненски“. Строи-
телните дейности са планирани 
за 2014 г. и ще се финансират 
от бюджета на регионалното 
министерство с 350 хил. лв.

Предстои подписване на 
договор за обследване на пло-
щадката и проектиране на яз. 
„Нейковци“. Индикативният бю-
джет за неговото изграждане 
е около 20,5 млн. евро. Готов е 
и идейният проект за рехаби-
литацията на стената на яз. 
„Студена“, който е на стойност 
около 15,8 млн. евро. В ход са 
преговори със Световната бан-
ка за заем за рехабилитацията 
на пречиствателната станция 
за питейни води в Перник. Раз-
работена е програма за реша-
ване на проблема със сезонния 
и целогодишния воден режим в 
някои населени места.

Пътна инфраструктура 

В момента се изграждат 

пътища с обща дължина над 
1100 км на стойност над 1,5 
млрд. лв. Строителството на 
магистралите и скоростните 
пътища остава приоритет, но 
вниманието е насочено и към 
пътищата втори и трети клас. 

Продължава изграждането 
на АМ „Марица“, АМ „Струма“ 
и АМ „Хемус“. Със средства от 
ОП „Транспорт“ продължава из-
граждането на обходните пъ-
тища на Враца, Габрово и Мон-
тана, както и на Западната 
дъга на Софийския околовръс-

тен път. Завършва изграждане-
то на обекта Кърджали - Под-
кова.

По ОП „Регионално разви-
тие“ стартира изпълнението 
на 4 проекта: рехабилитацията 
на 65,2 км третокласна пътна 
инфраструктура в областите 
Добрич, Велико Търново, Търго-
вище и Ямбол. По програмите 
„Регионално развитие“ и „Тран-
сгранично сътрудничество“ 
през последните 6 месеца е 
завършила рехабилитацията 
на 256 км републиканска ин-

фраструктура. По „Транзитни 
пътища V“ завърши рехабили-
тацията на 351 км пътна мре-
жа. През следващата година 
ще продължи рехабилитацията 
на около 500 км. Продължава ак-
тивната работа за подготов-
ка на проекта за лот 3 на АМ 
„Струма“. Открита е общест-
вената поръчка за геоложки 
проучвания в зоните на туне-
лите в Кресненското дефиле и 
при с. Желез ница.

По отношение на АМ „Хемус“ в 
момента приключва актуализаци-
ята на предпроектните проучва-
ния. Стартира търгът за проек-
тиране на 60-те км от Ябланица 
до връзката Плевен - Ловеч и за 
изготвяне на доклад по ОВОС. 
Срокът за двете дейности е по 1 
година. Подготвена е програма за 
ремонт на най-натоварените и в 
най-лошо състояние второкласни 
и третокласни пътища, които ще 
се финансират от републиканския 
бюджет. В програмата са включе-
ни 700 км.

Проект „Енергийно  

обновяване на българските 

домове“

През октомври стартира 
обществена поръчка за из-
пълнение на строително-мон-
тажни работи на първите две 
сгради по проекта „Енергийно 
обновяване на българските до-
мове“. Получени са 15 оферти, 
които в момента са в процеду-
ра на разглеждане.

От ноември 2013 г. се увели-
чи от 6 месеца на една година 
гратисният период за предос-
тавяне на кредити от Фонда за 
жилищно обновяване. 

През 2014 г. ще бъдат стар-
тирани тръжните процедури за 
избор на проектанти и строи-
тели за обновяване на близо 180 
сгради. Двете процедури ще бъ-
дат с по 7 обособени позиции, 
формирани на регионален прин-
цип – съответно за шестте ра-

йона за планиране и за София. С 
избраните изпълнители ще бъдат 
сключени рамкови споразумения и 
когато има готови за финансира-
не сгради, ще се пристъпи ведна-
га към възлагане на проектиране, 
а впоследствие и на ремонтните 
работи. По този начин ще се съ-
кратят сроковете в сравнение с 
опцията да се провеждат множе-
ство отделни процедури. 

В рамките на шестте месе-
ца от юни до декември по три-
те програми за териториално 
сътрудничество са разплатени 
близо 8,5 млн. евро. За сравнение 
през цялата 2012 г. са разплатени 
около 10 млн. евро. Размерът на 
загубените средства по трите 
програми за 2011 и 2012 г. вслед-
ствие прилагане на правилото 
n+3 е около 5,5 млн. евро.

Приоритети

Европейската комисия уве-
доми България за окончателно-
то си становище относно гео-
графския обхват на бъдещите 
програми по инструмента за 
предприсъединителна помощ. 
През следващия програмен пе-
риод страната ни ще продължи 
да управлява три отделни дву-
странни програми по външните 
граници на ЕС – с Турция, Маке-
дония и Сърбия. 

София ще разполага с 230 
млн. лв. повече и по-голяма част 
от сумата е от програми на 
ЕС. Със заем от 50 млн. евро 
ще се ремонтират и строят 
нови пътища. Ще се работи по 
ул. „Обиколна“, ул. „Опълченска“, 
бул. „Тодор Каблешков“, бул. „Бо-
тевградско шосе“, бул. „Цари-
градско шосе“, бул. „Сливница“, 
бул. „Никола Мушанов“. Затова и 
средствата за кърпене на дуп-
ки са с над 3 млн. лв. по-малко 
от тези за 2013 г. - 23,8 млн. лв. 
Ще продължи строителството 
и на метрото. 

 стр. 12

Обща строителна активност

Отработени човеко-часове от наетите лица 
по трудово правоотношение през 2013 година

              

брой

Икономическа дей-
ност

  I тримесечие 
2013

   II тримесечие 
2013

  III  тримесечие 
2013

Строителство 48334137 52063934    53605424
   

* Предварителни данни

Поток на преки чуждестранни инвестиции, 
по икономически отрасъл, млн. € 

деветмесечие 2012 г. – деветмесечие 2013 г.

По предварителни данни на БНБ

Деветмесечие 
2012 г.

Деветмесечие 
2013 г.

Деветмесечие 
2013 г.

Деветмесечие 
2012 г., %

ОБЩО
млн. € 1 664,1 854,4 - 48,7 %

Строителство,
млн.€ 224,2 53,0 - 76,4 %

Операции с недвижи-
ми имоти, млн.€ 118,6 - 45,2 - 138,1 %

Изпълнение на оперативните програми до 31.10.2013 г., млн.€                                 
По данни на Министерството на финансите
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Сертифицирани проекти по Закона 
за насърчаване на инвестициите, 2004 г. – 2013 г., млн. лв. 
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Географска структура на преките инвестиции в страната, млн. €                                                
(януари - септември 2013 г.)

По предварителни данни на БНБ

Поток на преки чуждестранни инвестиции, 
по икономически отрасъл, млн. €

деветмесечие 2012 г. – деветмесечие 2013 г.
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 от стр. 11

Най-големият проект на града 
за 2014 г. обаче ще е заводът за 
преработка на отпадъците. Ще 
се строят още детски градини, 
както и 75 км канализация. За 
всички обекти има готови про-
екти и договори с изпълнители.

Допуснати  нарушения

Най-нисък е процентът на 
усвояемост по Оперативна про-
грама „Околна среда“, по която 
ЕК временно спря плащанията 
по проектите. Дейностите 
продължават да се изпълняват 
със средства от националния 
бюджет. След отстраняване 
на пропуските по изпълнение-
то на програмата средствата 
ще се верифицират и възста-
новяват от ЕК. Общата стой-
ност на наложените финансови 
корекции по проектите е 250  
млн. лв. 

Нарушенията, допуснати по 
ОПОС, са: смесване на крите-
рии, неправомерно съкращаване 
на срокове по обществени по-
ръчки, дискриминационни изиск-
вания към кандидати за участие 
в български организации, както 
и неправомерно удължаване на 
срокове за вземане на решения 
по процедурите. 

Необходимите стъпки според 
управляващия орган са подобря-
ване на системите за управление 
и контрол, проверка на общест-
вените поръчки, провеждани в 
периода 2010 - 2013 г. Последици-
те от спирането на ОП „Околна 
среда“ върху бранша тепърва ще 
се оценяват, като се има пред-
вид фактът, че от началото на 
кризата досега отрасъл „Стро-
ителство“ разчита основно на 
европейските средства.

Обща строителна  

активност

Просрочените задължения по 
бюджетите на общините към 
30 септември 2013 г. са в раз-
мер на 162,2 млн. лв. по данни на 
Министерството на финансите. 
Основната част от тях са към 
строителните фирми. Въпреки 
това се отчита намаление на 
задълженията с 11,5 млн. лв. в 
сравнение с 31 декември 2012 г. 
Просрочените плащания са фор-
мирани по бюджетите на 144 
общини, или 54,5% от общия им 
брой.

102 общини отчитат нама-
ление на забавените плащания 
към края на септември 2013 г. 
спрямо същия период на 2012 г., 
като задълженията са по-малко 
с 31 млн. лв. 

Увеличението на просрочени-
те задължения към 30 септември 
е с общо 20 млн. лв., са отчели 
58 местни власти. При други 104 
общини няма промяна в задълже-
нията към края на септември. 
В делегираните от държавата 
дейности забавените плащания 
са за 4,5 млн. лв., или 2,8% от 
общия размер на просрочията. 
Общини със сериозни закъснения 
по плащанията като процент от 
собствените приходи са: Антон, 
Копривщица, Брегово, Димово и 
Борован.  Посочените общини на 
практика са във фалит, защото 
задълженията надхвърлят собст-
вените им приходи.

В над 10 други - Копривщица, 
Лозница, Хисаря, Симитли, Рудо-
зем, Криводол, Кюстендил, Пир-
доп, Бобов дол и Руен, ситуация-

та също е критична. Най-тежко 
е положението в Копривщица, къ-
дето размерът на дълга достига 
621% спрямо приходите.

По области най-драстично 
е намалял делът на просрочия-
та на Столичната община – с 
3,1 млн. лв. Така задълженията 
й остават малко над 10 млн. лв. 
Разплащане с бизнеса в срок се 
отчита в Търговище, Пазарджик, 
Добрич, Шумен, Варна и София-
област. 

Просрочените задължения на 
област Бургас за деветмесечи-
ето са се увеличили с 3,8 млн. 
лв. и вече достигат 8,7 млн. лв. 
Задълженията на областите 
Велико Търново и Видин също са 
се увеличили с около 1 млн. лв.  – 
съответно за 2,3 млн. лв. и 13,1 
млн. лв. 

Областите с най-голям дълг 
към края на септември са Перник 
и Кърджали - 15 млн. лв. След тях 
е Смолян с 14,9 млн. лв. 

Задължения и инвестиции

Задържа се равнището на 
просрочените задължения и липс-
ват оптимистични очаквания. 
Строителният бизнес губи мощ 
с продължаващата тенеденция 
на ниски нива. Кредитирането 
остава сериозна бариера пред 
компаниите. Въведените условия 

за по-голямо участие на кредито-
искателя в общата стойност на 
сделката са сериозна пречка за 
напредък. Ситуацията не показ-
ва загриженост от страна на 
финансовите институции. Про-
дължават да нарастват задъл-
женията на държавата в лицето 
на общините към бизнеса, заба-
вените плащания водят до сери-
озни проблеми с ликвидността.

Нужна е коректна политика 
по отношение на плащанията от 
страна на държавата. Салдото 
по бюджетите на общините на 
касова основа към 30 септември 
2013 г. е положително и достига 
244 млн. лв.

Общинският дълг и общин-
ските гаранции към 30 септем-
ври 2013 г. са на стойност 919,1 
млн. лв., в т.ч. 450,5 млн. лв. въ-
трешен дълг и 468,6 млн. лв. вън-
шен. Задълженията на Столична-
та община формират 48,8% от 
общия размер на общинския дълг 
и гаранции. Спрямо края на 2012 
г. размерът на общинския дълг и 
общинските гаранции намалява 
с 58 млн. лв. Това се дължи на на-
маления размер на вътрешните 
заеми с 23 млн. лв. и на външните 
с 34,9 млн. лв. Необходима е ко-
ректна политика по отношение 
на плащанията от страна на 
държавата, а от страна на стро-
ителните фирми по отношение 

на качеството, сроковете и из-
пълнението.

Разходите за придобиване 
на ДМА в отрасъл „Строител-
ство“ представляват 6% от 
общо направените по икономи-
чески дейности. Намалението е 
от 9,5% в сравнение със същия 
период на 2012 г. Понижението 
спрямо предкризисния период е 
от 53,4%.

Причините за намаляване на 
ДМА са несигурност в бизнес 
средата, по-малко планирани 
средства за активи, както и за-
дълженията към строителните 
фирми от страна на държавата 
и общините.

Основните притеснения за 
бизнеса са свързани най-вече със 
замразяване на чуждестранните 
инвестиции. Строителството е 
капиталоемък отрасъл и те са 
значими за него.

През  деветмесечието на 
2013 г. чуждите инвестиции по 
данни на БНБ към 15.11.2013 г. 
общо за страната са 854,4  млн. 
евро, или 2,9% от БВП. Според 
динамиката на капиталовите 
вложения в България данните 
показват, че в сравнение с реви-
зираната стойност на миналого-
дишните инвестиции имаме спад 
от 48,7%. Вложенията в основен 
капитал са 618,3 млн. евро, или 
72,4% от инвестициите. Реин-

вестираната печалба е в рамки-
те на 12,5%, или 106,6 млн. евро.

Запазва се тенденцията за 
намаление на ръста на реин-
вестираната печалба при инвес-
тициите от дялов капитал и при 
вложенията в основен капитал. 

Чуждестранните инвестиции 
в отрасъл „Строителство“ са 53 
млн. евро и бележат драстичен 
спад от 76,4% в сравнение със 
същия период на 2012 г. Пониже-
нието е 81,7% спрямо последно-
то тримесечие на 2013 г. 90% 
от компаниите не могат да се 
похвалят със заделени средства 
за разрастване и инвестиции. 
От началото на годината се за-
белязва задържане на инвести-
ционните проекти и отдръпване 
на строителните предприемачи, 
губи се конкурентната борба за 
привличане на капиталовложения 
независимо от промените в За-
кона за насърчаване на инвести-
циите. Преките чуждестранни 
инвестиции и еврофондовете 
остават основният фактор за 
дългосрочен икономически рас-
теж в България. 

Разрешителни за строеж

Издадените разрешителни за 
строеж за третото тримесечие 
са за 1173 жилищни сгради с 3760 
жилища в тях и с 489 204 кв. м 
РЗП, на 56 административни 
сгради/офиси с 55 508 кв. м РЗП 
и на 1267 други сгради с 555 121 
кв. м РЗП. 

През третото тримесечие на 
2013 г. издадените разрешителни 
за строеж на жилищни сгради на-
растват с 1,9%, жилищата в тях 
- с 26%, а застроената им площ 
- с 23,8% спрямо второто три-
месечие на 2013 г. Увеличават 
се и разрешителните за строеж 
на административни сгради със 
75%, както и тяхната РЗП - със 
133,9%. Същевременно броят на 
разрешителните за строеж на 
други сгради са по-малко с 8,8%, а 
разгънатата им застроена площ 
бележи намаление със 7,8%. 

Планът за реиндустриализацията на Европа 
се състои от пет основни стълба – поощрява-
не на инвестициите, подобряване на квалифи-
кацията, по-ефикасно използване на ресурсите, 
създаване на истински вътрешен пазар на стро-
ителството в ЕС, насърчаване конкурентоспосо-
бността на фирмите чрез излизането им извън 
границите на Стария континент. Останалите 
фактори са спазване на директивата относно 
борбата със забавените плащания при търгов-
ските сделки; увеличение на  националните мер-
ки за стимулиране на строителния сектор; на 
данъчните облекчения; намаляване ставките за 
ДДС и преференциални лихвени проценти.

Организират се мисии по целия свят от 

страна на ЕС, които да търсят възможности 
за инвестиции и по този начин да се подкрепи 
европейската индустрия. Всичко това стана 
ясно от изказването на вицепрезидента на ЕК с 
ресор индустрия и предприемачество Антонио 
Таяни при гостуването му у нас по покана на КСБ.

Той съобщи, че предстои и провеждането на 
международен форум за Африка и Латинска Аме-
рика, на който ще се дискутира устойчивото 
строителство и търсенето на нови пазари по 
света. ЕС вече е направил контакти със Северна 
Африка, Латинска Америка, Русия, Китай. Ще има 
мисия и в Израел и Канада. Желаещите български 
компании могат да вземат участие в срещите, 
организирани от ЕК, призова Таяни.

Започнато строителство на нови сгради за деветмесечието на 2012 – деветмесечието на 2013 г. по области
( броя )

Области Жилищни сгради Жилища Административни сгради Други сгради

Девет- 
месечие 
2012 г. 

Девет-
месечие 
2013 г.

Разлика Девет- 
месечие 
2012 г.

Девет-
месечие 
2013 г.

Разлика Девет- 
месечие 
2012 г.

Девет-
месечие 
2013 г.

Разлика Девет- 
месечие 
2012 г.

Девет-
месечие 
2013 г.

Разлика

Общо за страната 1 725 1 751 26 4 642 5 138 496 63 88 25 1 561 1 403 -158

Благоевград 95 90 -5 226 340 114  6 6 69 95 26

Бургас 235 218 -17 1 412 1 047 -365  8 8 98 105 7

Варна 218 204 -14 869 1 261 392 3 3 0 126 91 -35

Велико Търново 43 70 27 100 194 94 4 11 7 92 71 -21

Видин  6 6  6 6     0

Враца 10 16 6 11 12 1   24 17 -7

Габрово 18 13 -5 27 13 -14   18 7 -11

Добрич 55 74 19 110 150 40 7  -7 89 50 -39

Кърджали 20 47 27 58 142 84  7 7 9 15 6

Кюстендил 4 12 8 5 11 6     0

Ловеч 32 41 9 55 39 -16   50 56 6

Монтана 5 12 7 7 12 5   15 24 9

Пазарджик 70 73 3 118 220 102   87 81 -6

Перник 16 41 25 16 59 43   16 18 2

Плевен 26 19 -7 37 17 -20   39 61 22

Пловдив 163 199 36 280 456 176  3 3 162 102 -60

Разград 26 25 -1 28 27 -1   47 55 8

Русе 26 21 -5 58 31 -27 3  -3 39 46 7

Силистра 14 30 16 18 31 13   59 44 -15

Сливен 32 45 13 53 48 -5   43 50 7

Смолян 11 19 8 12 21 9   23 40 17

София  168 148 -20 169 159 -10  8 8 110 51 -59

София (столица) 172 111 -61 492 408 -84  6 6 47 42 -5

Стара Загора 104 108 4 219 261 42 6  -6 106 97 -9

Търговище 12 14 2 66 33 -33   17 25 8

Хасково 76 55 -21 92 99 7   80 48 -32

Шумен 38 21 -17 47 21 -26  3 3 38 39 1

Ямбол 20 10 -10 40 11 -29   48 60 12
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Издадените разрешителни за 
деветмесечието на 2013 г. са за 
3088 жилищни сгради с 8622 жи-
лища в тях и РЗП 1160116 кв. м. В 
сравнение с деветте месеца на 
2012 г. има намаление от 4,9% на 
жилищните сгради, нарастване 
от 15,7% на жилищата в тях и 
нарастване на РЗП С 11,1%.

Издадените разрешителни 
за детмесечието на 2013 г. за 
административни сгради са 120 
и са по-малко с 1,6% в сравнение 
със същия период на 2012 г. при 
нарастване на РЗП с 50,5%.

Издадените разрешителни за 
други сгради за деветте месеца 
на 2013 г. са 3559, РЗП – 1 615 069 
кв. м. Запазва се броят на издаде-
ните разрешителни в сравнение 
със същия период на 2012 г. РЗП 
нараства с 3,2%.

Издадени строителни разре-
шителни за строеж на сгради  
общо през деветте месеца на 
2013 г. по данни на НСИ са  6767 
с РЗП 2871451 кв. м. В сравнение 
със същия период на предходната 
година се наблюдава намаление 
със 160 издадени разрешителни, 
или спад от 2,3% и незначителен 
ръст на застроената площ със 
7,4%. 

Най-голям брой разрешителни 
за строеж на нови жилищни сгра-
ди за деветте месеца на 2013 г. 
са издадени в следните области: 
Пловдив - 393, Бургас - 341, Со-
фия (град) – 278, София – 231 и 
Варна – 267. Най-много жилища 
предстои да бъдат започнати в 
областите София (град), Плов-
див, Бургас, Варна и Благоевград.

Общо за всички сегменти за 
деветте месеца на 2013 г. по 
данни на НСИ са започнати 3242 
нови сгради с РЗП 1 516 090 кв. м. 
Наблюдава се намаление от 3,2% 
в сравнение със същия период на 
2012 г. на общия брой и нараства-
не на РЗП от 6,5%. Жилищните 
сгради са 1751 с 5138 жилища в 
тях и със 711 707 кв. м обща за-
строена площ.

Административните са 
88 с 49 652 кв. м РЗП. Другите 
сгради са 1403 със 754 731 кв. м 
РЗП. Спрямо същия период на 
2012 г.  започнатите нови сгради 
са по-малко с 3,2%. Жилищните 
сгради нарастват с 1,5%, жили-
щата в тях - с 10,7%, а общата 
им застроена площ със 17,8%. 
Регистрирано е увеличение на 
започнатите административни 
сгради с 39,7% и на общата им 
застроена площ - ръст от 69,4%. 
За първи път се очертава тен-
денция на нарастване от послед-
ните две години на застроената 
площ и на броя започнати жилищ-
ни сгради. Другите сгради беле-
жат намаление с 10,1% и тяхна-
та РЗП - също - с 4,3%. 

Строителството на най-го-
лям брой нови сгради е започнало 

в областите: Бургас – 331 общо, 
от които 218 жилищни, 8 админи-
стративни и 105 други сгради; 
Варна - общо 298, в т.ч. - 204 жи-
лищни, 3 административни и 91 
други сгради; Пловдив - 304 общо, 
от които 199 жилищни, 3 адми-
нистративни и 102 други сгради.

Въведените в експлоатация 
новопостроени жилищни сгради 
през периода януари - септем-
ври на 2013 г. по данни на НСИ 
са 1631. Спадът е с 5,2% спрямо 
същия период на предходната го-
дина. Продължава тенденцията 
на спад на въведените в експло-
атация новопостроени жилищни 
сгради. Новопостроените жили-
ща в тях са 6981, или с 2,2%  по-
малко. Най-голям брой въведени 
в експлоатация жилищни сгради 
има в областите Варна - 317 с 
1779 жилища в тях, Бургас –  233 
с 2034 жилища, и Пловдив - 138 
сгради с 433 жилища.

Общата полезна площ на 
всички новопостроени жили-
ща през януари - септември на 
2013 г. е 588 хил. кв. м, или с 2,4% 
по-малка в сравнение със същия 
период на 2012 г. 

Въведени в експлоатация 
новопостроени жилищни сгради 
през третото тримесечие на 
2013 са 521 - с 40 по-малко, или 
намаление от 7,7%. Спрямо тре-
тото тримесечие на 2012 г. сгра-
дите са 38 по-малко, или 6,8%. 
Регистрираното намаление на 
новопостроените жилища в тях 
е с 12,8% 

Въведени в експлоатация 

новопостроени сгради за трето-
то тримесечие на 2013 г. по вид:  

- стоманобетонни конструк-
ции - 74,5%, или нарастване от  
2% в сравнение с второто три-
месечие; 

- тухлени - 24,5%, или намале-
ние с 1,3%;

- панелни – 0,6% ,или нара-
стване от 0,4%;

- други - 0,4%, или намаление 
от 1%; 

В сравнение със същото три-
месечие на 2012 г. се наблюдава 
увеличение на относителния дял 
на тухлените сгради. 

Разпределение по вид строи-
телство за третото тримесе-
чие на 2013 г: най-голям дял имат 

къщите с 66,6%, или намаление 
от 3,1% в сравнение с второто 
тримесечие на 2013 г., следвани 
от кооперациите с дял от 18%, 
или намаление от 0,9% в сравне-
ние с второто тримесечие.

Безработицата

за периода  януари – септем-
ври 2013 г. в страната остава 
висока, броят на незаетите лица 
е 435 хил. по данни на Евростат. 
На годишна база той се увелича-
ва с 6,6%. В сравнение с второто 
тримесечие на 2013 г. има незна-
чително намаление. Страната ни 
се нарежда на 7-о място в ЕС по 
най-висока безработица.

Незаетите в отрасъл „Стро-
ителство“ съставляват 11% 
от всички в страната. Новоре-
гистрираните безработни за 
януари - септември 2013 г. са 48 
хил. души, т.е. намаляват с 9% в 
сравнение със същия период на 
2012 г. Промените са основно по-
ради сезонни фактори. В сравне-
ние с деветмесечието на 2009 г. 
безработните се увеличават със 
74%. Според данни на КСБ безра-
ботните в отрасъл „Строител-
ство“ са над 90 хил. души.

Анализът показва, че не се 
наблюдават устойчиви проце-
си на възстановяване на пазара 
на труда в бранша. Продължава 
тенденцията на нарастване на 
безработните на фона на задъл-
бочаващата се криза в сектор 
„Строителство“. Причините за 
това са забавящата се икономи-

ка, липсата на достатъчно висок 
ръст и съответно - на генерира-
не на достатъчно нови работни 
места, които да компенсират 
съкратените. 

Прогнозата е, че високата 
безработица и слабата актив-
ност на трудовия пазар в сек-
тора ще се задържат до края на 
2013 г. За трайно понижаване на 
безработицата и създаване на 
нови устойчиви работни места 
е необходимо подобряване на 
бизнес средата и насърчаване 
на инвестиционната дейност. 
Оптимистичните прогнози са 
изключително трудна задача. По 
оценка на повечето строителни 
компании приоритет остава за-

пазването на сегашните свити 
обеми.    

По предварителни данни на 
НСИ наетите лица по трудово 
и служебно правоотношение към 
края на септември 2013 г. в сек-
тор „Строителство“ са 129 хил. 
души. Тенденцията на спад се 
запазва и намалението в сравне-
ние със същия период на 2012 г. е 
с 5,8%. Наетите в отрасъла по 
трудово и служебно правоотно-
шение представляват 5,7% от 
общо наетите лица. През де-
ветмесечието на 2013 г. средна-
та месечна работна заплата в 
строителството бележи незна-
чителен ръст от 3,4% в сравне-
ние със същия период на 2012 г. 

Заетите лица общо за де-
ветмесечието на 2013 г. са 3477 
хил. За второто тримесечие на 
2013 г. са 3516 хил., за третото 
- 3624 хил. Отбелязва се нара-
стване през третото тримесе-
чие спрямо второто с 3,1%. На 
годишна база намалението е с 
0,3%, което се дължи на сезонна-
та активност.

Заетите лица в отрасъл 
„Строителство“ представляват 
5,1% от всички. Структурата 
на заетите показва намаление 
на относителния дял от 4,3% в 
сравнение със същия период на 
2012 г. 

Направени са и положителни 
стъпки. Създават се нови работ-
ни места, но така или иначе на-
шата сравнителна база е предк-
ризисният период, спрямо който 
нивата на заетост остават все 

още ниски. Средната работна за-
плата в отрасъла е 636 лв. при 
средна работна заплата общо за 
икономиката 790 лв.

Сключени договори  

по обект на поръчката 

В рамките на извършените 
анализи към 30.09.2013 г. обяве-
ните обществени поръчки в от-
расъл „Строителство“ са 1432, а 
за проектиране и надзор - 836. Те 
са разпределени, както следва:

Сградно строителство - 560 
обявени обществени поръчки на 
стойност 421 млн. лв.  

 Инженерна инфраструк-
тура - 728 обявени обществе-

ни поръчки на стойност 2869  
млн. лв.

Енергийна инфраструктура - 
144 обявени обществени поръчки 
на стойност 311 млн. лв.

Сключените договори по обя-
вени обществени поръчки към 
30.09.2013 г. са 1847 на брой с 
обща стойност 3115 млн. лв. 
Увеличението в сравнение със 
същия период на миналата годи-
на по-рано е 39,6% на броя и 158% 
на стойността на контрактите. 

Разпределение на фирмите, 
сключили договори по обявените 
обществени поръчки по крите-
рий „Нетни приходи от продажби 
и персонал“:

малки строителни фирми  - 
664, или 36% от общо сключени-
те договори;

средни строителни фирми – 
854, или 46,2%; 

големи строителни  фирми 
– 271, или 14,7%; 

нерегистрирани фирми в 
ЦПРС  - 58, или 3,1 %.

82,2% от договорите се из-
пълняват основно от малките 
и средните фирми, разбира се, 
това се диктува от вида на об-
ществената поръчка и изисква-
нията към изпълнителя. Големи-
те фирми изпълняват 14,7% от 
поръчките за деветмесечието 
на 2013 г. 

Произведената продукция е 
за 7452 млн. лв. Стойността на 
сключените договори по обявени 
обществени поръчки за  периода 
януари - септември на 2013 г. е 
3115 млн. лв. 

41,8% от обема на продукция-
та се дължат на обществените 
поръчки, а останалите 58,2% - на 
други инвестиционни проекти.

Очакванията за напредък оста-

ват за следващия  

програмен период 

Надеждите изцяло са насо-
чени към следващия програмен 
период. Ключовите цели са по-
добряване конкурентоспосо-
бността на българския бизнес, 
насърчаване на инвестицион-
ната активност, стартиране 
на всички оперативни програми 
през следващата година, създа-
ване на предпоставки за иконо-
мическо развитие и възможнос-
ти за повишаване на доходите на 
гражданите.

Приоритетни за финансира-
не за периода 2014 – 2020 г. ще 
бъдат обновлението и модерни-
зацията на предприятията, ин-
тернационализация на бизнеса, 
зелена икономика и развитието 
на секторите иновации и при-
ложни научни изследвания. Една 
от възможностите пред строи-
телния бранш да поеме нагоре е 
чрез финансираните с публични 
средства проекти. 

Започнато строителство на нови сгради за деветмесечие 2010 г. – деветмесечие 2013 г. за страната, бр.

Видове сгради

Девет- 
месечие 
2010 г.

Девет- 
месечие 
2011 г.

Девет- 
месечие 
2012 г.

Девет- 
месечие 
2013 г.

Девет- 
месечие 
2013 г. 
Девет- 
месечие 
2010 г.

Девет- 
месечие 
2013 г. 
Девет- 
месечие 
2011 г.

Девет- 
месечие 
2013 г. 
Девет- 
месечие 
2012 г.

Бр. Бр. Бр. Бр. % % %

Общо сгради 3 491 3 657 3 349 3 242 - 7,1% - 11,3% - 3,2%

Жилищни сгради 2 004 1 912 1 725 1 751 - 12,6% - 8,4% 1,5%

Жилища 5 723 5 356 4 642 5 138 - 10,2% - 4,1% 10,7%

Административни сгради 96 93 63 88 - 8,3% - 5,4% 39,7%

Други сгради 1 391 1 652 1 561 1 403 0,9% - 15,1% - 10,1%
По данни на НСИ
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2013 г. започна с втора-
та кръгла маса

„Модернизация на  

обществените поръчки“.

Инициативата бе на ОП 
на КСБ - София. Камарата 
предложи създаването на 
електронно досие на строи-
телните обекти като част 
от електронното правител-
ство. Участниците се обе-
диниха около необходимост-
та от това и бе предложено 
първото е-досие да бъде за 
лот 2 на АМ „Струма“. 

Гост на дискусията беше 
Елеонора Николова - тогава-
шен и.д. директор и настоящ 
зам.-директор на Центъра 
за превенция и противодей-
ствие на корупцията и ор-
ганизираната престъпност 
към Министерския съвет 
(БОРКОР). Тя представи 
идеята след предквалифи-
кация строителните фирми 
да се явяват на обществени 
поръчки само с идентифика-
ционен код, който да важи за 
всеки търг. От своя страна 
председателят на КСБ инж. 
Светослав Глосов посочи, че 
според статистиката през 
последните години 80% от 
работата в бранша идва от 
търгове, а 90% от тях са по 
европрограмите. „Това прави 
темата за обществените 
поръчки още по-актуална, 
защото и през следващия 

програмен период ЕС ще 
бъде най-големият или един-
ствен източник на средства 
за сектора“, подчерта в из-
казването си инж. Глосов.  

След като някои основ-

ни цели бяха набелязани 
в началото на годината, 
през есента дойде време 
за равносметка и поглед 
към наближаващата 2014 г. 
Предизвикателствата пред 
строителния сектор бяха 

обсъдени в контекста на 
икономическата ситуация в 
целия ЕС. Специално за дис-
кусионния форум на тема 

„Строителството 

през 2014 г. Европейски 

перспективи и предизви-

кателства пред иконо-

миката и строителната 

индустрия в контекста 

на новия програмен пери-

од 2014-2020 г.“

в България гостува вице-

президентът на ЕК с ресор 
„Индустрия и предприема-
чество“ Антонио Таяни, кой-
то бе в страната само за 
4 часа. „Строителството 
е ключов сектор за новата 

индустриална политика на 
ЕС. Преди няколко години 
авторитетни френски биз-
несмени заявиха, че когато 
се строи, икономиката се 
развива. Поставихме си за 

цел 20% от вътрешния про-
дукт на ЕС да произхожда 
от предприятията, а строи-
телството е изключително 
важен отрасъл за нашата 
реиндустриализация“, заяви 
вицепрезидентът. По време 
на третата поред годишна 
конференция Антонио Таяни 
беше удостоен с грамота 
от председателя на Кама-
рата инж. Светослав Глосов 
за приноса му за започване 
на новата индустриална ре-
волюция в ЕС. „Високо ценим 
и инициативата на вице-
президента Антонио Таяни 
за приемането на директи-
вата относно борбата със 
забавените плащания при 
търговските сделки. Бла-
годарни сме за неговите 
усилия гласът на бранша 
ни да бъде чут в рамките 
на политиките на ЕС“, зая-

ви инж. Глосов при поднася-
нето на грамотата. „Това 
признание изпълва сърцето 
ми с радост. Огромно удо-
волствие е да бъда отново 
тук в София, която е канди-
дат за европейска столица 
на културата през 2019 г. 
Моето убеждение е, че Бъл-
гария ще играе важна роля и 
в бъдещето на ЕС“, каза Та-
яни, приемайки отличието. 
Вицепрезидентът уточни, 
че включването на строи-
телството сред шестте 
приоритетни сектора за ре-

индустриализация на Европа 
е придружено и от план за 
действие на ЕК в тази посо-
ка. Документа той предста-
ви в Истанбул на конгреса на 
Европейската федерация на 
строителната индустрия. 
Планът се състои от пет 
основни стълба – поощря-
ване на инвестициите, по-
добряване на квалификация-
та, по-ефикасно използване 
на ресурсите, създаване на 
истински вътрешен пазар 
на строителството в ЕС и 
насърчаване конкурентоспо-
собността на фирмите чрез 
излизането им извън грани-
ците на Стария континент. 
„Необходимо е национални-
те мерки за стимулиране 
на строителния сектор да 
се увеличат. В част от дър-
жавите членки има данъчни 
облекчения, намалени став-

ки за ДДС и преференциални 
лихвени проценти. Изпратих 
писма до всички министри на 
икономиката в страните от 
общността с призив да раз-
ширят тези мерки“, обясни 
Таяни. Той напомни и за при-
етата европейска директи-
ва за забавените плащания, 
като уточни, че комисията 
следи нейното транспони-
ране в България. Таяни съоб-
щи, че през февруари 2014 г. 
предстои среща между дър-
жавните глави и правител-
ствените ръководители от 
ЕС, посветена на индустри-
алната политика на Европа. 

Председателят на КСБ 
инж. Светослав Глосов пред-
стави актуална информация 
за състоянието на строи-
телния бранш в България. 
Той посочи, че финансовите 
отчети на фирмите за полу-
годието на 2013 г. показват 
изключително слаб темп на 
нарастване на приходите 
и драстично намаляване на 
печалбите. Вицепремиерът 
по икономическите въпро-
си Даниела Бобева ко мен-
тира, че растежът, който 
успя да постигне България 
в предкризисния период, се 
дължи най-вече на строи-
телството и именно сим-
биозата между този сектор 
и туризма е издърпала ико-
номиката напред. Според 
нея другият фактор, който 
би помогнал на българския 
бизнес, е ангажиментът на 
кабинета „Орешарски“ да 
съдейства на фирмите за 
тяхното участие в търгове 
зад граница. „За сектора се 
разкриват добри възможнос-
ти, защото имаме традиции 
в строителството на ка-
чествени обекти в чужбина. 
Натрупаният капацитет по 
европрограмите също е от 
полза. България има тради-
ционно добри отношения с 
държавите извън ЕС. Водим 
дискусии с Казахстан и дру-
ги държави от Централна 
Азия за участие на българ-
ски фирми в обществени 
поръчки“, обясни Бобева. На-
края тя призова Камарата 
да продължи да защитава 
все така активно своите 
членове и отбеляза, че един-
ственият вестник, който 
редовно получава на бюрото 
си, е „Строител” – изданието 
на КСБ. 

По време на форума ви-
цепрезидентът Таяни пред-
стави и кампанията на ЕК 
срещу фалшифицирането 
на промишлени продукти. По 
думите му оборотът в този 
дял от сивата икономика е 
200 млрд. евро годишно. Това 
засяга и строителството, 
защото продуктите и ма-
териалите в сектора също 
са обект на фалшификация. 
За неговия огромен принос 
като бивш журналист и ви-
цепрезидент на ЕК в бор-
бата срещу измамите и ко-
рупцията и по-специално за 
организирането на първата 
кампания на ЕС срещу фал-
шифицирането на промиш-

2013
Вицепрезидентът на ЕК с ресор „Индустрия и предприемачество“ Антонио Таяни беше 

удостоен от председателя на КСБ инж. Светослав Глосов с грамота за приноса му за започване 

на новата индустриална революция в ЕС

Участниците в кръглата маса „Модернизация на обществените поръчки“ се обединиха около 

необходимостта от е-досиета за обектите

Снимки Денис БучелНевена Картулева

Създаването на традиция особено когато е добра, 
не е лесна задача. Това изисква не само постоянство в 
действията, а и в целите. Необходимо е да не спираш да 
се стремиш към най-доброто и постигайки го – просто 
да надграждаш. Всяка година Камарата на строителите 
в България, с медийното партньорство на в. „Строител“, 
организира форуми, които се превърнаха в срещи, зада-
ващи отправните точки за развитие на бранша. Това е 
времето, когато представителите на изпълнителната 
и законодателната власт, на местните администрации 
и на строителните компании се събират на едно място, 
за да поставят проблемите на масата. И да опитат да 
намерят път към тяхното разрешаване. 

Камарата избра ръководство, демонстрира приемственост в целите
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лени продукти Таяни получи 
сертификат за почетен член 
на „Клуб – Журналисти срещу 
корупцията”.

2013 г. беше особено 

важна за КСБ. Това бе 

годината, в която Кама-

рата проведе отчетно-

изборните събрания 

на областните пред-
ставителства, а след това 
и избор на председател и 
членове на УС, на Контрол-
ния съвет, на Комисията за 
воденето, поддържането и 
ползването на Централния 
професионален регистър на 
строителя. С решенията, 
които взеха, членовете на 
КСБ показаха приемстве-
ност в поставените цели 
и готовност за следване 
на вече очертания път. По 
време на събранията се чуха 
много и различни мнения, 
като най-добрите предло-
жения прераснаха в мерки, 
чието изпълнение води до 
по-ефективната работа на 
организацията и по-пълно-
ценна помощ, която тя да 
оказва на представителите 
на бранша.

Инж. Светослав Глосов 
бе номиниран за втори пред-
седателски мандат начело 
на Камарата, а по време на 
Общото годишно отчет-
но-изборно събрание, което 
се проведе в Националния 
дворец на културата, еди-
нодушно беше избран за 
поста. 

За председател на Кон-
тролния съвет бе определен 
Валентин Николов, също за 
втори мандат. За пред-
седател на Комисията за 
воденето, поддържането и 
ползването на Централния 
професионален регистър на 
строителя на КСБ бе пре-
избран доц. д-р инж. Георги 
Линков. 

„Искам да благодаря за 
доверието, което ми ока-
захте. Това означава, че за 
изминалия мандат сме си 
свършили работата, която 
са ни възложили Общото съ-
брание и УС“, заяви след из-
бирането си инж. Светослав 
Глосов.

„Поемам ангажимента, 
че това, което сме започ-
нали, ще го довършим. Ще 
работим за осъществяване 
на приоритетите на Кама-
рата. КСБ не може да оси-
гури работа на фирмите, но 
тя може със своето влияние 
да подобри достъпа на мал-
ките и средните фирми до 
търговете и условията на 
провеждане на конкурсите, 
които трябва да бъдат по-
честни и по-открити. Нор-
мално е големите компании 
да работят на мащабните 
обекти, но е необходимо и да 
бъдат коректни към техни-
те подизпълнители. Важно 
е фирмите да се развиват, 
а не както през последните 

две или три години да се де-
капитализират. Надявам се, 
че Камарата със своя авто-
ритет и капацитет ще по-
стигне целите си“, подчер-
та той.

На първото си заседание 
новият Управителен съвет 
избра Изпълнително бюро и 
зам.-председатели на КСБ. 
Инж. Николай Станков, Ан-
дрей Цеков, Иван Мирински 
и създателят на конкурса 
„Аз мога да строя“ Пламен 
Иванов са новите зам.-пред-
седатели на организацията.

Октомври някога е бил 
специален месец за строи-
телите, защото тогава с 
настъпването на първите 

студени дни те са били при-
нудени да спират работа в 
очакване на слънчевите лъчи 
през следващата година, за 
да продължат да издигат за-
почнатите постройки. Сега 
те не спират да строят. 
Новите материали и ино-
вационни технологии поз-
воляват това да се случва 
независимо от метеороло-
гичните условия. Но октом-
ври си остава специален, 
защото на 26-и майстори-
те отбелязват своя праз-
ник Димитровден – Деня на 
строителя. Тогава Камара-
та връчва своите отличия 
на най-добрите фирми, до-
казали се през годината с 
качествено изпълнение на 
обекти.

Домакини на 

традиционния бал по по-

вод Деня на строителя

бяха министърът на 
регионалното развитие 
Десислава Терзиева и пред-
седателят на КСБ инж. Све-
тослав Глосов. Събитието 
се проведе в зала „Роял“ на 
хотел „София Балкан“. Ми-
нистърът на регионалното 

развитие Десислава Терзи-
ева, председателят на КСБ 
инж. Светослав Глосов и 
председателят на АПИ инж. 
Стефан Чайков раздадоха 
строителните „Оскари”. 
В класацията участваха 
само строители, вписани в 
Централния професионален 
регистър на строителя и 
изпълнили процедурата по 
чл. 20, ал. 2 от ЗКС за 2012 
г. Сред официалните гости 
на годишния бал бяха посла-
никът на Кралство Мароко у 
нас Н. Пр. Латифа Ахарбаш, 
зам.-министрите на регио-
налното развитие Мирослав 
Мазнев и Добромир Симид-
чиев, зам.-министърът на 

инвестиционното проекти-
ране Борислав Ангелов, зам.-
министърът на МИЕ Брани-
мир Ботев, изп. директор на 
„Метрополитен“ ЕАД инж. 
Стоян Братоев, зам.-кме-
тът на Столичната община 
д-р Тодор Чобанов, експерти 
от държавни ведомства и 
народни представители. На 
празника не остана неотбе-
лязана и благотворителната 
дейност на Камарата, като 
специално бе представен 
трейлър на документалния 
филм за цялостната рес-
таврация на Паметника на 
Цар Освободител, която бе 
инициирана от Столичната 
община и КСБ и осъществе-
на с финансовата подкрепа 
на хуманитарната фондация 

на Андрей Скоч „Поколение”. 
След официалната церемо-
ния по награждаването за 
гостите настъпи и още по-
приятната част от вечерта 
– с много танци и музика в 
компанията на група „Ака-
га“. Музикантите поднесоха 
вълнуващ коктейл от емо-
ции и добро настроение. Му-
зикален „Оскар“ на вечерта 
спечели песента „Rockabilly 
звезда“, чийто клип бе ре-

ализиран с подкрепата на 
Камарата на строителите 
в България и в. „Строител“.

Последното за годината 
събитие беше третата на-
учнопрактическа конферен-
ция 

„Предизвикателства при 

изграждането и експлоа-

тацията на ПСОВ“.

При откриването й 
министърът на инвести-
ционното проектиране арх. 
Иван Данов заяви: „Провеж-
дането на такива форуми 
е доказало своята роля за 
изработването на по-ефек-
тивни стратегии за устой-

чиво развитие.“ Форумът 
бе организиран от КСБ и 
Българската асоциация 
по водите. В събитието 
участваха и зам.-минист-
рите на околната среда и 
водите Атанас Костадинов 
и на регионалното развитие 
Добромир Симидчиев, както 
и представители на всички 
страни в инвестиционния 
процес - възложители, кон-
султанти, проектанти и 
строители - експерти, ра-
ботещи по изграждането и 
експлоатацията на ПСОВ. 
„Строителството на пре-
чиствателни съоръжения 
освен че носи ползи за от-
делните региони, насърчава 
и обмена на научни знания, 
управленски стратегии и 
добри практики. Те са от ва-
жно значение за опазване на 
околната среда и за пости-
гане на устойчиво развитие. 
Неслучайно ООН обяви 2013 
г. за международна година 
за водно сътрудничество“, 
допълни арх. Данов. „Зада-
чите, които трябва да се 
поставят за решаването 
на проблемите, правят още 
по-важни вашите мнения и 
становища. Убеден съм, че с 
общи усилия и конструкти-
вен диалог ще намерим най-
добрите начини за реализи-
ране на генерираните идеи 
от форума, което ще обо-
гати европейския опит при 
въвеждането на политика за 
подобряване на качеството 
на живот“, подчерта минис-
тър Данов. 

В духа на партньор-
ство за нас тези форуми 
са важни. Те са начинът, 
по който можем да вървим 
напред при усвояването на 
евросредствата. Водещи-
ят документ, на който се 
базира цялостното про-
грамиране за 2014 - 2020 г., 
е стратегията „Европа 
2020”. Целта е да се разра-
боти програма за устойчив 
растеж, която да промени 
качеството на живот у 
нас. Важно е мерките по 
оперативните програми да 
се заложат така, че да се 
постигне максимално из-
пълнение на европейските 
регламенти и директиви. 
Приоритетите в полити-
ките по околна среда тряб-
ва да станат секторен 
подход във всички сфери 
на икономиката, земедели-
ето, селското стопанство 
и бита. Това е новият ме-
тод, за който настоява 
ЕК като начин на работа“, 
каза пред участниците във 
форума зам.-министър Ата-
нас Костадинов. По думите 
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 
изграждането на систе-
мите за наблюдение на ка-
чеството и количеството 
на водите в страната, как-
то и за превенция на навод-
нения и заливания. 

„Форумът дава възмож-
ност да кажем това, което 
искаме. Имаме проблем във 
ВиК сектора. Състоянието 
не е такова, каквото желаем 
да бъде. Повече от двайсет 
и четири години се лута-
ме да намерим верния път. 
Смятам, че краят на този 
процес наближава. Бяха при-
ети промените в Закона за 
водите, които установяват 
в окончателен вид визията 
на отрасъла, как искаме да 
работи, как са разпределени 
ролите и отговорностите 
в него“, заяви Добромир Си-
мидчиев, зам.-министър на 
регионалното развитие. 

„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. Свето-
слав Глосов, председател на 
Камарата на строителите 
в България. „Изключително 
се радвам, че на подобни съ-
бития се получава конструк-
тивна дискусия, която води 
до ползотворни предложе-
ния. Надявам се заедно да 
успеем да ги реализираме“, 
заяви при закриването на 
конференцията инж. Иван 
Иванов. „По време на съби-
тието успяхме да съберем 
значителна аудитория и 
да чуем редица интересни 
доклади. Заедно с КСБ ще 
работим и през следваща-
та 2014 г. да организираме 
четвъртата конференция. 
Тогава ще можем да отче-
тем дали нашите предло-
жения към институциите 
са дали резултат и дали 
са се подобрили условията, 
свързани с цялостната дей-
ност по строителството и 
експлоатацията на ПСОВ“, 
обобщи инж. Иванов.

В партньорство с Българската асоциация по водите КСБ организира третата научнопракти-

ческа конференция „Предизвикателства при изграждането и експлоатацията на ПСОВ“

Домакини на традиционния бал по повод Деня на строителя бяха министърът на регионалното 

развитие Десислава Терзиева и председателят на КСБ инж. Светослав Глосов

На 17 октомври делегатите избраха ново ръководство на събрание в НДК



ството на Камарата на 
строителите в България. 
Основната тема на раз-
говорите беше ролята на 
медиацията и арбитража в 
инвестиционните проекти 
и в развитието на строи-
телния бизнес. Френските 
гости поясниха ползата и 
защитата за предприема-
чите в случай на спор с дър-
жавата или друга компания, 
както и предимствата на 
международната медиация 
при предотвратяване/ ре-
шаване на спор с помощта 
на посредник от Между-
народния съд по медиация, 
което ще направи инвес-
тиционния климат по-си-
гурен и ще способства за 
икономическото развитие 
на България. Интересът 
към България е породен 
от бързите темпове на 
развитие на медиацията 
в страната, както и от 
стремежа на Европейския 
съюз активно да популя-
ризира алтернативните 
способи за разрешаване на 
спорове. Директивата за 
медиацията като правен 
инструмент има за главна 
цел да насърчи използване-
то на метода в държави-
те - членки на ЕС, което 
неизбежно ще води към 
юридическо урегулиране на 
международните спорове. 
Европейската директива 
се прилага в държавите 
- членки на съюза. Седали-
щето на CIM се намира в 
Париж. 

22-25 април

Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
участва в VIII конгрес на 
Световната федерация на 
търговско-промишлените 
палати от 22 до 25 април, 
чийто домакин тази годи-
на бе столицата на Катар 
Доха. Камарата бе пред-
ставена от изп. директор 
инж. Иван Бойков, предсе-
дателя на ОП на КСБ – Со-
фия, инж. Николай Станков 
и инж. Джани Антова - гл. 
експерт „Международна 

дейност“. 
Вицепремиерът и ми-

нистър на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Екатерина Заха-
риева откри българския 
павилион в изложението 
на браншови организации 
и компании от цял свят, 
което протече паралелно 
с конгреса. КСБ също се 
включи в него като част 
от щанда на страната ни. 
Той представи индустри-
алния ни потенциал под 
мотото „Български тури-
зъм и инфраструктура“. 
Специално за откриване-
то на павилиона присъст-
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25 януари 

В началото на годи-
ната председателите на 
строителните федерации 
от Югоизточна Европа 
проведоха заседание в Со-
фия. Председателят на 
КСБ инж. Светослав Гло-
сов отправи приветствие 
към присъстващите и ги 
запозна със състоянието 
на бранша у нас. Гости на 
заседанието в сградата 
на Камарата бяха Костас 
Рушас, президент на Ки-
пърската федерация на 
строителните фирми, Ан-
дреас Микалос, генерален 
секретар на кипърската 
организация, и Лауренцио 
Плошчану, председател на 
Румънската асоциация на 
строителните фирми. 

От българска страна 
присъстваха Венелин Тер-
зиев, вицепрезидент на Ев-
ропейската федерация на 
строителната индустрия 
(FIEC), инж. Таня Каменова, 
член на Изпълнителното 
бюро на КСБ, инж. Виктор 
Шарков и Васил Вутов, чле-
нове на Контролния съвет 
на КСБ (към датата на съ-
битието). 

25-28 февруари

„Средногодишните 
инвестиции в Албания са 
между 800 млн. и 1 млрд. 
евро. Средствата са от 
бюджета на страната и по 
различни споразумения със 
Световната банка, ЕС, Ев-
ропейската инвестиционна 
банка, Ислямската банка за 
развитие. Имаме инвести-
тори от Италия, Германия, 
Кувейт и Саудитска Ара-
бия.“ Това заяви зам.-ми-
нистърът на транспорта 
и благоустройството на 
Албания Ернест Нока по 
време на среща с делега-
ция на Камарата на стро-
ителите в България, която 
той прие в кабинета си в 
транспортното минис-
терство.  Делегацията бе 
водена от председателя на 
ОП на КСБ - София, инж. Ни-
колай Станков 

„За нас е удоволствие 
да бъдем тук”, обърна се 
към домакина на срещата 
инж. Станков. Той пред-
стави дейността на Кама-
рата.

По думите на зам.-ми-

нистър Нока през послед-
ните години в Албания се 
влагат доста инвестиции 
в строителството на пъ-
тищата и водоснабдяване. 
Малко по-бавно върви обно-
вяването и строителство-
то на жп линии. 

„Познаваме възмож-
ностите на България за 
изграждане на пътища-
та. Добре сте дошли да 
участвате в проектите в 
Албания. Благодарение на 
тази среща двете прия-
телски страни ще задъл-
бочат ползотворното си 
сътрудничество. България 
от години е пример за нас 
в много отношения”, заяви 
по време на срещата Нока. 

През март

бе създаден Съвет на 
председателите на бран-
шовите организации в 
строителството. Това 
стана на съвместно засе-
дание на всички организа-
ции, обществено признати 
и законово регламентира-
ни, свързани с този ключов 
за икономиката сектор. В 
сградата на КСБ се събра-
ха председателите на Ка-
марата на строителите 
в България, Камарата на 
архитектите в България 
(КАБ), Камарата на инже-
нерите в инвестиционното 
проектиране, Камарата на 
инженерите по геодезия, 
Българската асоциация на 
архитектите и инженери-
те консултанти, както и на 
Националното сдружение 
„Недвижими имоти“ (НСНИ). 

Срещата бе по инициа-
тива на Строителната ка-

мара, КАБ и НСНИ. „Целта е 
да се съберат всички орга-
низации от бранша на едно 
място, да обединим усилия 
и да усъвършенстваме нор-
мативната база, в това 
число и обществените 
поръчки“, заяви във встъ-
пителните си думи като 
домакин инж. Светослав 
Глосов, председател на КСБ. 

18 март

„Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 

настоява за разделяне на 
обществените поръчки на 
по-малки лотове.“ Това за-
яви председателят на КСБ 
инж. Светослав Глосов по 
време на първата работна 
среща със служебния ми-
нистър на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Екатерина Захари-
ева. В нея от страна на Ка-
марата участваха още изп. 
директор инж. Иван Бойков, 
председателите на Кон-
тролния съвет Валентин 
Николов и на Комисията по 
професионална етика инж. 
Розета Маринова, както 
и председателите на об-
ластните представител-
ства на организацията.

Срещата се прове-
де в сградата на МРРБ и 
продължи близо два часа. 
„Важно е да знаем с какво 
можем да бъдем полезни на 
строителите. Запозната 
съм с проектите на минис-
терството за подпомагане 
на излизането на фирмите 
от бранша на международ-
ните пазари“, заяви Захари-
ева в началото на разгово-
рите.

Във връзка с тръжните 

процедури инж. Глосов обяс-
ни, че чрез разделянето им 
на по-малки лотове ще се 
осигури по-голям достъп на 
малките и средните фирми 
до тях.

8 април

Проведе се среща на 
министъра за развитие 
на електронното прави-
телство Роман Василев с 
председателя на КСБ инж. 
Светослав Глосов и изп. ди-
ректор инж. Иван Бойков в 
сградата на Министерския 
съвет. 

Инж. Глосов представи 
структурата и функцията 
на Централния професио-
нален регистър на стро-
ителя, съдържащ цялата 
информация за фирмите в 
бранша. Той подчерта, че с 
едни от последните проме-
ни на Закона за обществе-
ните поръчки ЦПРС е впи-
сан като възможност да 
се използва информацията 
от него при провеждане на 
търгове.

„Настоявахме за по-
изчистен запис, тъй като 
някои възложители продъл-
жават да изискват и дру-
ги документи извън тези, 
съдържащи се в ЦПРС“, 
добави той и подчерта, 
че продължават дискри-
минационните практики 
в тръжните процедури, а 
една от основните задачи 
на Камарата е да ги сведе 
до минимум.

„Работим с Центъра 
за превенция и противо-
действие на корупцията и 
организираната престъп-
ност (БОРКОР), които из-
готвиха своите е-платфор-
ми за търговете“, добави 
инж. Глосов. 

Обсъдена бе възмож-

ността за създаване на 
е-регистър на обществе-
ните поръчки. В момента 
се качват документите 
само до подписването на 
договора с изпълнителя.

В средата на месеца

Ръководството на 
Международния съд по ме-
диация (CIM), представен 
от президента Стефан Де-
лекян, международния съдия 
- медиатор към съда проф., 
Родни Даниел и Жерар Жо-
сран, президент на Палата 
II, секция „Недвижими имо-
ти”, се срещна с ръковод-

25 януари, КСБ е домакин на дискусия с представителите на строителните федерации  

от Югоизточния регион

25-28 февруари, посещение на делегация на Камарата в Албания

През март се създаде Съвет на председателите на браншовите организации в строителството

22-25 април, Камарата участва в VIII конгрес на Световната 

федерация на търговско-промишлените палати

26 април, Н. Пр. Юсеф Алхади Зургани, временно управляващ 

посолството на Либия у нас, посети КСБ

Снимки в. „Строител“
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ваха и председателят на 
Катарската търговско-
промишлена палата шейх 
Халифа бин Джасим ал 
Тани и изпълнителният ди-
ректор на палатата Реми 
Роухани.

Мащабното изложение 
събра участници от раз-
лични сектори и държави 
на едно място в Катар-
ския национален конгресен 
център.

26 април

По предложение на 
либийското посолство в 
централния офис на КСБ 
се проведе делова среща 
между Н. Пр. Юсеф Алхади 
Зургани, временно управля-
ващ посолството на Либия 
у нас, и председателя на 
Камарата инж. Светослав 
Глосов. „Идеята на нашите 
гости е да им помогнем 
да установят контакти 
с български строителни 
фирми, които да участват 
в изграждането на обекти 
в Либия и да върнат добри-
те традиции от близкото 
минало”, уточни инж. Гло-
сов. 

Отношенията меж-
ду двете държави имат 
богата и дълга история, 
изградена върху сътруд-
ничеството и взаимното 
уважение, благодарение на 
дейността на десетките 
български фирми, които са 
оставили положителен от-
печатък и добро име сред 
либийците.

След промените през 
февруари 2011 г. Либия се 
стреми да отвори нова 
страница в отношенията 
си с България. Тя търси 
професионалисти за из-
граждане на инфраструк-
тура, на обекти от соци-
алната сфера - болници, 

обществени сгради, жили-
ща. За тях новото прави-
телство е отделило много 
средства.

6-9 юни 

По покана на Холанд-
ската строителна кама-
ра тазгодишният редовен 
конгрес на Европейската 
федерация на строител-
ната индустрия (FIEC) се 
проведе в Амстердам. На 
форума от 6 до 9 юни при-
състваха представители 
на почти всички европей-
ски страни, членки на фе-
дерацията. Основен мо-
мент в работната част на 
конгреса беше заседание-
то на Общото събрание, 
което започна с приемане 
на протокола от предишна-
та среща и доклад по фи-
нансовото състояние. На 
форума от страна на КСБ 
присъстваха председате-
лят на Камарата инж. Све-
тослав Глосов, инж. Иван 
Бойков, изп. директор, инж. 
Николай Николов, член на 
УС на КСБ, Ренета Николо-
ва, главен редактор на в. 
„Строител“, и инж. Джани 
Антова, главен експерт 
„Международна дейност” - 
КСБ.

Особен интерес пред-
ставляваха предложенията 
по промени в Устава на ор-
ганизацията. По инициати-
ва на Управителния съвет 
Общото събрание одобри 
предоставяне на самос-
тоятелно място на Испа-
ния в управителния орган 
на федерацията. Последва 
гласуване на препоръката 
Португалия, Ирландия и 
Малта да сформират нова 
регионална група. С това 
преместване на Малта от 
групата, в която попада 
България, там останаха 

Румъния, Гърция и Кипър. 
Президентът на FIEC 

от 2010 до 2012 г. Луи-
за Тодини бе удостоена с 
титлата „почетен пред-
седател на Европейската 
строителна федерация”. 

3 юли

Представителите на 
законодателната власт 
потърсиха активен диалог 
с бранша. Председателят 
на КСБ инж. Светослав 
Глосов и членове на ръко-
водството на Камарата 
проведоха работна сре-
ща с председателите на 

двете основни за сектора 
парламентарни комисии в 
42-рото народно събрание 
- тази по регионална поли-
тика и за инвестиционно 
проектиране. От КСБ изло-
жиха основните си искания 
за промяна в нормативни-
те актове. На първо място 
това е отделянето от ЗУТ 
на материята, касаеща 
инвестиционния процес, и 
разписването й в нов закон. 
Поставен бе и въпросът за 
нов ЗОП, а предложенията, 
изготвени от експерти-
те на Камарата, бяха из-
пратени на вицепремиера 
Бобева и двете комисии. 
От законодателния орган 
подчертаха, че вратата за 
предложения е отворена, а 
партньорството с КСБ 
трябва да стане рутинна 
дейност.

Началото на септември

Министърът на реги-
оналното развитие Де-
сислава Терзиева, предсе-
дателят на Камарата на 
строителите в България 
инж. Светослав Глосов, 
председателят на Кон-
тролния съвет Валентин 
Николов и Иван Мирински 
– член на Управителния съ-
вет на Камарата, обсъдиха 
на работна среща актуал-
ните проблеми в строи-
телния бранш. Основната 

тема на разговора бяха 
необходимите промени в 
Закона за устройство на 
територията и в Закона 
за обществените поръчки, 
както и предложението на 
Камарата за създаване на 
закон за инвестиционното 
проектиране. По отноше-
ние на категоризацията на 
фирмите министър Терзие-
ва посочи, че е необходимо 
прецизиране на Наредба 1, 
за да може предприятия-
та, които са специализи-
рани в определена дейност 
– например укрепване на 
свлачища, да работят без-
проблемно. Във връзка с 
предстоящите промени в 
Закона за обществените 
поръчки министър Терзиева 
и представителите на Ка-
марата се обединиха около 
мнението, че е необходи-
мо създаването на повече 
стимули и възможности за 
работа на малките и сред-
ните предприятия.

Засегнат беше въпро-
сът за професионалното 
обучение и възможността 
за възстановяване на про-
фесионалните гимназии, 
тъй като в момента липс-
ват достатъчно квали-
фицирани кадри в бранша. 
„Срещата бе изключител-
но конструктивна. Между 
КСБ и МРР има единоми-
слие в приоритетите, ко-
ментира председателят 
на Камарата инж. Свето-
слав Глосов. Запознахме 
министър Терзиева с пред-
ложенията на КСБ за про-
мени в ЗОП и ЗУТ, подчер-
тахме голямото значение 
и ролята на ЦПРС за са-
морегулацията на бранша, 
обсъдихме възможностите 
за нормативно уреждане 
на разделянето на голе-
мите поръчки на по-малки 
лотове, така че малките и 
средните фирми да бъдат 
подкрепени, разказа още 
инж. Глосов.

8 октомври

Председателят на КСБ 
и зам.-председател на Кон-
федерацията на работода-
телите и индустриалците 
в България инж. Светослав 
Глосов бе определен за по-
четен консул на Кралство 
Мароко в Пловдив. Това 
стана с решение на Минис-
терския съвет по предло-
жение на българското пра-
вителството и Кралство 
Мароко. 

В резиденцията на аф-
риканската страна у нас 
Н. Пр. посланик Латифа 
Ахарбаш официално връчи 
документа, с който инж. 
Глосов стана почетен 
консул. На събитието при-
състваха министърът на 
инвестиционното проек-
тиране арх. Иван Данов, 
зам.-председателят на 
парламентарната Комисия 
по външна политика Четин 
Казак, председателят на 
КРИБ Огнян Донев, бивши-
ят министър на правосъди-
ето в служебния кабинет 
Драгомир Йорданов и мно-
го гости.

28 ноември 

„Нашето посещение в 
България цели да види как 
обществените поръчки 
работят тук. Това, което 
бих искал да чуя, е кои са 

систематичните греш-
ки при провеждането на 
търговете. Интересува 
ме ролята на Агенцията 
по обществените поръч-
ки и ръководството на 
управляващите органи по 
оперативните програми, 
виждането ви за типи-
зиране на документите 
при процедурите и за сис-
темата по обжалвания. 
Необходимо ни е да ни по-
съветвате къде са про-
блемите и кои са добри-
те практики.“ Това заяви 
Йоаким Нунес де Алмейда, 
директор, отговарящ за 
политиката по общест-
вените поръчки към Глав-
на дирекция  „Вътрешен 
пазар и услуги” на ЕК. Той 
посети централния офис 
на Камарата на строи-
телите в България и дис-
кутира с инж. Светослав 
Глосов, председател на 
УС на Камарата, трудно-
стите, които браншът 
среща при обществените 
поръчки. Йоаким Нунес де 
Алмейда бе придружен от 
Ана Родригес Перес и Зо-
рница Димитрова, също 
от дирекцията. От стра-
на на Камарата бяха зам.-
председателят на орга-
низацията инж. Николай 
Станков, инж. Иван Бой-
ков, 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.

 В същия ден секция 
„Инженерна инфраструк-
тура“ към КСБ и Българ-
ската браншова камара 
„Пътища“ проведоха втора 
среща във връзка с нови-
те правила за провеждане 
на обществени поръчки 
на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ) за 
зимното поддържане за 
периода 2014 - 2018 г. Съ-
битието се състоя във 
Велико Търново. В диску-
сията бе включено и из-
работване на становище 
и решение за предоста-
вянето му пред отговор-
ните институции – АПИ, 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
Министерския съвет. Мо-
дератори бяха председа-
телят на секция „Инженер-
на инфраструктура“ инж. 
Росен Колелиев, инж. Иван 
Бойков - изп. директор на 
КСБ, Николай Иванов, пред-
седател на Управителния 
съвет на ББК  „Пътища“, и 
инж. Валентин Зеленченко, 
председател на ОП на КСБ 
- Добрич.

По време на срещата 
беше взето решение за из-
лъчване на представите-
ли от бранша за участие 
в Консултативния и Екс-
пертно-икономическия съ-
вет към АПИ. В края на ме-
роприятието се проведе и 
дискусия по проблемите на 
пътната инфраструктура, 
като бяха дадени предло-
жения към отговорните 
институции по политика-
та на държавата за със-
тоянието, развитието и 
финансирането й.

3 юли, първа среща с парламентарните комисии по инвестиционното проектиране и 

регионалната политика и местното самоуправление

6-9 юни, в Амстердам се проведе редовният конгрес на 

Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC)

13-28 ноември, Йоаким Нунес де Алмейда, директор, отговарящ 

за политиката по обществените поръчки към Главна дирекция  

„Вътрешен пазар и услуги” на ЕК, обсъди с ръководството на 

КСБ проблемите при търговете

8 октомври, председателят на КСБ инж. Светослав Глосов бе 

определен за почетен консул на Кралство Мароко в Пловдив

В началото на септември в МРР беше обсъдена необходимост-

та от изготвяне на нов Закон за устройство на територията 

и на закон за строителството 
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Мартин Славчев

И през тази година продължихме да ви срещаме в рубриката 
„Строител“ с изявени представители на бранша. Те споделяха 
професионалния си опит, добрите практики и решения, кои-
то са взимали в трудни ситуации. Разказваха ни любопитни 
истории от всекидневието и подчертаваха важната роля на 
КСБ за утвърждаване на авторитета на строителния сектор. 
Ето и някои от лицата на рубриката през тази година: 

Инж. Павел Калистратов, управител на „Калистратов 
груп” и член на Управителния съвет на КСБ: 

Инж. Николай Георгиев, управител на „ABC инженеринг – Н” 
ЕООД и член на УС на КСБ и на ИБ:

Петър Макариев, управител на фирма „Би Джи Ар Груп“:

Инж. Владимир Вутов, 
изп. директор на 
„Геострой” АД и член 
на УС на КСБ, на ИБ, 
както и на Комисията 
за прозрачност 
на финансите на 
Камарата:

„Мога категорично да заявя, 
че съм човек, който си обича 
занаята. Моето хоби е стро-
ителството. Когато идвам в 
офиса, аз не съм тук да работя, 
а да правя това, което харес-
вам. Колкото и тежък ден да 
съм имал, когато се събудя на 
следващата сутрин, тръгвам на 
работа с желание. Всички колеги 
от гилдията знаят, че съм човек 
с хъс – работохолик. Аз просто 
обичам да строя!”

 „Хубаво е, когато участниците 
в инвестиционния процес гледат 
в една посока и си помагат взаим-
но – проектантите, строителите, 
инвеститорите, доставчиците, 
а също така и ВиК дружествата, 
които оперират на дадената те-
ритория от страната.”

„Сам се насочих към строителство-
то. След като завърших гимназията, 
исках да ставам летец, но ми откриха 
половин диоптър. От малък обичах да 
конструирам. Така реших, че това е мо-
ето амплоа. Аз съм първият строител в 
моя род. Управител и собственик съм на 
фирма „ABC инженеринг”, която има пър-
ва категория за високо строителство. 
Печелили сме и няколко награди за реали-
зирани обекти. Още от самото начало, 
когато излезе Законът за Камарата на 
строителите, досега успяваме да задър-
жим нивото си въпреки трудностите.” 

„Около 2004 - 2005 г. започнахме работа по 
първите обекти. Стартирахме с ремонти на 
няколко дипломатически стаи във Военноме-
дицинска академия. Компанията разполага с 
висококвалифицирани работници, технически 
специалисти и мениджърски екип. Професио-
нализмът и натрупаният с годините опит 
позволяват на екипа ни да реагира бързо и 
гъвкаво. Намираме най-ефективните реше-
ния за всяка възникнала трудност по време 
на изпълнение на даден обект. Дружеството притежава модерни машини и съ-
оръжения за изпълнение на възложените дейности, както и собствена мобилна 
асфалтова база.“

„Връщайки се от Щатите през 
2002 г., започнах първата си работа 
в България. Занимавах се основно с 
поливни системи. Участвал съм в из-
граждането на такъв вид инсталации 
на Националния стадион „Васил Левски“, 
увеселителния парк „София ленд“. Впо-
следствие станах главен проектант 
на поливните системи на повечето от 
голф игрищата у нас. През 2005 г. полу-
чих предложение да бъда управител на 
българския клон на „МЦ-Баухеми“. Ста-
на съвсем случайно.Ходих на 2-3 интер-
вюта за поста, включително със соб-
ственика на фирмата. Започнах работа 
в германската компания през ноември 
2005 г., като първата ми задача бе да 
открия офис в България.“

„Вероятно поради факта, че на-
влязохме на пазара малко по-късно, 
масовият потребител все още не ни 
познава достатъчно. Именно зато-
ва смятаме, че все още съществува 
ниша, която можем да запълним. Не-
зависимо че в момента ситуацията 
в сектора е тежка, смятаме, че той 
ще продължи да се развива. Въпре-
ки настоящия застой, предхождан 
от големия бум има още какво да се 
прави и в областта на жилищното 
строителство, индустриалните 
обекти, дори и в сферата на хотели-
ерството и на бизнес сградите. За-
това, независимо че от тази година 
приоритетна за нас е търговията, 
строителството също е изключи-
телно важно.”

„За последните две години фирмата сериозно разшири обхвата си на дей-
ност и сега се развива в следните области: гражданско, промишлено, инфра-
структурно, хидротехничесkо строителство.

В момента строим както обекти с частно, така и с национално и европей-
ско финансиране. „Геострой“ АД има опит в изпълнението на сложни проекти в 
условията на действащо производство, или без да се прекъсват съществува-
щите дейности в близост до работната площадка.”  

„Набрах смелост да започна нещо мое – от-
начало в съдружие, а скоро след това и самос-
тоятелно, като се насочих към изграждането 
на ВиК системи. Така се появи „Пайп систем”. 
През идващата 2014 г. навършваме 10 години 
на пазара – факт, с който съм изключително 
горд. Защото, за да оцелееш и да се развиваш 
в българската бизнес среда последните годи-
ни, трябва много инат и упоритост, както и 
здрава работа.”

Управителят на  
„HTI България” ЕООД и член  
на УС на Българската асоциация 
по водите инж. Красимир 
Стоянов:

Инж. Николай Чомаковски, управител 
на „Пайп систем” и член на УС на КСБ: 

Костадин Костадинов, управител 
на „МЦ-Баухеми“ ЕООД:

Красимир Караиванов, управител 
на „Каро трейдинг“ ООД:
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Инж. Валентин Зеленченко, изп. директор  
на „Пътно строителство“ АД, ръководител на подсекция 
„Благоустройство, хидротехническо строителство  
и съоръжения“ към КСБ: 

Инж. Христо Димитров, управител на „Планекс“ ООД,  
съдружник в „Планекс Холдинг“ ООД и председател  
на ОП на КСБ - Варна:

Инж. Николай Котевски, изпълнителен директор на „Танел” ООД:

Николай Младжов, собственик на „Зет и Ем прайвит Ко”:

Инж. Росен Колелиев, управител на „Пътища  
и мостове” ЕООД и председател на секция „Инженерна 
инфраструктура“ към КСБ:

„През 2013 г. „Винербер-
гер“ бе основен партньор 
на Habitat for Humanity в 
проекта за изграждане на 
жилища със социална насо-
ченост в Костинброд. Ком-
панията подкрепя проекта 
със строителни материали, 
които се произвеждат от 
всички фирми в групата на 
„Винербергер“. За стените 
се използват керамичните 
тухли Porotherm, за покриви-
те – керамичните керемиди 
на Tondach, за вътрешносградните инсталации – продуктите на Pipelife.

Служители и управители се обединиха около идеята, че фирмата може да 
бъде полезна не само с предоставянето на висококачествени строителни мате-
риали, но и да вложи личен принос, като се включи в доброволчески отряд, който 
да помогне при изграждането на първите къщи от проекта. Така спонтанно 
организиралите се доброволци захвърлиха костюмите и вратовръзките и се 
захванаха за кофите с разтвор и тухлите.“

Инж. Иван Иванов,  
„Хидроремонт - ИГ“ ООД:

„Не съм работил нищо друго. 
Цял живот съм строил и поддър-
жал пътища. В началото започнах 
с проектиране. След това, когато 
бях в производствено-техническия 
отдел, се занимавах с отчитане на 
обектите. Впоследствие - с под-
държане и строителство на път-
ната мрежа в окръга. От тогава 
до сега се занимавам само с това.

Не бих казал, че имам любими 
обекти. Всички са ми скъпи. Оби-
чам си работата. Сутрин отивам 
в офиса с удоволствие.”

„Все още има трудни моменти в рабо-
тата ми, независимо че имам самочувст-
вието на добър строител. Но в началото 
проблемите не бяха свързани толкова с 
изпълнението на процесите при СМР, а 
с това, че налучквахме някои практики и 
действахме по интуиция в управлението 
на фирмата.

През последните години пазарът се 
стесни рязко, което постави пред доста 
строителни фирми въпроса за оцелява-
нето. Така че работещият човек винаги 
има трудности – просто живеем в тако-
ва време, но добрият професионалист се 
познава по отношението си към пробле-
ма и начина, по който го решава.“

„Кариерата ми като строител започна през 
1992 г. В продължение на 12 години работих в ГУСВ. 
Минах по цялата йерархична стълба от техниче-
ски ръководител до директор на Държавно пред-
приятие „Строителство и възстановяване” – клон 
София. След това станах част от екипа на фирма 
„Танел”. Нашето мото е „Добрите строители”.  

През последните 10 години сме изградили над 
200 обекта на територията на столицата и стра-
ната. Занимаваме се предимно с високо строител-
ство. В момента инженерно-техническият ни със-
тав е около 150 души. Успяваме да изграждаме дори 
в тези трудни условия. В момента изпълняваме 
няколко обекта.”

„Често дейностите под вода са като за пър-
ви път, въпреки че сме ги правили многократно. 
Никога не попадаме в еднакви условия и винаги 
трябва да решаваме задачите наново. Космонав-
тите тренират упражнения за безтегловност 
под водата. Представете си, че ние, строите-
лите, под кота нула го правим постоянно. Често 
пъти ни се налага да стоим с главата надолу и 
да работим.

Има голяма разлика със сушата. Под вода-
та е доста по-трудно и трябва да предвиждаш 
влиянието на доста повече фактори. Само един 
елемент ще посоча - видимостта. На сушата 
можете да гледате даден обект от 50 м раз-
стояние без проблем, докато в Черно море има-
ме случаи, при които можеш да махаш с ръце 
пред себе си и да не ги видиш.“

„Това, с което успяваме да спечелим клиентите, е, че пред-
лагаме най-добрата минна техника в света. Ние разполагаме 
с един страхотен продукт. Не е тайна, че по последни данни в 
сферата на производство на строителни машини Hitachi e на 
трето място в света след Caterpillar и Komatsu – по оборот и 
продадена техника. В минния сектор (тежки хидравлични ба-
гери от 90 до 820 тона) от две-три години Hitachi има най-го-
лям пазар. Това е предимство, тъй като работим с партньор, 
който предлага изключителен продукт. Hitachi разработи и 
нова генерация минни самосвали от 170 до 300 тона полезен 
товар, като задвижването им е с променлив ток, патент на 
Hitachi, който се прилага и при влаковете стрела в Япония.

Стремим се да вървим успоредно с предимствата на тази 
техника и да работим с тясно сътрудничество с колегите 
от Амстердам, Холандия, където е европейската централа 
на Hitachi.“

„Заедно с колегите сме прекарва-
ли много тежки и напрегнати дни и 
часове, но винаги е имало защо. Дос-
татъчно е да посоча най-големия жп 
мост в България за последните 50 
години - този над р. Марица, с дъгова 
конструкция и отвор над 400 м. Ос-
вен това на този обект построихме 
над 30 съоръжения, от които два мо-
ста с отвори по 75 м, пътен надлез 
и т.н.”

Като най-голямо достижение при-
емам факта, че двамата ми синове 
станаха достойни млади българи - 
завършиха в чужбина, а сега са при мен и ми помагат. По-големият Иван е пътен 
инженер от ВИАС с магистратура от Лондон и ръководи проектантската фирма 
„Инжконсултпроект” заедно със съпругата ми, която също е пътен инженер. По-мал-
кият ми син Тома има две магистратури - от Франция и от Англия, и се занимава 
с информационното обслужване и механизация та във фирма „Пътища и мостове”. 
Почти не ми остава свободно време - водя лекции във Варненския свободен универ-
ситет и се стремя да не изоставам от постиженията в пътното строителство.

Атанас Буглов, 
управител на 
„Винербергер“ ЕООД
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Лили Христова 

След като в предиш-
ния брой на в. „Строител“ 
представихме напредъка 
по ОП „Регионално раз-
витие“ и Програмата за 
развитие на селските 
райони, в този продължа-
ваме с ОП „Околна среда“ 
и „Транспорт“. Първата 
програма се оказва най-
проблемната за стра-
ната ни, а втората е 
нашият отличник. Поне 
засега. 

Транспорт –  

забавяне на проекти  

и недостиг на пари

За Оперативна про-
грама „Транспорт“ годи-
ната приключи с хепиенд 
– без загуба на средства 
и с одобрено изменение. 
През декември Европей-
ската комисия най-после 
одобри промяната на 
програмата, която се 
чака от края на 2012 г. 
Решението беше изклю-
чително важно, защото 
така се осигуриха 142 
млн. евро за разширение-
то на метрото до Биз-
нес парка и летището и 
модернизацията на гари-
те в София, Пазарджик и 
Бургас. Основната част 
от средствата дойдоха 
от прехвърлянето на па-
рите от проекта за дра-
гирането на Дунав при 
Батин - Белене.

Изменението на про-
грамата отвори пътя и 
за одобрение от ЕК на 
два пътни проекта – За-
падната дъга на Около-
връстното шосе на Со-
фия и обхода на Габрово, 
които също са в процес 
на изпълнение. Засега 
към Брюксел е изпрате-
на само апликационната 
форма за Западната дъга 
на София. Тази за обхода 
на Габрово ще бъде из-
пратена, след като из-
лезе решението на Вър-
ховния административен 
съд по доклада за оценка 
на въздействието на 
околната среда, който 
се обжалва от екоорга-
низации.

Основната спънка за 
над едногодишното ча-

кане на одобрението на 
изменението на програ-
мата беше липсата на 
средства за довършване-
то на два жп проекта и 
осигуряване на финанси-
рането на жп проекти за 
новия програмен период. 
Този проблем обаче ще се 
реши с осигуряването на 
средства от новия новия 
държавен инвестиционен 
фонд „Растеж и регио-
ни“, каза министърът на 
транспорта Данаил Па-
пазов. Той уточни, че от 
него ще дойдат недос-
тигащите 36 млн. евро, а 
останалите 49 млн. евро 
са заем от Европейска-
та инвестицонна банка. 
Средствата за проекти-
ране на жп проектите в 
размер на 44 млн. евро са 
осигурени за сметка на 
резерви от техническа-
та помощ на Оператив-
на програма „Транспорт“, 
каза министър Папазов.

В  с ъ щ о т о  в р е м е 
най-рискови проекти по 
„Транспорт“ се явяват 
именно железопътните, 
които закъсняват с из-
пълнението. Най-изоста-
нал е модернизацията на 
железопътния участък 
от Септември до Плов-
див, където проектира-
нето приключи. Вече има 
разрешение за строеж, 
като се очаква строи-
телството да започне 
в началото на година-
та. По договор обектът 
трябва да бъде завършен 
през юни 2015 г., но не е 
ясно дали строителите 
ще могат да наваксат 
натрупаното закъсне-
ние от половин година. 
Изоставане има и по жп 
проекта за ремонта на 
линията Пловдив - Бур-
гас. При него се бави 
рехабилитация на же-
лезопътната отсечка 
Церковски – Карнобат 
и обновяването на же-
лезния път в отсечка-
та Карнобат - Бургас. 
Срокът за изпълнение 
на строителния договор 
беше октомври 2013 г., 
който не беше спазен и 
в момента текат пре-
говори за удължаването 
му. Леко изоставане има 
и при довършване на жп 
участъка от Първомай 
до Свиленград на лини-

ята Пловдив - Свилен-
град. Реализацията на 
проекта започна още 
със средства по пред-
присъединителната про-
грама ИСПА и той беше 
прехвърлен за довършва-
не през този програмен 
период. Забавянето е при 
изграждането на новата 
тягова подстанция в Си-
меоновград заради от-
чуждителни процедури. 
Според изпълнителния 
директор на Национал-
на компания „Железо-
пътна инфраструктура“ 
строителят ще навакса 
закъснението и обек-
тът ще бъде готов през 
февруари 2014 г. Заради 
забавянето на жп проек-
тите от септември 2013 
г. се правят ежемесечни 
срещи между експерти 
от управляващия орган 
на програма „Транспорт” 
и представители на зве-
ната за управление на 

проектите от страна 
на Национална компания 
„Железопътна инфра-
структура“.

При пътната инфра-
структура през измина-
лата година приключи 
изпълнението на три 
обекта - пускането на 
последния участък от 

магистрала „Тракия“ от 
Ямбол до Карнобат, път-
ната отсечка от София 
до гара Яна и първите 
17  км на  магистрала 
„Струма“ от Долна Ди-
каня до Дупница. В нача-
лото на годината пред-
стои да бъде пуснат 
24-километровият път 
от Кърджали до Подкова, 
а през лятото на 2014 г. 
и цялата магистрала 
„Марица“, както и 15 км 
от магистрала „Струма“ 
от Сандански до ГКПП 
„Кулата“. Изграждането 
и на трите обекта се за-
бави по различни причини 
– археология, премества-
не на инженерни мрежи, 
допълнително възлагане 
на строителство. Това 
наложи удължаване на 
сроковете,  коменти-
ра председателят на 
Управителния съвет на 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) Сте-

фан Чайков. През следва-
щата година, съгласно 
подписаните договори, 
трябва да са готови и 
обходните пътища на 
Враца и Монтана, но и 
при тях най-вероятно 
ще има удължаване на 
сроковете заради слож-
ността на проектите. 

Продължава строител-
ството на Западната 
дъга на Софийския около-
връстен път. Проектът 
трябва да бъде завършен 
през юли 2014 г., но има 
риск от закъснение.

Отличникът на про-
грамата е софийското 
метро, което продължа-
ва с участъците до Биз-
нес парка в „Младост 4“ и 
до летището. Срокът за 
изпълнение на строител-
ните договори е 5 фев-
руари 2015 г. и 8 април 
2015 г. В началото на го-
дина трябва да започне и 
строителството на про-
дължението на метрото 
от бул. „Черни връх“ до 
„Хладилника“, което ще 
се направи за сметка на 
реализираните иконо-
мии от предишните два 
търга. Строителството 
на тази отсечка тряб-
ва да приключи в края 
на 2015 г.  През новия 

програмен период 2014-
2020 г. парите за „Транс-
порт“ бяха орязани с 417 
млн. евро и определена-
та безвъзмездна помощ 
към момента е 1,2 млрд. 
евро. В средствата не 
са включени парите от 
новия инструмент „Свър-
зана Европа“ в размер на 
359 млн. евро. Най-ве-
роятно безвъзмездната 
помощ ще бъде кориги-
рана в посока нагоре по 
настояване на ЕК, но все 
още няма яснота с колко. 
„Надяваме се да получим 
поне още 300 млн. евро“, 
каза министър Папазов. 
Плановете са програма-
та да стартира още в 
началото на 2014 г. Поне 
такива са намеренията 
на правителството и 
на транспортния минис-
тър. Следващата годи-
на ще бъде основно на 
обществените поръчки, 
като първите обекти в 
списъка са третият лъч 
на метрото, жп линията 
Варна – Русе и магистра-
лата от София до Кало-
тина, чийто търг беше 
прекратен от кабинета 
на Пламен Орешарски. 
Амбициите на Минис-
терството на транс-
порта и АПИ са тези 
търгове да тръгнат още 
през първата половина 
на годината. За втора-
та половина на 2014 г. 
е планирано да бъдат 
пуснати на инженеринг 
двата наземни участъка 
от магистрала „Стру-
ма“ – от Благоевград до 
Крупник и от Кресна до 
Сандански, всеки един 
от които е с дължина от 
около 20 км. Те ще бъдат 
обявени от Национална 
компания „Стратегиче-
ски инфраструктурни 
проекти“, която отго-
варя за изграждането на 
най-дългия и скъп учас-
тък от „Струма“.

Околна среда – първа-

та програма със спре-

ни пари

О п е р а т и в н а  п р о -
грама „Околна среда“ 
(ОПОС) стана първата 
с временно спиране на 
средствата от ЕК през 
този програмен период. 
Причината са системни 
пропуски при възлага-
нето на обществените 
поръчки – смесване на 
критерии при допускане 
на участниците и оценя-
ването им, залагане на 
ограничителни условия и 
неравнопоставено тре-
тиране на кандидатите. 
Всичко това може да 
струва загуба на около 
200 млн. лв. по думите на 
министъра на околната 
среда Искра Михайлова. 
През седмицата от от-
чет по оперативните 
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Необходимо е успешно довършване на вече започнатите проекти 
през настоящия програмен период

програми, представен 
от  вицепремиера и ми-
нистър на правосъдие-
то Зинаида Златанова 
стана ясно, че загуби-
те всъщност ще бъдат 
27,475 млн. евро. 

„Ще бъде направен 
пълен преглед на над 300 
подписани контракта в 
периода 2009 – 2011 г. 
всеки един на стойност 
над 50 000 евро“, заяви 
Михайлова. Така ще бъ-
дат санкционирани само 
администрациите, които 
са допуснали нарушения. 
„Плановете са всички 
проверки да приключат 
през февруари и ако ЕК 
е удовлетворена от на-
ложените корекции, още 
през март плащанията 
по ОПОС да бъдат въз-
становени“, каза минис-
тър Михайлова. Тя обеща 
дотогава за проектите 
да са осигурени сред-
ства от националния 
бюджет, като разчети-
те показват, че за това 
ще са необходими между 
200 и 240 млн. лв. 

До момента наложе-
ните финансови корекции 
по ОПОС възлизат на 45 
млн. лв. по 145 обекта. 
От тях близо 41 млн. лв. 
са по водни проекти. Съ-
отношението на стой-
ността на наложените 
финансови корекции спря-
мо усвоените средства 
по програмата възлиза 
на над 4%, като за сек-
тор „Води“ е 4,74%. Това 
е двойно повече от до-
пустимите 2% по евро-
пейските правила. Спо-
ред междинния доклад 
на  парламентарната 
комисия по европейски 
фондове при налагането 
на финансови корекции 
на общините по ОПОС 
е имало „висока доза су-
бективизъм“. Причината 
е, че заради „липсата на 
ясна регламентация по 
отношение на това, кое 
може да се приеме като 
ограничение и нарушение 
на равнопоставеността, 
прозрачността и конку-
ренцията, определянето 
на тежестта на нару-
шението зависи от ин-
дивидуалния подход на 
проверяващия“, пише в 
междинния доклад. Като 
аргумент се посочва, че 
е имало тенденция за 
налагане на финансови 
корекции от одитния ор-
ган на успешно приклю-
чили и отчетени проек-
ти, в рамките на които 
са постигнати всички 
планирани резултати и 
направените проверки 
по време на изпълнение-
то не са показали от-
клонения,  нередности 
или несъответствия. В 
допълнение имало е слу-
чаи, в които одитният 
орган препоръчва нала-

гане на финансови коре-
кции за проекти, които 
не са попадали в одитни 
извадки и в този смисъл 
не са били обект на са-
мостоятелен одит. Така 
са наложени корекции 
въз основа на заключе-
ния относно наличие на 
„еднотипни” условия в 
поръчките или поради 
факта, че за определе-
ни дейности по различни 
проекти е избран един и 
същ изпълнител, пише в 

междинния доклад на пар-
ламентарната комисия 
по европейските фондо-
ве. Тя отбелязва като 
недостатък невъзмож-
ността да се оспорят 
наложените финансови 
санкции в съда по реда 
на Административнопро-
цесуалния кодекс (АПК). 
Причината е, че писма-
та, с които са наложени 
корекциите, не са адми-
нистративен акт. Така 
единственият способ 
за защита правата на 
общините срещу санк-
циите остава общият 
исков ред, черпещ осно-
вание от облигационни 
отношения (договор за 
безвъзмездна финансова 

помощ), които възник-
ват между общини и съ-
ответните управляващи 
органи, е посочено в до-
кумента. 

О с в е н  с п и р а н е т о 
на парите по ОПОС от 
страна на ЕК все още 
има риск и от загуба на 
средства в края на годи-
ната. За да бъде намале-
на, МОСВ вдига размера 
с внасянето на един го-
лям проект в ЕК за над 
97 млн. лв. за закриване 
на 66 стари депа. От 
тях 83 млн. лв. са без-
възмездната  помощ . 
Този проект се подготвя 
още от миналата година 
и ако сега бъде одобрен, 
може и да не бъдат за-

губени пари за 
2013 г., надяват 
се от МОСВ. 

Към момента 
ОПОС остава 
програмата с 
рекордно наддо-
говаряне (152%) 
и все още слабо 
и з п ъ л н е н и е  – 
42% при средно 

55% за всички остана-
ли. До момента в сек-
тор „Води“ са изградени 
четири пречиствател-
ни станции за отпадни 
води, които обслужват 
90 000 жители. Построе-
на е нова и е ремонтира-
на стара канализационна 
мрежа за 151 км, както 
и 124 км водопроводна 
мрежа, които обслуж-
ват близо 200 000 жите-
ли. Присъединеното към 
канализация население 
е 141 038 жители. При-
ключили са 9 проекта 
на общините Бургас (кв. 
„Долно Езерово“), Вълчи 
дол, Главиница, Каварна, 
Перник, Попово, Примор-
ско, Столичната община 

и Хисаря с общ размер 
на усвоена безвъзмезд-
на финансова помощ от 
101,6 млн. лв. В процес на 
изпълнение са 128 дого-
вора за 3,8 млрд. лв.

По думите на минис-
тър Михайлова контра-
ктите с 26 общини за 
918 млн. лв. няма да се из-
пълняват през този пла-
нов период и предстои 
да бъдат прекратени. 
По тях ще се изготвят 
само техническите про-
екти, като изпълнение-
то им остава за след 
2014 г. По процедурата 
на общините с готови 
инфраструктурни про-
екти в момента се из-
пълняват 63 договора за 
2,28 млрд. лв. В оценка в 
ЕК са Добрич - фаза I (105 
млн. лв.), и Пловдив (129 
млн. лв.).

В сектор „Отпадъци“ 
единствените пусна-
ти депа до момента са 
това в Ботевград, което 
работи, и в София, което 
е в пробна експлоатация. 
В ход е изпълнението на 

още 24 общински проек-
та за 812 млн. лв., от кои-
то 19 договора са за из-
граждане на регионални 
системи за управление 
на отпадъците за 692 
млн. лв. В оценка е проек-
тът за Велико Търново. 

С цел да се минимали-
зира рискът от загуба на 
пари, в края на годината 
се предприе подписване 
на допълнителни спора-
зумения за увеличава-
не на общия размер на 
авансовите и междините 
плащания до 95%, както 
и клауза за задължително 
представяне на междин-
ни искания за средства 
на всеки два месеца при 
реализирани разходи по 
проекта. Такива анекси 
сключиха всички общи-
ни, чиито проекти са из-
пълнени над 70%. С уве-
личеното финансиране 
се даде възможност на 
местните власти да си 
осигурят ликвидни сред-
ства преди окончател-
ното плащане. Актуали-
зирани са и бюджетите 
на проектите, по които 
има сключени договори с 
изпълнители, като са от-
разени реалните стойно-
сти на договорите. Така 
са отчетени спестява-
нията по тях. Предстои 
и сливане на двете ди-
рекции в МОСВ по изпъл-
нение на оперативната 
програма, като междин-
ното звено се премахва. 
Това се прави с цел да 
няма дублиране на дей-
ности и да не се бавят 
проектите.  Обмисля се 
и въвеждането на фи-
нансов инженеринг през 
следващия програмен 
период чрез създаване на 
гаранционен фонд. Про-
блемът с плащането на 
ДДС по проектите вече 
ще става по национал-
ното законодателство, 
като за целта са пред-
приети мерки за промяна 
в законите. 

Въпреки че за новия 
програмен период сред-
ствата бяха намалени с 
близо 200 млн. лв. ОПОС 
е програмата с най-го-
ляма безвъзмездна по-
мощ - 1,271 млн. евро, 
към момента. Основните 
приоритети остават съ-
щите - води, отпадъци и 
биоразнообразие. В сек-
тор „Води“ от този към 
следващия програмен 
период отиват за фи-
нансиране 26-те догово-
ра за 918 млн. лв., както 
и още седем обекта от 
схемата с готови ин-
фраструктурни проекти. 
При отпадъците новото 
е, че вече няма да се да-
ват пари за изграждане 
на регионални депа, а ще 
отиват за системи за 
намаляване на отпадъ-
ците.

Снимки Денис Бучел



22 СТРОИТЕЛ ИНФРАСТРУКТУРА петък, 27 декември 2013

Емил Христов

Годината беше беля-
зана от управлението на 
три правителства, редица 
политически скандали, ико-
номически спадове и дори 
Европа ни размаха пръст. 
Заплашиха ни със спиране 
на средства от еврофон-
довете, докато управлява-
щи и опозиция спориха за 
оставеното наследство. 
Въпреки суматохата биз-
несът продължи да работи 
и това помогна да започне 
строителството на ня-
колко важни инфраструк-
турни обекта. Началото 
беше трудно и по българ-
ски предшествано от за-
бавяне и скандали. Сигурно 
е само, че стартът е ус-
пешно поставен и стро-
ителите работят. През 
новата година, а и през 
следващата предстои да 
видим резултатите от 
първите копки.

Първият проект  

на инженеринг

На официална церемо-
ния в присъствието на 
министъра на регионал-
ното развитие Десислава 
Терзиева и зам.-министъ-
ра на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Петър 
Киров започна строител-
ството на лот 2 от ав-
томагистрала „Струма”.  
Участъкът е с дължина 
37 км и свързва Дупница и 
Благоевград. Изпълнител 
на обекта е консорциум 
„Струма - лот 2”, в който 
участват италианската 
компания „Импреза” и бъл-
гарските „ГБС - Инфра-
структурно строител-
ство” и „Пътстрой - 92”. 
Стойността на догово-
ра е 358 722 000,00 лв. с 
ДДС, а парите се отпус-
кат по Оперативна про-
грама „Транспорт” (ОПТ). 
Строителният надзор ще 
се осъществи от ДЗЗД 
„Обединение „Струма-
ПП“, в което участват 
„Пътинвест инженеринг” 
АД и „Пътпроект“ ЕООД 
- София. Договорът им е 
за 2 949 843,00 лв. с ДДС. 
Участъкът е първият, кой-
то ще се изпълнява на ин-
женеринг (проектиране и 
строителство), а срокът 
за изграждането му е 22 
месеца.

„Със строителство-
то на отсечката между 
Дупница и Благоевград 
продължава работата по 
доизграждането на тран-

севропейски транспортен 
коридор № 4. 37-километ-
ровият участък от магис-
тралата, която поема 80% 
от автомобилния трафик 
към Гърция, трябва да 
бъде завършен до лятото 
на 2015 г.”, каза минис-
тър Терзиева. Тя допълни, 
че през същото лято ще 
стартира изграждането 
на 65-километровия учас-
тък на „Струма“ от Благо-
евград до Сандански. „До 
края на настоящия про-
грамен период ще бъдат 
завършени общо 260 км 
автомагистрални учас-
тъци, съфинансирани със 
средства от Кохезионния 
фонд на ЕС”, уточни ми-
нистърът, като посочи, 
че 115 км от тях вече са 
готови.

Лот 2 на „Струма” е на 
територията на области-
те Кюстендил и Благоев-
град. Трасето започва с 
обход на Дупница западно 
от съществуващия път, 
пресича р. Джерман южно 
от Дупница и продължава 
в ивицата между реката 
и железопътната линия. 
На обекта е предвидено 
изграждането на 4 път-
ни възела - Дупница-юг 
(с път II-62), Бобошево 
(с път III-104), Кочерино-
во и Благоевград (с път 
III-106). Проектът включ-
ва и строителството 
на два тунела с дължина 
до 500 м. Ще бъдат из-
градени шумозащитни 
прегради в участъците, 
преминаващи в близост 
до селата Блатино, Бело 
поле, Усойка, кв. „Левски“ 
на Кочериново, ще се по-
строят селскостопански 
подлези и надлези.

„Ще се опитаме да оп-
тимизираме първоначално 
предвидената програма. 
Обектът ще се изпълня-
ва по нормите на FIDIC”, 
обясни инж. Валентин За-
рев, изп. директор на „Пъ-
тинвест инженеринг” АД. 
По думите му срокът за 
строителство е твърде 
кратък за такъв проект 
и на работни срещи ще се 
търсят възможности за 
синхронизация на програ-
мата. 

При изграждането не 
може да има т.нар. форс-
мажорни обстоятелства 
за искане на удължаване на 
срока, защото проектът 
се изготвя от строителя 
и той носи отговорност 
за него. Ако възникнат не-
предвидени ситуации, той 
трябва да компенсира за-
бавянето. 

Обходът на Габрово

Идеята за обхода и 
тунела на Габрово е от 
1886 г., за което свиде-
телстват писма, изпра-

щани от първия кмет на 
града до Иван Вазов. Пове-
че от 125 години по-късно 
започва неговата реализа-
ция. В началото на лятото 
символичната първа копка 
на обходния път направи 
президентът Росен Плев-
нелиев. „Няма по-смислен 
приоритет от това да 
се изпълни столетната 
мечта на българите да 
имат тунел под Шипка и 
да отпушим един европей-
ски транспортен коридор“, 
коментира държавният 
глава. 

„Пътят е важен за ико-
номическото развитие 
на Габрово. Убедена съм, 
че проектът ще подобри 
живота ви и ще направи 
връзката с Южна Бълга-
рия много по-бърза“, доба-
ви Екатерина Захариева, 
която по това време беше 
министър на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството в служебния 
кабинет. 

Строителството на 
обходния път ще се из-
вършва на четири етапа. 
Техническите параметри 
на обекта са двулентов 
път с габарит 10,5 м и 
проектна скорост 70-80 
км/час. Ще бъде изграден 
тунел в участъка между с. 
Чехлевци и кв. „Дядо Дянко“, 
с който Байковският баир 
се пресича в посока север-
юг. Проектът включва по-
строяването на 4 пътни 
възела, 4 кръстовища, 5 

моста и съоръжения. 
В „Консорциум ПСВТ“ 

участват „Хидрострой“ 
АД, „Пътни строежи - Ве-
лико Търново“ АД, „Пътин-
женерингстрой - Т“ ЕАД. 
Договорът за строител-
ство е за 92 940 000 лв. 
с ДДС. Строителния над-
зор ще осъществи ДЗЗД 
„Обединени консултанти” 
с партньори „Трансконсулт 
БГ” ООД, „Рубикон Инжене-
ринг” ООД и „Трафик Хол-
динг” ЕООД. Стойността 
на договора е 1 096 032 лв. 
с ДДС. Срокът за изпъл-
нение е 540 календарни 
дни, като финансирането 
се осигурява от програма 
„Транспорт”.

Обходни ят път на 
Габрово е част и от тран-
севропейски транспортен 
коридор № 9 по направле-
нието Букурещ - Русе - Ди-
митровград - Александру-
полис и е възлова точка 
при движението в посока 
север-юг. Чрез него ще се 
осъществява преминава-
нето през Стара планина 
в централната част на 
България. 

Основните транс-
портни направления, кои-
то ще обслужва обектът, 
са Русе - Велико Търново 
- Шипка - Стара Загора 
- Свиленград (Маказа) и 
Оряхово - Севлиево - Шип-
ка - Стара Загора - Сви-
ленград (Маказа). 

Втората фаза - из-
граждането на тунел 

под връх Шипка (3,22 км), 
включва участък с обща 
дължина 10,549 км. Инди-
кативната й стойност е 
150 млн. евро.

Строят се обходните 

пътища на Монтана  

и Враца 

Строителни площад-
ки има и около Враца и 
Монтана, а причината за 
това са обходните пъти-
ща на градовете, чието 
изграждане започна тази 
година. Началото на рабо-
тите по обхода на Враца 
беше поставено на офици-
ална церемония по време 
на управлението на слу-
жебния кабинет. Общата 
дължина на участъка е 
6,817 км. Проектът включ-
ва изграждането на един 
пътен възел, две чети-
риклонни и едно кръгово 
кръстовище и др. Срокът 
за изпълнение по договор е 
360 календарни дни.  Сред-
ствата се осигуряват от 
ОПТ. Изпълнител е обеди-
нение „Обход Враца”, дого-
ворът за строителство е 
за 14 600 989,45 лв. с ДДС. 
Строителният надзор ще 
осъществи „Трафик хол-
динг“ ЕООД. Обектът е по 
част от общоевропейски 
транспортен коридор № 4. 
Чрез този участък се осъ-
ществяват транспортни 
връзки между три евро-
пейски държави – Румъния, 
България и Гърция. С пус-
кането в експлоатация на 
втория мост над р. Дунав 
при Видин - Калафат ще 
се увеличат транзитните 
потоци в Северозападна 
България, като направле-
нието ще се използва по-
интензивно като най-къс 
маршрут между Западна, 
Централна Европа и Бяло 
море, а също и като връзка 
на Европа с Азия. 

Министърът на регио-
налното развитие Десис-
лава Терзиева и предсе-
дателят на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура” инж. 
Стефан Чайков дадоха 
старт на строителство-
то на обходния път на 
Монтана към края на сеп-
тември. 

Строителните дей-
ности ще бъдат изпълне-

ни от обединение „Обход 
Монтана”. Стойността 
на договора за изгражда-
не е 46,5 млн. лв. с ДДС, 
които се отпускат от ОП 
„Транспорт”. Строителни-
ят надзор ще осъществи 
обединение „Ен Ар – Инф-
рам – 2”, в което участват 
„Ен Ар Консулт” и „Инфрам” 
АД – Прага. Срокът за из-
пълнение е 480 календарни 
дни (16 месеца). Трасето 
е с обща дължина 12,4 км. 
Прeдвидено е изграждане 
на 4 пътни възела, 7 под-
леза, 2 надлеза, мост над 
река Огоста, железопътен 
надлез и др.

Средно на денонощие 
по тази отсечка от пътя 
преминават около 5300 
превозни средства, а с 
пускането на втория мост 
над р. Дунав при Видин 
трафикът се е увеличил с 
около 30%. Обходният път 
на Монтана също е част 
от първокласния път, на-
миращ се на общоевропей-
ски транспортен коридор 
№4.  

Магистрала „Хемус” 

Със старта на стро-
ителството на участъка 
Белокопитово – Каспичан 
продължават дейностите 
по магистрала „Хемус”. 
Общата дължина на от-
сечката е 4,898 км. Проек-
тът е по програма „Ново 
строителство“ на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
и се финансира изцяло със 
средства от републикан-
ския бюджет. В участъка 
ще бъде изграден най-
големият пътен възел у 
нас – Белокопитово, през 
който ще се осъществява 
връзката с път I-2 Русе – 
Варна и път I-4 Коритна – 
Белокопитово. На обекта 
ще има още 11 големи и 16 
малки съоръжения. 

С т р о и т е л н о - м о н -
тажните работи ще бъ-
дат изпълнени от „АМ 
Черно море” АД. Стой-
ността на договора е 
65 769 410,48 лв. с ДДС. 
Строителният надзор ще 
осъществи „Пътинвест 
инженеринг” АД. Срокът 
за изпълнение на обекта е 
18 месеца. А на символич-
ната първа копка инж. Ла-
заров пожела на строите-

Европейските пари ще са моторът на           

Снимки в. „Строител“
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            инфраструктурното строителство

лите спорна и качествена 
работа в срок.

Ремонтират гарите  

в Пазарджик и София 

Започна обновяването 
на железопътната гара 
Пазарджик, като след 8 
месеца дейностите по 
нея трябва да приключат. 
„Срокът за изпълнение е 
много амбициозен, но се 
надявам, че строителите 
ще го спазят”, коментира 
транспортният министър 
Данаил Папазов. Основна 
цел на проекта е пълно 
архитектурно обновяване, 
отговарящо на всички из-
исквания на енергийната 
ефективност. Предвижда 
се цялостна подмяна на 
вътрешната и фасадна-
та дограма, саниране на 
помещенията. Очаква се 
до всички нива на гаровия 
комплекс да бъде осигурен 
достъп на лица с намале-
на подвижност, като бъ-
дат монтирани асансьори 
и рампи. След приключва-
не на ремонта сградата 
ще разполага с център 
за услуги, помещение за 
съхраняване на багаж и 
търговски обекти. Част 
от проекта е и пълното 
обновяване на пешеход-
ния подлез, на който ще 
бъде направена хидрои-
золация, възстановяване 
на осветлението и др. 
Изпълнител на обекта е 
консорциум „Вектор инже-
неринг”, а надзорът ще се 
осъществява от „Рубикон 
- Ен Ар 2”. Общата стой-
ност на дейностите по 
гарата е 3 604 213 лв. без 
ДДС, а финансирането се 
осигурява от Оператив-
на програма „Транспорт“. 
Приемното здание на га-
рата е построено през 
70-те години на миналия 
век. Конструкцията е мо-
нолитна скелетно-гредо-
ва, с носещи преди греди, 
колони и плочи. Сградата е 
двуетажна, с частичен су-
терен и плосък покрив. Га-
рата е била многократно 
наводнявана поради нару-
шения в хидроизолацията и 
отводнителната система 
на покрива. През 2000 г. е 
пострадала и от пожар.

С нова визия ще се 
сдобие и Централна гара 
София, след като ремон-
тът на зданието започна 
през 2013 г. „Убеден съм, 
че с реализацията на про-
екта гарата ще придобие 
модерна градска архитек-
тура и европейски облик. 
Близостта й и до метро-
то я превръща във важен 
обект от столичната ин-
фраструктура. Голямото й 
значение може да се види 
от мястото, което заема 
в европейската жп мрежа 
- оттук преминават ев-
ропейските транспортни 
коридори 4, 8 и 10”, заяви 
министър Папазов при за-
почването на проекта. 

Изпълнител на обекта 

е обединение „ГБС - Цен-
трална гара София”, за 
строителния надзор от-
говаря обединение ТРТ. 
Общата стойност на про-
екта  е 57 007 874,21 лв. 
без ДДС (без предвидени 
разходи 10%), като включ-
ва контракт за проек-
тиране и строителство 
за 55 962 874,21 лв. и за 
оценка на съответстви-
ето и строителен надзор 
в размер на 1 045 000 лв. 
Срокът за извършване на 
дейностите е 26 месеца. 
Вследствие на 36-годиш-
ната експлоатация без 

саниране и основни ремон-
ти, както и огромния път-
никопоток, преминаващ 
всекидневно през прием-
ното помещение, сграда-
та е силно амортизирана. 
Дограмата е остаряла, от 

покрива прониква дъждов-
на вода, нарушена е хидро-
изолацията под коловози-
те. В тунела има течове 
по тавана.  

След реализирането на 
проекта Централна гара 
ще бъде напълно архите-
ктурно обновена, отгова-
ряща на изискванията за 
енергийна ефективност, в 
т.ч. подмяна на дограмата 
– прозорци и врати, пожар-
но обезопасена, инстала-
ционно осигурена, с много 
по-добри комуникационни 
връзки, с възможности за 
получаване на услуги от 

първа необходимост, как-
то и такива за приятен 
престой на територия-
та на приемното здание 
с топли и удобни чакални. 
До всички нива на гаровия 
комплекс ще се осигури 
достъп на лица с намалена 
подвижност.

Жп участъкът Харманли – 

Свиленград 

„Създаването на мо-
дерна жeлезопътна мре-
жа, която да развие ико-
номическия потенциал на 
страната, е наша главна 

задача“, каза министърът 
на транспорта Данаил Па-
пазов по време на първата 
копка за модернизацията 
на жп участъка Харманли 
– Свиленград. Това е фаза 
от проекта „Реконструк-

ция и електрификация на 
железопътната линия 
Пловдив - Свиленград по 
коридори 4 и 9, фаза 2: 
участък Първомай - Сви-
ленград”. Стойността му 
е 146 786 821,75 лв. с ДДС. 
Изпълнител е сдружение 
„Железопътна инфра-
структура 2011”. Срокът 
за приключване на стро-
ителните дейности е 14 
август 2014 г. 

„Реконструкцията на 
железопътното трасе 
ще възроди региона чрез 
строителството на при-
лежаща инфраструктура“, 
каза още Данаил Папазов. 
По думите му успешното 
реализиране на проекти 
като този ще помогне на 

страната ни при канди-
датстването за купува-
не на нови влакове през 
следващия програмен пе-
риод. По този начин ще 
започне модернизацията 
на подвижния състав на 
железницата, каза минис-
търът.

Между жк „Младост 1”  

и „Младост 4” прокопават 

метро

Разширението на пър-
вата линия на метрото 
продължава с изгражда-
нето на отсечката от 
жк „Младост I“ до Бизнес-
парка в жк „Младост 4“. 
Началото на строител-
ството беше поставено 
с официална церемония 
в първите месеци на го-
дината. Дължината на 
участъка е 2,7 км с 3 ме-
тростанции, а сумата за 
изграждането му е над 85 
млн. лв. без ДДС. Срокът 
за завършването на тра-
сето е 25 април 2015 г. То 
е подземно и е предвидено 
строителството му да се 
извърши по открит способ 
в укрепени изкопи. 

„Ако има един от голе-
мите инфраструктурни 
проекти на България, кой-
то да бъде за пример, без-
спорно е софийското ме-
тро. Това потвърждават и 
колегите от ЕК. Проектът 
е пример за добро управле-
ние - качествено и в срок“, 
заяви президентът Росен 
Плевнелиев по време на 
първата копка. 

Столи ч н и я т  к мет 
Йорданка Фандъкова по-

жела успех и на добър час 
на строителите. „Сега 
предстои много работа и 
сериозен контрол, който 
ще гарантира, че метро-
то ще остане проект за 
пример“, допълни градона-
чалникът. По думите й ще 
има достатъчно надежден 
надзор, който да следи из-
пълнението на проекта. 

От метростанци я 
„Младост I“ трасето про-
дължава по бул. „Андрей 
Сахаров“, като преди кръс-
товището му с бул. „Алек-
сандър Малинов“ то завива 
на юг под пътното платно 
на булеварда. Първата ме-
тростанция е разположена 
между бул. „Андрей  Ляпчев“ 
и ул. „Балан“. 

След нея трасето про-
дължава под бул. „Алек-
сандър Малинов“ до кръс-
товището му с бул. „Д-р 
Атанас Москов“. Под него 
е разположена следващата 
метростанция, която има 
изходи към жк „Младост 2“ 
и жк „Младост 3“. 

Третата спирка на 
подземната железница е 
също под пътното плат-
но на булеварда, южно от 
кръстовището му с ул. 
„Самара“. Станцията има 
изходи западно и източно 
спрямо бул. „Александър 
Малинов“. 

Участъкът е разделен 
на две обособени позиции. 
Първата включва трасе 
с две метростанции от 
спирка „Младост I“ до тази 
на кръстовището на бул. 
„Александър Малинов“ и 
бул. „д-р Атанас Москов“. 
Изпълнител на отсечка-
та е обединение „Метро 
Билд Младост“, което 
ще построи обекта за 
53,899 млн. лв. 

Втората обособена 
позиция включва трасе-
то от горното кръстови-
ще до Бизнес парка в жк 
„Младост 4“. Изпълнител 
е обединение „Геометро 
Б.П.“ - „Геотехмин“ ООД, 
„Геострой“ АД, „Метропро-
ект България“. Постиг-
натата тръжна цена е 
31,489 млн. лв. Независим 
надзор на обекта е обеди-
нение МИК.

 След като приключи 
строителството в „Мла-
дост”, ще има 2 км нов бу-
левард с шест платна по 
подобие на „Ломско шосе“ 
и „Черни връх“. 

Столичният кмет Йорданка Фандъкова и изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД  

инж. Стоян Братоев пожелаха успех и на добър час на строителите

Обходният път на Габрово е част от 

трансевропейски транспортен коридор 

№9 Букурещ - Русе - Димитровград - 

Александруполис и е възлова точка при 

движението в посока север - юг. Чрез 

него ще се осъществява преминаването 

през Стара планина в централната  

част на България
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Елица Илчева

Свити харчове за ин-
вестиции през 2014 го-
дина предвиждат кмето-
вете в западната част 
на страната. Преглед 
на проектите за новите 
бюджети налага извода, 
че с приходите ще се по-
криват само най-належа-
щите нужди - чистота, 
транспорт, осветление, 
тук-там кърпене на дупки 
по улиците и изплащане 
на стари дългове. Заради 
недостига на пари част 
от градовете изобщо не 
планират големи проек-
ти. Там, където ще има 
такива, те са продукт на 
публично-частни парт-
ньорства. Което пък е по-
казател, че има надежда 
инвеститорите отново 
да пожелаят да влязат  
у нас. 

Положителна за биз-
неса новина е тази, че 
почти никъде не се пред-
вижда увеличение на да-
нъците, а в Пловдив даже 
планират намаление . 
Прави впечатление и дру-
го – доста от градовете 
залагат средства, за да 
погасяват стари дълго-
ве към бизнеса, а както 
знаем, това пряко касае и 
строителите.

Най-много за  

строителство в бюджета 

на Благоевград

Бюджет 2014 на об-
щина Благоевград гони 50 
млн. лв., като средствата 
за инвестиции са с 5 ми-
лиона повече от минала-
та година, което е двойно 
увеличение. За капитало-
вите разходи са предвиде-
ни 8,3 млн. лв. Няма да има 
намаление на средствата 
по нито едно направление 
от разходната програма, 
а за част от заложените 
дейности има значително 
увеличение. В сравнение с 
миналата година общият 
ръст е 4 милиона лева.

За изграждането на 
подлеза при квартал „Гра-
мада“ бюджетът пред-
вижда 1 420 000 лева. 
Така се решава един от 
най-важните проблеми за 
10 000 души. За жилищно 
строителство, благоу-
стройство, комунално 
стопанство и опазване 
на околната среда кмет-
ският екип е предвидил 
4 377 000 лева. Акцент е 
поставен и върху изграж-
дането на ново кръгово 
кръстовище между бул. 
„Св. Димитър Солунски“ 
и ул. „Васил Левски“, къ-
дето ще бъдат инвести-
рани почти половин ми-
лион лева. В програмата 
са включени още рекон-
струкция на напоителния 
канал по улица „Атон“ за 
191 000 лева, реконструк-

ция на канализационен ко-
лектор на селата Рилци 
и Бело поле и рибен про-
ход в участъка на река 
Бистрица за 188 000 лева. 
През годината ще бъдат 
изградени 6 нови детски 
площадки в кварталите 
„Освобождение“, „Елено-
во“, „Еленово 2“, в района 
на 5-о СОУ и в парк „Ба-
чиново“.

Заделени са и много 
средства за благоустро-
яване на селата, което 
включва и реконструкци-
ята на улици в Покровник, 
Рилци, Изгрев, Бело поле.

Пловдив харчи  

основно за ремонти

За благоустрояване, 
комунални дейности и 

околна среда в Пловдив 
са предвидени 45,6 мили-
она, или колкото е целият 
бюджет на Благоевград. 
Въпреки това обаче обща-
та рамка от 189 млн. лв., 
с които ще разполагат 
догодина под тепетата, 
е определена от местни 
финансисти като „постна 
пица“. Собствените при-
ходи са 96 млн. лв. 

Капиталовите разхо-
ди са общо 10,3 млн. лв., 
като почти 4 млн. лв. са 
за основни ремонти. За 
изграждане и поддържане 
на уличната мрежа сред-

ствата са 3,6 млн. лв. Ще 
бъде изградена лента за 
ляво завиване на пътен 
възел „Скобелева майка”, 
който ще глътне около 2 
млн. лв.

Още не е ясно колко 
средства общината ще 
усвои по европроекти, но 
пък са заложени пари за 
археология. Сумата ще е 
около 300 хил. лв. 

В последните дни на 
годината местният пар-
ламент прие и документа, 
който има решаващо зна-
чение за усвояването на 
средства по европейски 
програми през следващи-
те 7 години. В интегрира-
ния план за градско разви-
тие община Пловдив се е 
възползвала от възмож-
ността за разширяване 

на зоните на въздействие 
с до 20%, като е добавила 
още два големи проекта. 
Това са екопарк „Марица” 
и булевард „Северен” (от 
бул. „Васил Левски” до бул. 
„Васил Априлов”), което 
дава ясен знак, че прио-
ритетите на града са 
свързани с изграждане на 
инфраструктурата.

Заложените в плана 
проекти, които биха мог-
ли да се осъществят до 
2020 година, са на обща 
стойност 1 милиард и 
350 милиона лева. Близо 
1 милиард лева от тях се 

предвижда да са частни 
инвестиции, а от раз-
лични източници на фи-
нансиране - европейски 
програми, фондове, репу-
бликански и общински бю-
джет, се очакват около 
400 милиона лева.

Враца инвестира  

в съфинансиране  

на водния цикъл

Акцент в проекта за 
бюджет на Враца е инвес-
тиционната и капиталова 
програма, която е в раз-
мер на 5 300 000 лв. Един 
голям процент от тези 
средства са предвидени 
за съфинансиране на раз-
личните европейски про-
екти, а именно ангажи-
ментите към фонд ФЛАГ 
и подготовка за извърш-
ване на съфинансиране на 
проекта за воден цикъл.

Средствата за бла-
гоустрояване - за дет-
ски площадки в селата и 
за ремонт на улици, тази 
година са повече. По от-
ношение  на  пътните 
приоритети, освен че е 
заделен по-голям ресурс 
в бюджета, се търси фи-
нансиране и чрез новосъз-
дадения в държавния бю-
джет Фонд за устойчиво 
развитие на регионите. 
Общината има готов-
ност да кандидатства 
веднага щом се отвори 

процедурата по приемане 
на предложенията. Ще се 
искат 10 млн. лв. за осно-
вен ремонт на най-важни-
те транспортни артерии 
на града, тези, по които 
е минало изпълнението на 
водния цикъл.

С европейски сред-
ства ще се осигури из-
граждането на нови зе-
лени зони, реконструкция 
на съществуващи, из-
граждане на нови детски 
и спортни площадки, за 
които дейности са заде-
лени и собствени приходи.

Като размер бюдже-
тът за 2014 г. няма да 
бъде по-нисък от предход-
ния. Началният план е за 
38 476 000 лв., като към 
него не е прибавен пре-
ходният остатък, който 
ще бъде ясен в края на го-
дината. 

И в Пазарджик и Перник ще 

се работи по ВиК проекти 

Община Пазарджик 
внесе за одобрение окон-
чателе н  вари ан т  н а 
подготвени проекти за 

Западна България инвестира в подготовка на проекти и кърпене на стари дупки,       

Кметът на Благоевград Атанас Камбитов е удовлетворен,  

че парите за инвестиции в бюджета са двойно повече от тези 

през 2013 г.

Художествената галерия „Никола Петров“ във Видин, която е основана през 1961 г. и се 

помещава в сградата на бившия военен клуб, е обявена за паметник на културата и е един от 

7-те обекта, които ще бъдат обновени приоритетно в следващите години

И през 2013 г. вървяха усилени ремонти на булеварди в Пловдив. Западното платно  

на бул. „Васил Левски“ бе обновено миналото лято

С големи задължения, община Смолян няма пари за мащабни строителни проекти
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разширение на пречис-
твателната станция за 
отпадни води за отстра-
няване на биогенни еле-
менти и рехабилитация и 
разширение на канализа-
ционната и водопровод-
ната мрежа. Цялостната 
инвестиция възлиза на 
близо 40 милиона лева без 
ДДС. Около 6 милиона от 
тях са за пречистване-
то на водата от азот и 
фосфор, останалите пари 
са за рехабилитацията и 
разширението на водо-
проводната и канализа-
ционната мрежа на града.

Финансиране на 14 
проекта за 70 млн. лв. 
очакват в Перник. Най-

сериозната сума обаче и 
тук ще е за започнатия 
воден цикъл. Разширява-
нето на ВиК мрежата и 
реконструкция на пречис-
твателно съоръжение за 
отпадни води ще погълне 
48 млн. лв. Проектобюдже-
тът на Перник за 2014 г. 
е в размер на 53 млн. лв. 
От тях 20,8 млн. лв. е 
държавната субсидия, а 
останалите 33 млн. лв. са 
от собствени приходи.

Смолян и Ловеч ще връщат 

стари дългове

Община Смолян ще 
дава най-много пари за по-
криване на стари дългове 

и през 2014 г. Управата 
ще плаща борч от близо 
1 млн. лв. за чистенето 
на снега през изминалата 
зима. Потънала в дългове, 
общината няма пари за 
мащабни строежи. Зало-
жени са средства само 
за крайно необходимото: 
аварийни дейности и те-
кущи ремонти. Бюджетът 
на общината е около 28 
млн. лв. Само 566 000 лв. 
е целевата субсидия за 
капиталови разходи. 

На икономии залагат 
и в Ловеч, въпреки че мо-
дернизирането на техни-
ческата инфраструктура 
е определено като приори-
тет в бюджета. В проек-
та са включени общо 411 
хил. лв. за плащания по за-
еми, в това число и фонд 
ФЛАГ. От общата рамка, 
която е 26 млн. лв., целе-
вата субсидия за капита-
лови разходи е в размер на 
981 хил. лв. 

Монтана е с малък  

бюджет и големи планове

Монтана ще разпола-
га с 29 млн. лева за фи-
нансиране на всичките 
си дейности. След парите 
за образование най-много 
средства са предвидени 
за жилищното строител-
ство и благоустройство-
то. Планирани са близо 
4,5 млн. лева инвести-
ции за основен ремонт 
на улици, междублокови 
пространства, общински 
сгради, междуселски пъ-
тища.

В строителството 
на храма „Свети дух” за 
2014-а година ще бъдат 
вложени 250 хил. лв. Изця-
ло ще бъдат преасфалти-
рани 5 улици и простран-
ството около блок 18 в кв. 
„Младост 2". 500 хил. лв. 
ще струва изграждането 
на три площадки за стро-
ителни отпадъци. 150 хил. 
лв. са отделени за ремонт 
на фасадата и покрива на 

обединения детски ком-
плекс. Ще бъде довършена 
системата за видеонаб-
людение в селата Нико-
лово и Долно Белотинци. 
Пътят между тях също е 
планиран за основен ре-
монт през следващата 
година. Другите два меж-
дуселски пътя, които ще 
бъдат рехабилитирани, са 
Славотин - Долна Рикса - 
Клисурица и Габровница – 
Вирове.

З а  съ ф и н ан с и ране 
на европейски проекти 
общината планира 12 
млн. лв., които са осигу-
рени след подписване на 
споразумение за креди-
тиране от фонд ФЛАГ. 
Най-голяма част от зае-
ма ще бъде инвестирана 
във водния цикъл на града 
- 4 млн. лв. Останалите 
ще бъдат вложени в три 
центъра за настаняване 
от семеен тип, рестав-
риране на античната 
крепост, зелена градска 
среда, подобряване на ко-
муналната и спортната 
инфраструктура. 

Видин се цели в новия  

програмен период

Обновлението на 7 
обекта и знакови места 
в града предвижда проек-
тът „Видин в следващия 
период”, за който община-
та получава финансиране 
от Оперативна програма 
„Регионално развитие”. 
Това са младежкият дом, 
средното училище „Цар 
Симеон Велики”, природо-
математическата гим-

назия, музеят „Конака”, 
общинският драматичен 
театър „Вида”, художест-
вената галерия „Никола 
Петров” и пешеходната 
зона в центъра с фонта-
ните.

Големи планове  

и в Кюстендил 

1,5 километра минера-
лен водопровод и ремонт 
на така нареченото ниско 
тяло на бившия партиен 
дом ще се прави в Кюс-
тендил догодина, обяви 
кметът Петър Паунов. И 
двата обекта са важен 
момент от изграждането 
на бъдещия здравен хо-
тел, за който общината 
емитира преди две годи-
ни облигационен заем от 
6,5 милиона евро. Кмет-
ството се надява СПА 

центърът да се изплати 
много бързо, защото ще 
е привлекателен за хиляди 
туристи.

Под Хисарлъка се гор-
деят и с приемането на 
интегрирания план за 
градско възстановяване и 
развитие. Кметът се пох-
вали, че по данни на упра-
вляващия орган техният 
проект е един от най-ху-
бавите на територията 
на страната. Акцентите 

и в него са насочени към 
развитие на балнеология-
та и културния туризъм. 
Затова още от 2014 г. 
общината ще инвестира 
в културната инфраструк-
тура. Има готово техни-
ческо задание за проект, 
който да експонира руини-
те на крепостната стена 
в центъра на града. Наме-
рението е да се изгради 
цял комплекс, защото и в 
ниското тяло на бившия 
партиен дом има части 
от крепостта. Тя минава 
през парка, галерията и 
през частен дом, където 
ще бъде експонирана една 
прекрасна мозайка, откри-
та в базиликата зад чи-
талище „Братство”. Така 
ще се оформи един огро-
мен комплекс, който ще 
представи наследството 
на града.

        големите обекти ще чакат пари от Европа 

В ниското тяло на бившия партиен дом има останки от 

старата крепост на Кюстендил. Те ще бъдат експонирани и 

превърнати в част от голям комплекс, който ще представя 

наследството на града

Само преди месец ЕК даде добра оценка на проекта за водния 

цикъл на Враца. За завършването на проекта са заложени пари 

и в новия бюджет на общината

В строителството на храма „Свети дух” за 2014-а година ще бъдат вложени 250 хил. лв. 

Градежът на църквата започна през 2007 г. в някогашните стари градски гробища.  

До миналата година бе завършен грубият строеж. Около църквата ще бъде изграден парк  

с площ 16 декара
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Георги Сотиров

Вече пет годи-
ни всяка седмица в. 
„Строител” публи-
кува интервюта с 
кметове на общини в 
съвместната ни ру-
брика с НСОРБ. Това 
са над 250 срещи и 
разговори с пред-
ставителите  на 
местната власт. На-
шите автори са били 
навсякъде в страна-
та в желанието си 
чрез информацията 
в интервютата да 
помогнат на строителния бранш да намери нови 
партньори за благоустрояване на селищата. 

От Видин и Белоградчик, от Сандански и Гоце 
Делчев, от Димитровград и Бургас, от Добрич и 
Балчик, та до най-малките общини в страната – Ан-
тон и Цар Калоян – ние се опитваме да запознаем 
читателите с проблемите и успехите на местните 
власти в усилията им за по-хубави, по-сигурни места 
за живеене.

Дали успяхме? Отговорът не може да бъде ед-
нозначен, но фактът, че непрекъснато получаваме 
покани за срещи с кметовете от всички краища на 
страната, е показателен.

Показателна е и оценката, която получихме на 
традиционната годишна среща на кметовете от 
НСОРБ, които признаха усилията на екипа на вест-
ника за популяризиране и подпомагане работата на 
общинските администрации. Затова сдружението 
присъди на в. „Строител” почетното първо място в 
раздел „Печатни медии”.

Какво е да си „Медия на годината”? 
Да доказваш във всеки брой, че си вестник за 

строителите, за хората, които изграждат и ще из-
граждат големите структуроопределящи обекти в 
страната – като се започне от магистралите, пре-
мине се през високоефективните енергийни съоръ-
жения, жилищата, големите обществени сгради и се 
стигне до ядрената енергетика.  

В рубриката за общините на две вестникарски 
страници представяме най-активните партньори на 
строителите – местните администрации. 

Затова репортерите на вестника обиколиха и 
обикалят страната, за да разказват за работата 
в регионите. Запознават своите читатели с подго-
товката и изграждането на пречиствателни съоръ-
жения, на улици и канализация, саниране на общест-
вените сгради и домовете на хората, строителство 
на промишлени халета, на ветроенергийни паркове и 
соларни инсталации.

Новата визия на страната, която само за де-
сетина години промени панелните спални и влезе в 
XXI в. с модерни архитектурни решения и великолепни 
строителни образци, се пренесе във всяка от бъл-
гарските общини. 

Предлагаме ви кратък прочит на случващото се в 
някои общини чрез откъси от интервюта на българ-
ски кметове, направени през отминаващата година.

Използвам случая да благодаря и за консултациите, и за 
съветите, които строителите от Бургас ми дават. Често 
се налага да пускаме обществени поръчки, които са с много 
специфична дейност, за които нямаме достатъчно добре под-
готвени кадри в общината, и тогава търсим компетентно 
мнение. Предварително уведомяваме ОП на КСБ за всички об-
ществени поръчки. Стимулираме членовете на Камарата да 
участват. Доволни сме от ръководството за приятелското 
отношение към общината. Голяма част от строителите  са 
и дарители за града. Помагат за изграждането на зелени къ-
тове, детски площадки и всичко това те го правят със свои 
средства, така че като кмет благодаря на всички строители, 
които помагат градът да става все по-привлекателен. 

Работата на община Бра-
цигово с Камарата на строи-
телите в България, с Камарата 
на инженерите в инвестицион-
ното проектиране, с Камарата 
на архитектите и всички кон-
тролни органи е изключително 
професионална. Винаги сме за-
читали авторското право на предварително подготвени-
те проекти. При провеждане на обществени поръчки сме 
канили представители на областните представителства 
на КСБ от Пазарджик и Пловдив,  както и лицензирани чле-
нове на Агенцията по обществени поръчки. Присъствали 
сме на семинари, организирани от КСБ и вашия вестник, 
съвместно с представители на различните министер-
ства. Като потомци на утвърдената Брациговска строи-
телно-архитектурна школа водещи в работата ни са били 
винаги отговорността и професионализмът.

Това е най-мащабният и най-
важният проект за Раковски. 
Средствата за него са 60 млн. 
лв., от които 3 млн. лв. са съфи-
нансиране от общината. Само 
по себе си това е огромно стро-
ителство не само за мащабите 
на нашата община. Предстои изграждането на 78 км нова 
канализация, 80 км рехабилитация на водопреносната мрежа 
и изграждането на пречист вателна станция за отпадни води.

А и моето разбиране е, че първо трябва да се изгради 
подземната инфраструктура и тогава да се асфалтира 
веднъж завинаги, за 20-30 години напред, и да не се разко-
пава. Строителите това го могат, стига да им се отвори 
правилният фронт, да се организира последователност в 
работата… Така, както е по трасето на около 15 процен-
та от изградената вече канализация.

Иво Димов, кмет на Димитровград:

Цветалин Пенков, кмет на Девин:

Ивайло Цеков, кмет на район „Искър“:

Любомир Петков, кмет на Ракитово:

Александър Абрашев, кмет на Калояново:

Димитър Николов, кмет на Бургас:

Васил Гюлеметов, кмет на Брацигово:

Иван Антонов, кмет на Раковски:

При обявяване на проце-
дура за търг искаме фирма-
та, която кандидатства за 
извършване на строител-
но-ремонтни дейности, да 
притежава удостоверение 
за определен вид група или 
категория строежи. Такова 
се издава ежегодно от  КСБ. 
Условие за това удостоверение са задължителни изиск-
вания, които фирмите трябва да покриват, като под-
държането на определен висококвалифициран персонал 
– архитекти, проектанти и строители. В този смисъл 
Камарата се явява един вид гарант за въпросната фир-
ма. Благодарение на Централния професионален регис-
тър на строителя ние работим с доказани компании, 
които могат да покрият нашите изисквания.

Водим прилична комуни-
кация с Камарата на строи-
телите в България, но не сме 
провеждали срещи с област-
ните представителства. 
Едни бъдещи разговори биха 
могли да бъдат много полезни, 
но за съжаление динамиката и 
негативните процеси, които 
се развиват, карат всеки един 

от нас да се затвори, акцентирайки върху собствените си 
проблеми. А това пречи да се решат наболелите въпроси. 
Трябва да се говори много за проблемите с обществените 
поръчки. Често несправедливо се печелят търгове от субе-
кти, които не са подходящи, а на местните фирми не им се 
дава дори възможност. 

Държавата трябва да 
намери механизъм, по който 
да ни подпомага. Говоря за об-
щини с малък бюджет и прос-
рочени задължения. ДФ „Зе-
меделие” ни дължи 4 млн. лв., а 
ние от своя страна на стро-
ителите… Омагьосан кръг, 
от който няма излизане, а ние 
ставаме лош платец, защо-

то държавата не ни е превела парите. Чакаме средства 
от… 2008 г. Искам да спомена, че по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” осигурихме заетост на 
332 души - за поддръжка на сгради, пътища, както и мон-
тьори. Назначихме хора да работят на археологическите 
разкопки, при изграждането на екопътеките и др. 

Освен санирането 
на сградите от обра-
зователната инфра-
структура общината 
развива и фотоволта-
ичните паркове, които 
в последно време не са много на мода. За използването 
на зелената енергия ние не сме спирали никой от инвес-
титорите, желаещи да развиват тази щадяща приро-
дата дейност. Реализирали сме над 10 проекта в това 
направление.  

Имаме спечелен проект от Националния доверителен 
екофонд за саниране на едно училище в с. Дълго поле. Това 
е по направлението на вредните емисии, които Европа ни 
плаща за проекти по енергийна ефективност. Тук сред-
ствата, за които се класирахме, са около 120 000 лв. 

Добре е, че буквално през 
прозорците мога да се уве-
ря в мощта на българските 
строители, които изграждат 
поредната метролиния. Раз-
бира се, както при всеки кру-
пен строеж и ние изтърпяхме 
прахоляка и шума от тежките 
машини. Но всяко зло за добро. 
След пускане на метрото в експлоатация всички ние, жи-
телите на столичния район „Искър”, който обединява ком-
плексите „Дружба 1 и 2”, кварталите „Димитър Миленков” 
и „Абдовица” и с. Бусманци, ще попаднем в друга житейска 
ситуация. Ще станем предпочитано място за живеене с ре-
шена инфраструктура и с европейски облик. Добре е да се 
знае, че населението на района е около 70 хил. жители, т.е. 
това си е един град в града. И всички хора по един или друг 
начин ще могат да ползват новата придобивка.  

Снимки в. „Строител“
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Мартин Славчев

Пр е з  и з т и ча щ ат а 
2013 г. Клубът на строи-
телите ветерани към КСБ 
успя да учреди общо 21 
секции в различните обла-
сти на страната. Начало-
то беше поставено на 29 
март, когато бе създаден 
Националният клуб на стро-
ителите ветерани (НКСВ). 
След това звена бяха учре-
дени в София, Пловдив, Са-
моков, Ямбол, Бургас, Сли-
вен, Стара Загора, Ловеч, 
Благоевград, Пазарджик, 
Горна Оряховица, Велико 
Търново, Добрич, Варна и 
Плевен. От миналата сед-
мица клубове вече има и в 
Търговище, Силистра, Вра-
ца, Смолян, Кърджали и Ха-
сково. През наближаващата 
2014 г. ще продължи създа-
ването на звена по места, 
като амбицията на строи-
телите ветерани е броят 
им в цялата страна да бъде 
между 60 и 100. 

В Търговище за предсе-
дател на местната струк-
тура беше избран инж. Дечо 
Дяков. Негов заместник ще 
бъде Мустафа Коджаали, а 
секретар на клуба – инж. 
Веска Досева. 

Поздравителен адрес 
от името на общината 
беше изпратил кметът на 
Търговище Красимир Ми-
рев. 

В началото на събрание-
то, което се проведе в офи-
са на ОП на КСБ, и.д. пред-
седателят на НКСВ инж. 
Виктор Шарков запозна 
присъстващите с целите 
на клуба. Събитието ува-
жиха настоящият предсе-
дател на областното пред-
ставителство инж. Емил 
Миланов, както и бившият 
такъв и настоящ член на 
Управителния съвет на Ка-
марата на строителите в 
България инж. Тошко Райчев. 

И в Силистра домаки-
ни на мероприятието бяха 
председателят на местно-
то ОП на КСБ Димо Мирчев 
и инж. Цанка Атанасова, 
член на УС на Камарата. 

До
Председателите на областните 

(регионалните) клубове
на Национален клуб 

на строителите ветерани (НКСВ)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на НКСВ поздравява пред-
седателите на регионалните клубове, ръководства-
та им и всички учредители с настъпващите коледни 
и новогодишни празници и пожелава веселото им по-
срещане.

През 2013 година успешно беше завършено учредя-
ването на НКСВ и на регионалните клубове.

Към 22 декември 2013 година са учредени 21 ре-
гионални клуба с общо 475 учредители. Чрез вестник 
„Строител“ поздравяваме всички строители ветера-
ни с новата 2014 година и пожелаваме много здраве, 
много щастие и успех в развитието на регионалните 
клубове.

Да е щастлива и успешна новата 2014 година!
       

И.д. председател:
Инж. Виктор Шарков

Видният строител на съвременна Бъл-
гария ст.н.с. I ст. инж. Велко Боянов Бълга-
ранов навършва 80 години на 28.12.2013 г. 

Цялата трудова дейност на инж. Велко 
Българанов е в отрасъл „Строителство”. 
Като млад инженер той постъпва в завода 
за строителни конструкции ЗСК „Креми-
ковци” като началник-цех, ръководител на 
бетоновото стопанство и строителната 
лаборатория. След това дълги години е ди-
ректор на завода, а после - генерален ди-
ректор на ДСО ЗСК, което със заводите 
си в страната участваше в изграждането 
на националните промишлени обекти. 

В ДСО „Софстрой” беше началник на 
базата за техническо развитие, главен 
инженер на обединението и директор на 
Домостроителния комбинат. В ДЕО „Тех-
ноекспортстрой” беше зам. генерален ди-
ректор по технически въпроси и ръководи-
тел на голямото строителство в Бенгази 

Интересното тук бе, че 
повече от половината уч-
редители на новия клуб 
бяха дами. Две от тях бяха 
избрани за членове на ръ-
ководството на звеното. 
Председател стана Йор-
данка Иванова, зам.-пред-
седател – Евдокия Стефа-
нова, а секретар – Атанас 
Атанасов. 

„С радост разбрах за 
идеята и в Силистра да се 
създаде Клуб на строите-
лите ветерани. Виждам, че 
към тази инициатива има 
интерес. Обещавам заедно 
с колегите, които все още 
сме действащи строители, 
да помагаме с каквото мо-
жем”, каза Димо Мирчев. 

Инж. Тодор Топалски, 
член на Контролния съвет 
на Камарата на строи-
телите в България, бивш 
председател на ОП на КСБ 
– Враца, и един от иници-
аторите за създаването 
на Клуб на строителите 
ветерани, беше избран с 
пълно мнозинство за ръко-
водител на новоучредена-
та структура във Враца. 
Негов заместник е Иван 
Горанов. В ръководството 
влизат още инж. Воислав 
Бубев, инж. Дафинка Тодо-
рова, инж. Петър Гърков, 
Петър Златарски и Йордан 
Мазнов. Учредителното 
събрание във Враца се про-
веде в Дома на техниката, 
като домакините могат да 
бъдат похвалени за много 
добрата организация на 
събитието, което се отли-
чаваше и с висока посеща-
емост. 

„Уважаеми колеги, стро-
ители на България и на Вра-

чански окръг, много съм 
развълнуван от днешното 
събитие. Предполагам, че 
и вие споделяте същото 
вълнение. Благодаря ви, че 
се отзовахте на покана-
та. Няма ограничение на 
специалностите, с които 
нашите колеги строители 
могат да участват в клуба. 
Те могат да бъдат архите-
кти, земемери, геодези-
сти, техници, технически 
ръководители, работници, 
бригадири, инженери, про-
ектанти и т.н. Най-общо 
казано, всички участници в 
строителния процес. Тряб-
ва да покажем как се прави 
обединение, защото стро-
ителството не трябва да 
бъде разделяно”, заяви инж. 
Тодор Топалски.

Инж. Шарков припомни 
на присъстващите думите 
на кмета на Самоков Вла-
димир Георгиев, който по 
време на учредяването на 
местния клуб заяви: „Уважа-
еми строители ветерани, 
прекланям се пред всичко, 
което сте направили за об-
щината за изминалите го-
дини. През своята активна 
кариера вие сте изградили 
множество обекти, които 
на нас сега ни е трудно 
дори само да поддържаме”. 

Събранието в Смолян се 
проведе в сградата на ОП 
на КСБ, като домакин беше 
новоизбраният председа-
тел Весела Цолова. 

„Имате пълната под-
крепа на Областното 

представителство на Ка-
марата във вашите бъдещи 
начинания”, заяви тя. 

Събитието бе умело 
организирано от инж. Та-
ньо Стайковски. В ръковод-
ството на новоучредения 
клуб в града, който има 
амбицията да прерасне в 
регионален, влизат Спиро 
Чавдаров, Кирил Делов и То-
дор Караиванов. 

В Кърджали заседание-
то беше проведено в зала-
та на „Ардастрой”, като 
домакин на събранието 
бе новият председател 
на местното областно 
представителство на КСБ 
Александър Елинов. За ръко-
водител на местния клуб бе 
избран инж. Димитър Миха-
левски, за зам.-председател 
– арх. Младен Ахчиев, за се-
кретар - Ангел Бакалов и за 
членове – инж. Кирил Кърпов 
и инж. Марушка Бобекова. 

В Хасково за председа-
тел на новоучредения Клуб 
на строителите ветерани 
беше избран инж. Йордан 
Чолаков. В ръководството 
на структурата влизат 
още инж. Йордан Костов и 
инж. Клавдия Дражева. 

Националният клуб на 
строителите ветера-
ни към КСБ е неформално 
сдружение с нестопанска 
цел. В него могат да чле-
нуват всички участници 
в строителния процес без 
значение от възраст, пол, 
раса, вероизповедание и по-
литическа принадлежност. 
Управителният съвет на 
НКСВ е в състав от 9 души, 
които се избират за период 
от 3 години. 

Основните цели на клу-
ба са: поддържане актив-
ността на своите членове; 
тяхната информираност по 
проблемите на съвременно-
то строителство; подпо-
магане дейността на Ка-
марата на строителите в 
България; честване на кръг-
ли годишнини на изтъкнати 
строители ветерани и др.  

Продължават с основаването 
на структурите и през новата 
2014 г. 

Димо Мирчев, председател 

на ОП на КСБ – Силистра

Събранието във Враца

Учредяване на клуба в Търговище

Смолян

Кърджали

Снимки авторът

и околността в Ли-
бия. В своята твор-
ческа дейност той 
има 6 изобретения и 
10 рационализации с 
реален икономически 
ефект за над 50 млн. 
лв. В Министерството на строителство-
то беше началник-управление „Наука и 
технически прогрес”.

За трудови и научни постижения инж. 
Българанов е получил много отличия и ор-
дени, висока научна степен и званието 
„Герой на социалистическия труд”.

Ние, неговите колеги и приятели, го 
поздравяваме с юбилея и му пожелаваме 
много здраве и дълголетие.

Честит юбилей!

Национален професионален клуб

„Строител”

Поздравление
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Десислава Бакърджиева

Изключително динамична, изпълнена с трудности, с 
краткосрочни и бързо менящи се тенденции, с поредна 
криза от вътрешен характер, но в крайна сметка успеш-
на и приключваща положително. Такава е оценката за 
пазара на недвижими имоти на експертите от „Бългери-
ан Пропертис” за изтичащата 2013 г. Месеците януари, 
април, юли, октомври и ноември са белязани от изклю-
чителна активност, с множество успешно реализирани 
сделки и дори с поставяне на рекорди в пазарното разви-
тие за периода след началото на кризата. Естествено 
политическата нестабилност е оставила своя отпеча-
тък и тук. През февруари и юни гражданското недовол-
ство е довело до кратки епизоди на пауза, които отново 
са изправили имотния бранш пред несигурност, но те са 
последвани от завръщане на клиентите. 

Най-важните изводи на консултантите са, че це-
ните са спрели да падат, много от клиентите, които 
дълги години са отлагали покупка, са се завърнали и са 
реализирали добри сделки на разумни цени. Специали-
стите отчитат още нараснала динамика на банките по 
отношение на кредитирането на имоти и по-добрите 
условия по ипотечните кредити, които също са повлияли 
на купувачите.

Регистрираните цени, при които се е стигало до 
сделки през годината, са средно 720 - 750 евро за кв. м 
в София и Варна, около 500 - 550 евро за кв. м за Пловдив 
и 550 - 600 евро за кв. м в Бургас. Традиционно София е 
бил един от най-активните пазари, където обемите от 
сделки са отбелязали непрекъснат ръст от около 10% 
на годишна база. Пазарите в Пловдив и Бургас също са 
били доста активни и сделките там също са нараснали 
значително.

Морските ваканционни имоти са продължили да при-
вличат интерес и уверено да излизат от кризата. През 
2013 г. продажбите в този сектор са се увеличили с 
около 20%, цените са започнали леко да пълзят нагоре 

и са достигнали нива от 550 - 570 евро за кв. м в края 
на годината.

За разлика от морските ски курортите и през 2013 г. 
са останали под натиска на относително слабо тър-
сене и цените там отново не са успели да се стабили-
зират. Брокерите са категорични, че имотите за по-
чивка през зимата най-трудно ще се възстановят от 
кризата, което от своя страна дава възможности за 
много изгодни покупки, тъй като цените в момента са 
в абсолютния си минимум. Апартаментите в Банско 

и Пампорово са се продавали на цени 350 - 400 евро за 
кв. м, а в Боровец - около 600 евро за кв. м.

Активността в сегмента на селските къщи се е 
запазила стабилна, но в същото време на 80% по-ниски 
нива отпреди кризата. Тези недвижимости са придоби-
вани през годината основно от руски говорещи граж-
дани, следвани от британци, купувачи от цяла Европа, 
както и от българи. Средната цена на селските къщи 
е възлизала на около 20 000 евро. На такива цени са 
търгувани основно жилища в доста добро състояние. 

Г-н Ганев, с какво ще 

бъде запомнен пазарът 

на недвижими имоти през 

2013 г.? Различна ли беше 

годината?

Пазарът продължава 
да се развива стабилно и 
предвидимо. Изминалата 
година не беше много по-
особена от предходните. 
Различното е, че вероят-
но ще има увеличение на 
обема на сделките, но то 
няма да надвишава няколко 
процента. Това се дължи на 
факта, че през първите де-
вет месеца имаше посто-
янен ръст. През първото 
тримесечие бяха отбеляза-
ни 22% повече покупко-про-
дажби спрямо последното 
на 2012 г. Последва 11% 
покачване през второто 
тримесечие, след което 
имаше 7% увеличение през 
третото. Въпреки че по-
вишението е намаляващо, 
окончателните данни за 
цялата година вероятно 
ще покажат ръст на сдел-
ките с имоти в страната.

През годината видя-
хме относително добър 
пазар на жилища със спад 
на цените само с няколко 

процента. Хората 
бяха по-спокойни за-
ради предвидимост-
та и по-уверени при 
покупките. Земе-
делският сегмент 
също показа ста-
билност. Като цяло 
2013 г. беше нормална за 
имотния пазар на фона на 
недобрата икономическа 
и политическа ситуация в 
страната.

Как се отрази полити-

ческата нестабилност?

Първите вълнения в 
началото на годината 
оказаха сериозно влияние. 
Хората не знаеха какво 
се случва и сделките поч-
ти спряха за месец. Впо-
следствие при втория 
етап от развитието на 
протестите в страната 
притесненията на купува-
чите отшумяха. Огледите 
и сделките продължиха 
нормално. Подобна поли-
тическа и икономическа 
нестабилност често кара 
хората да влагат парите 
си в недвижимости. В не-
сигурни времена имотът е 
добър покрив за пари.

Какви са най-важните 

изводи за пазара на офи-

си?

Големият обем от оф-
исни площи е в София и 
естествено най-силният 
пазар беше в столицата. 
Свободните офис прос-
транства в София започ-
наха да намаляват през 
2013 г., и то с темпове, 
които не виждахме през 
предходните три години. 
През периода 2010-2012 г. 
постоянно се увеличава-
ше незаетата площ. Тази 
година още през първото 
шестмесечие станах-
ме свидетели на спад на 
процента на неизползва-
ните площи, който през 
второто ще е доста по-
сериозен. Количеството 
офиси на пазара малко по 
малко се изчерпва, без да 
са налице ръстове в ико-

номиката. Причината е, че 
много чужди компании от 
различни сектори откри-
ват представителства в 
столицата, а проектите 
в строителство са малко.

Процентът на свобод-
ни площи във Варна и Бур-
гас също не е голям. Това 
се дължи на изключително 
ниската инвестиционна и 
строителна активност, 
която е равна почти на 
нула. В по-малките градове 
предлагането не е голямо, 
произлизащо от ниското 
търсене на офиси от стра-
на на външни компании.

По отношение на це-
ните на наемите няма 
промяна през последните 
две години. През 2013 г. 
модерните офиси с добри 
локации в София се движеха 
от 7-7,5 евро до 12-13 евро 
на кв. м. Подобна е ситуа-
цията и в другите градо-

ве, където стойностите 
варират от 3 до 5 евро 
на кв. м в зависимост от 
локацията. Срещат се и 

наеми за 6-7 евро на кв. м, 
но те са за много качест-
вени имоти във Варна и в 
Бургас.

Възроди ли се сегмен-

тът на търговските 

площи през изминалите 

12 месеца?

Инвеститорите бяха 
изправени пред дилемата 
дали да стартират зам-
разените си проекти през 
годината, или да изчакат 
по-добра икономическа об-
становка. Всички решиха, 
че е по-добре да заемат 
конкурентни позиции, от-
колкото да изчакват наме-
стването на други търгов-
ски центрове. Съответно 
през 2013 г. се откриха 
няколко големи обекта в 
страната. Един от тях 
беше в София, където все 
още има възможности. 

За разлика от столицата 
в Бургас с откриването 
на нов мол през година-
та търговските площи 
драстично се увеличиха, с 
което възможностите на 
този сегмент намаляха. 
Въпреки това беше обяве-
но намерение за стартира-
не на нов проект в центъ-
ра на града.

Секторът трябва да 
се разглежда и от страна 
на търговците, за които 
е доста трудно да отва-
рят постоянно нови обек-
ти. Потреблението не се 
увеличава, а търговските 
площи са обвързани със 
състоянието и доходите 
на населението. Няма как 
този пазар да не се въз-
становява още дълго вре-
ме заедно с макроикономи-
ката.

Имаше ли инвестиции 

в затворените жилищни 

комплекси?

Те се отразяват пози-

Добромир Ганев, управител на „Форос” и Sollers:

Цените на имотите запазват стабилност
Снимки авторът

Добромир Ганев е завършил магистратура в Икономическия 

университет - Варна. Специализирал е международна търговия и 

бизнес развитие в Института към Land O Lakes, Mineapolis, St. Paul, 

USA. Притежава CIPS сертификат от National Association of  Relators. 

Основател е на компаниите „Форос” и Sollers. Член е на Lions Interna-

tional Club, на УС на Варненската търговско-индустриална камара и е 

зам.-председател на УС на Национално сдружение „Недвижими имоти“.
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Тихомир Тошев, изп. директор  
на „Кредит Център“:

тивно на пазара. Трябва да 
се говори повече за тези 
имоти и за предимствата, 
които предлагат. Много 
млади хора живеят в тези 
комплекси. Част от тях 
придобиват апартаменти 
не само за себе си, но и за 
родителите си. Сегмен-
тът е атрактивен и пред-
полагам, че в бъдеще ще 
се развива по-добре. През 
годината стартиралите 
проекти в София са не по-
вече от два, но в морските 
курорти строителството 
им се възроди. Размразиха 
се проекти в Слънчев бряг 
и в някои по-малки градове.

Забелязва ли се разви-

тие при голф комплекси-

те?

Имотите в тези обек-
ти са на доста високи 
цени и не са за масовия 
клиент. Някои от голф 
комплексите се развиват 
устойчиво. Например „Трей-
шън Клифс Голф Резорт” 
са активни и сключват 
сделки. Там площите се 
продават изключително 
целенасочено на подбрана 
публика. Дори по време на 
турнира Volvo Masters пови-
шиха цените си. Усещане-
то ми като цяло е, че тази 
индустрия се развива с 
нормални темпове. Със си-
гурност обаче няколко нови 
проекта за голф игрища в 
страната биха се отрази-
ли добре.

Успешна ли беше годи-

ната за пазара на земя? 

В кои райони на страна-

та се случиха най-много 

сделки?

Пазарът на земя е жи-
вият сегмент. Той е един 
от най-активните през 
последните 4-5 години и 
движи целия имотен пазар. 
Две трети от сделките са 
се случили в този сектор. 
Всичко останало е в жи-
лищния. Тази активност е 
икономически обоснована. 
Земята е нещо, което носи 
добавена стойност. Има 
доходност сама по себе 
си. Цените през последни-
те години непрестанно се 
покачват. В зависимост 
от региона и качеството 
на земята повишението 
е различно, но средно е в 
рамките на 10% на годиш-
на база. През 2013 г. се 
виждаше как инвестито-
рите променят локацията. 
Купуват в един район, но 
вдигне ли се цената, оти-
ват в друг. Последната 
година търсенето беше 
ориентирано към Северо-
западна България, както 
и към Хасково, Пловдив. В 
Североизточната част на 
страната цените твърде 
много се повишиха и там 
по-скоро имаше отлив. 
Този пазар е изключител-
но логичен и показва как, 
когато има инвеститор-
ски интерес и доходност, 
повишаването на цените 
е неизбежно. Нещо, което 
се случваше преди години 
и в други сегменти. Да се 

надяваме, че скоро пак ще 
се повтори този цикъл.

Вложенията в какви 

имоти бяха печеливши 

през 2013 г.? Вие в какво 

бихте инвестирали?

Винаги във всеки един 
сегмент на пазара има 
възможност за добра ин-
вестиция. Независимо дали 
сме в период на криза или 
на ръст. Разбира се, към 
нея трябва да се пристъ-
пи след добра преценка на 
възможностите и риска. С 
възлагане на обозрим срок 
на възвръщане. Ако аз имах 
възможност да инвести-
рам, не бих се съсредото-
чил само в един сегмент.

Каква е прогнозата ви 

за следващата година? 

Свободните площи в 
офисите ще продължат 
да намаляват. Дори да се 
размразят доста проекти 
през 2014 г., те няма да бъ-
дат завършени в рамките 
на годината, а тези, които 
са в процес на строител-
ство, са малко. Предла-
гането ще става все по-
ограничено и цените едва 
ли ще падат.

През следващата го-
дина ще има нови тър-
говски площи в София и 
Плевен. Това означава, че 
ще има пренаместване на 
пазара. Увеличението на 
търговските площи и по-
голямата конкуренция ще 
принудят центровете да 
прилагат различни методи 

за привличане на клиенти.

Ще се промени ли па-

зарът на земеделски земи, 

ако отпадне мораториум-

ът върху продажбата на 

земя на чужденци?

Имаше много комен-
тари относно това как 
ще повлияе на сегмента 
отпадането на морато-
риума. Моето становище 
е, че няма да се отрази по 
никакъв начин. В послед-
ните седем години имаше 
достатъчно възможности 
за придобиване на земя 
от чужденци. Едва ли от 
1 януари ще има неверо-
ятен прилив. Земята не 
може да се изнесе, има си 
рестрикции по отношение 
на граничните и специал-
ни райони. Няма място за 
притеснение. Не смятам, 
че отпадането на морато-
риума ще изиграе роля и ще 
се отрази на броя на сдел-
ките или на цените.

Очакванията ми за 
този пазар са, че няма да 
има съществена разлика. 
През следващата година 
комасирането ще продъл-
жи. Има доста земи за 
окрупняване в страната 
и този процес ще е факт 
и през 2014 г. В районите, 
в които действат големи-
те компании, ще има по-
качване на цените, а там, 
където е започнал процес 
на оттегляне на инвести-
тори, вероятно ще има за-
държане и може би спад на 
цените.

През тази година имаше известен ръст в търсе-
нето на кредити за покупка на жилище спрямо пре-
дходната, но въпреки това не беше много по-различ-
на от 2012 г. През 2013 г. се запази тенденцията на 
намаление на лихвите по заемите, като по-активна в 
това отношение беше първата половина на годината. 
През втората половина видяхме по-скоро задържане на 
лихвите около постигнатите нива и чак в есенните 
промоции имаше леки намаления на лихвите в оферти-
те на част от банките.

Въпреки че политическата нестабилност и проте-
стите оказваха влияние върху пазара на кредитиране, 
нямаше съществени промени в месечната активност. 
Най-слаби бяха както обикновено първите месеци на 
годината и летните, а най-активни - последните. 
Като най-знакови моменти бих определил превеса на 
левовите ипотеки пред евровите – през тази година 
те завзеха значителен дял от пазара и вече 7 от все-
ки 10 кредита се теглят в националната ни валута. 
Друг знаков момент е ръстът на покупката на луксоз-
ни имоти с кредит, част от хората с високи доходи 
избраха да изтеглят заеми между 90 000 и 500 000 
евро. Имаше и по-сериозен ръст на тегленето на по-
требителски кредити с цел допълване на бюджета за 
покупка на нов дом.

Най-популярните имоти, за които се теглеха 
заеми, бяха около 60-80 кв. м на стойност от около 
50 000 евро. Това са жилища на комуникативни лока-
ции, обикновено ново строителство. Има известно 
разделение между големите и малките населени мес-
та. В големите градове с ипотека се придобиваха пре-
димно двустайни имоти около 65 - 70 кв. м. В по-мал-
ките градове, където цените са по-ниски, се търсят 
и купуват тристайни жилища - между 70 и 100 кв. м.

През тази година банките подобриха условията си 
по кредитите и ги направиха по-достъпни за потреби-
телите в България. Лихвените нива в момента са най-
ниски от стартирането на ипотечния пазар у нас. 
Финансовите институции демонстрираха и актив-
ност по отношение на създаването на нови продукти 
както за потенциални клиенти, така и за настоящите 
си, което позволи на много потребители да рефинан-
сират и да оптимизират разходите по кредитите си.

Прогнозата ми за ипотечния пазар през 2014 г. е 
сравнително оптимистична. Ще има промени в по-
зитивна посока, но не драстични. На първо място се 
надявам политическата обстановка да се успокои и 
предвиденият ръст на икономиката да се случи. Това 
ще доведе и до по-голяма активност в търсенето на 
кредити. Цените на имотите достигнаха дъното, но 
за да има повече покупки на жилища с ипотека, хора-
та трябва да имат предвидимост и стабилност на 
доходите си. Лихвите по кредитите ще продължат да 
намаляват бавно, следвайки понижението на тези по 
депозитите. Ще се появяват нови кредитни продукти, 
които ще дават допълнителни опции на клиентите и 
ще отговарят на по-специфични техни търсения. Оч-
аквам по-добра 2014 г., без резки промени, по-спокойна 
и по-разумна в поведението и на потребителите, и 
на банките.

През 2013 г. отбеляз-
ваме една своеобразна 
годишнина - 5 години от 
началото на кризата. А 
по мое мнение и приключ-
ване на пълен цикъл на 5 
години бум, последван от 
5 години спад на имотния 
пазар и началото на нов 
етап от развитието му. 
Така че настоящата го-
дина определено бе важ-
на, може би преломна за 
пазара и икономиката.

Тя беше различна от 
предходните най-вече за-
щото данните за имот-

ния пазар бяха по-често 
положителни, което по-
каза, че са налице сигна-
ли за започнало възста-
новяване от кризата. 
Обемите продажби на 
имоти се повишиха, спря 
спадът в цените, ново-
отпуснатите жилищни 
кредити нараснаха, кое-
то ни дава повод все по-
уверено да твърдим, че 
дъното е достигнато и 
че е започнал процес на 
бавно, но сигурно излиза-
не на имотния пазар от 
кризата.

Случвали са се и покупки на сгради над 40 000 евро близо 
до морето, основно от руснаци.

Наблюденията на професионалистите показват, че 
купувачите и продавачите са с все по-сходни очаквания 
и позициите им се уеднаквяват. Това е една от основни-
те причини пазарът да се раздвижи. „Прави впечатление, 
че продавачите все повече се вслушват в пазарните 
тенденции и позволяват да бъдат консултирани за реал-
ната цена, на която може да бъде продаден даден имот, 
защото всички си дадоха сметка, че пазарът определя 
стойностите и обявяването на имота на завишена цена 
е чиста загуба на време.

През последните години купувачите имаха два основ-
ни фактора при избора - най-изгодната цена и точните 
параметри на имота, като компромиси се правеха с па-
раметрите, но не и с цената. Напоследък се забелязва 
обратната тенденция – те са по-склонни да направят 
компромис с цената, да заплатят малко повече на кв. м, 
но да купят точния според изискванията си имот, защо-
то много от тях вече са наясно колко трудно се намира 
той“, коментира оперативният директор на „Бългериан 
Пропертис” Полина Стойкова.

За първи път от началото на кризата професиона-
листите имат оптимистични надежди за новата го-
дина. Прогнозата на компанията за 2014 г. е възста-
новяването на пазара да продължи, което ще се изрази 
в нарастване на реализираните продажби на жилищни 
и ваканционни имоти. Експертите са убедени, че паза-
рът отново ще бъде движен от две основни групи ку-
пувачи - българи, които ще се концентрират върху жи-
лищния пазар в големите градове, и руснаци, които ще 
продължат да доминират по морето. Ниските цени на 
ски курортите и отличните условия за туризъм, които 
предлагат, им дават шансове да привлекат интерес, 
който да позволи на този сегмент от пазара да се ста-
билизира през 2014 г.

Относно цените не се предвижда съществена про-
мяна. Очакванията са те да запазят стабилност и да 
покажат по недвусмислен начин, че спадовете са в ми-
налото, което ще даде увереност на всички, които до 
момента все още проявяват съмнение, че дъното е дос-
тигнато и че имотният пазар навлиза в нов етап от 
своето развитие.

Полина Стойкова, оперативен 
директор на „Бългериан Пропертис“:
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И отминаващата годи-
на потвърди някои златни 
правила, когато се искат 
съвети от интериорен 
дизайнер. Няма общопри-
ета и точна дефиниция за 
това изкуство. Дизайнът 
всъщност се случва меж-
ду възникването на идея 
за направата на нещо и 
неговото фактическо по-
явяване. Резултатът е 
автомобил, дреха, бижу, 
сайт, обзавеждане на дома 
или продукти за масова 
употреба, в създаването 
на които се води активен 
диалог между дизайнер и 
клиент.

Да се мисли  

като за едно цяло

Всяко действие в съз-
даването или оформянето 
на дневна, кухня или друга 
стая може да има положи-
телен или отрицателен 
ефект върху цялостната 
визия. При обзавеждане 
на едно помещение не съ-
ществуват само въпро-
сите „Какво да има?” и 
„Какво да бъде?”, а също 
така „Какво да няма?”, 
т.е. всеки избор, свързан 
с мебели, цветове, деко-
рация, осветление и др., 
може да бъде както гради-
вен, така и разрушителен 
за вида. Нито една мебел 
или елемент от вашето 
обзавеждане нямат са-
мостоятелно значение в 
интериора. Не говорим за 
значения и тълкувания от 
различни култури, филосо-
фии и т.н. Като изключим 

функционалността, която 
никога не трябва да бъде 
пренебрегвана, друго, кое-
то има значение, е худо-
жествената страна на 
нещата. Трябва да мислим 
за вътрешния дизайн като 
за едно цяло и да го раз-
работим като хармонично 
единство. Това се нарича 
композиция. Тя теоретич-
но обхваща подредбата на 
обектите, техните цве-
тове, взаимодействието 
им със светлината, обем 
и др. Но де факто, за да се 
постигне впечатляваща 
композиция във вътрешния 
дизайн на едно помещение, 
първо трябва да се съо-
бразят всички дадености, 
след което идва ред да се 
приложат различни експе-
рименти, а ефектът от 
тях е пряко свързан с опит 
и талант. След като бъде 
оформена основната схе-
ма, а нещата нямат завър-
шен вид, тогава се мисли 
за субкомпозиция в проек-
та или за детайли, които 
ще обогатят и придадат 
характер на дизайна на по-
мещението.

Когато обзавеждаме, 
избираме мебели и създа-
ваме дизайн в едно поме-
щение, за да постигнем 
хармония, линия, стил, 
единство в интериора, 
трябва да фокусираме 
вниманието си върху три 
основни неща. Това са да-
деностите, произтичащи 
от изпълнената дотук 
архитектура и бъдещите 
функции на помещението, 
неговия мащаб и размер и 
най-важното цялостната 
композиция. 

Предимствата 

Интериорният дизайн 
освен изкуство е и услуга. 
Важно е клиентът да е 
наясно каква е ползата от 
нея и какво ще получи за 
парите си. Хората трябва 
да са подготвени, когато 
наемат специалист.

Интериорният дизайн 
отнема време. Когато 
искате съвет, предви-
дете си между два и три 
месеца за подготовка на 
проекта. Той е много по-
вече от цветове, странно 
изглеждащи осветителни 
тела и избор на диван. С 
него се решават прос-
транствени задачи, кои-
то влияят върху това как 
ще обитаваме определено 
пространство, и за това 
са необходими доста ча-
сове мислене, чертане, 
изчисляване и експеримен-
тиране.

Стилът е най-важна-
та отправна точка, кога-
то избирате интериорен 
дизайнер.  Именно той 
отличава творците един 
от друг. Дизайнерът ми-
сли вместо вас. Вие му 
плащате да измисли как 
да превърне едно празно 
пространство във функ-
ционално и страхотно из-
глеждащо.

Кога е най-добре да 
се започне един интерио-
рен проект? Колкото по-
рано, толкова по-добре, 
защото тук става дума 
преди всичко за организа-
ция. Tрябва да се обмис-
лят всички подробности 
и колкото се може пове-
че варианти. След това 
да се вземат решенията 
и да се започне работа. 
Така се избягват сериоз-
ни грешки, спестяват се 
пари, време и много нерви.

Основното, което е 

необходимо, за да стане 
един интериор страхотен, 
е доверие между клиента 
и дизайнера. Проектиране-
то не е като стандартна-
та работа. Всичко се ми-
сли според конкретните 
изисквания и дадености. 
От специалистите се 
очакват нови, различни и 
творчески идеи, а за тях е 
необходимо доверие. 

Колко струва услугата 
интериорен дизайн? По 
наблюдения на повечето 
анализатори процентът 
за проектиране спрямо 
общия бюджет за обза-
веждане е от 3% до 6%. 

Реализацията трябва 
да започне, когато при-
ключи проектирането на 
интериора и са уточнени 
всички детайли по него. 
Ако се заемете по-рано, 
се стига да проблеми с 
майсторите и нещата се 
объркват. Не го правете 
- ще съжалявате горчиво. 
Важно е и какъв бюджет 
е предвидил клиентът. 
Когато инвестицията е 
ясна и сигурна, няма да 
има ситуации от рода - 
идеята е страхотна, но 
не мога да я осъществя. 
Като всеки добър занаят-
чия и дизайнерът иска да 
знае колко са средства-
та, дори и да не е точна 
сума, за да се оптимизира 
проектът според инвес-
тицията.

Интериорният дизайн 
е инвестиция във вашия 
дом, заведение, хотел, 
бар, магазин, фитнес, сту-
дио, офис и т.н. Във вся-
ка организация хората са 
най-скъпият и динамичен 
елемент. Направете ги 
ефективни и инвестиция-
та за интериорен дизайн 
ще се възвърне много-
кратно. Ако инвестира-
те в дизайн, ще получите 

пространство, мотиви-
ращо хората и даващо им 
възможност да изпитват 
удоволствие, когато се 
хранят, почиват, пазару-
ват, забавляват, рабо-
тят…

Обичайните грешки

Повечето грешки са 
резултат от отношение 
към самата услуга и рабо-
тата, която върши дизай-
нерът. Една от най-чес-
тите е да се сравняват 
офертите за интериорен 
дизайн единствено по це-
ната, а не по стила и ра-
ботата, която ще свърши 
дизайнерът. Следва вто-
ра неточност - наемат 
се майстори, преди да има 
готов интериорен про-
ект. В същото време не е 
отчетено реалното вре-
ме за изпълнение – напри-
мер се предвиждат само 
крайно недостатъчните 
три месеца за интериорен 
проект и реализация.

Някои клиенти, раз-
глеждайки списания за ин-
териор, искат невъзможни 
неща с оглед на простран-
ството, с което разпола-
гат. След това се започва 
обсъждане на проекта със 
съседа, с колеги и с други 
знайни и незнайни позна-
вачи на материята.

Непростима грешка е 
липсата на точно опреде-
лен бюджет за цялостна-
та реализация. Подобно 
е положението, ако още 
преди да започне проек-
тът, вече са купени ди-
ван, уредите за кухнята 
или други мебели. Нерядко 
клиенти искат да започне 
реализацията по средата 
на изготвяне на интери-
орния проект, като си ми-
слят, че така ще спестят 
време.

Не дразнете дизайнера

Интериорният дизайн 
е специфична услуга и чес-
то клиентите не са за-
познати какво се случва в 
процеса на проектиране. 
Известните балкански 
черти като прибързаност 
и подозрителност водят 
до доста интересни ко-
ментари. Ето няколко би-
сера от практиката на 
известни български ди-
зайнери: 

1. От вас искам да ми 
направите дизайнерски 
гипсокартон на тавана и 
да ми кажете как да бояди-
сам стените си. Другото 
сам ще свърша.

2. Пускайте разкроя 
на мебелите, пък после 
ще решаваме какви ще са 
цветовете.

3. Сега ще разглеждам 
дизайна половин час и то-
гава ще ви кажа дали ми 
харесва.

4. Мислете си по-бързо 
проекта, че и майсторите 
имат много идеи.

5. Тези картинки от ин-
тернет ли ги взехте? То и 
аз мога така.

6. Това не е хубаво, ама 
нека видим как ще стои.

7. Аз ще ти кажа как 
ще стане. Слушай сега… 
Виждам го, ама не мога да 
си го представя...

8. Това ъгълче ми е 
празно, дайте да сложим 
едно шкафче.

9 .  Колко  горе -долу 
струва един интериорен 
дизайн?

10. Искам интериорът 
да е евтин, но да изглежда 
много скъп.

След толкова инфор-
мация дано през новата 
година общуването с ин-
териорните дизайнери ви 
донесе взаимно удовлет-
ворение.

Златните правила за консултации 
със специалистите
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Вършец
Описание: Изпълнение на СМР за реали-

зиране на проект „Многофункционален спор-
тен център. Реконструкция на съществу-
ващ стадион и изграждане на спортна зала 
с покрит плувен басейн в УПИ (парц. IV) в 
кв. 90, гр. Вършец”, финансиран по мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономи-

ката в селските райони”, включващо след-
ните части: • Архитектурна (спортна зала 
и покрит плувен басейн) • Конструктивна 
- стоманобетонен резервоар -спортна зала 
- водомерна шахта • Вертикална планиров-
ка • Елтехнология •  ОВК • Озеленяване - 
многофункционална спортна зала •  ВиК • 
ВК – технология.

Възложител: Община Варна
Описание: При изпълнение на поръчката 

следва да се извърши изграждане, оборудване 
и обзавеждане на детска градина, находяща 

се в УПИ за детска градина, кв. 797, по пла-
на на 17-и м.р., ул. „Д-р Железкова“, гр. Варна, 
съгласно одобрен технически проект, нераз-
делна част от документацията за участие. 

Възложител: Столична община
Описание: Изготвеният инвестиционен 

проект за II етап предвижда изграждане на 
метални навеси с обособени клетки за кучета 

и дворчета към тях. Между навесите се пред-
вижда изграждането на пешеходни асфалто-
ви алеи, ВиК инсталация, външно осветление, 
ландшафтни работи и ограда.

Възложител: Община Кюстендил
Описание: Строително-монтажни рабо-

ти (СМР) на обект: „Медико-балнеологичен 
комплекс „Св. Иван Рилски” – Кюстендил, са-

мостоятелно обособена група - хотел „Кюс-
тендил”, реконструкция на съществуващи 
сгради” - етап 2 – СПА, ресторант – разши-
рение, обслужващи помещения.

Наименование: Изграждане на многофункционален спортен цен-
тър. Реконструкция на съществуващ стадион и изграждане на спортна 
зала с покрит плувен басейн в УПИ (парц. IV) в кв. 90, гр. Вършец”, финан-
сиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-
2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР) по мярка 321 „Основни услуги за население-
то и икономиката в селските райони”.

Наименование: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на 
детска градина, находяща се в УПИ за детска градина, кв. 797, по 
плана на 17-и м.р., ул. „Д-р Железкова“, гр. Варна“.

Наименование: Изграждане на приют за безстопанствени 
кучета – II етап, в местността Горни Богров, район Кремиковци.

Наименование: Хотел „Кюстендил” - втори етап.

Oсн. предмет: 45212225 - Строителни и 
монтажни работи по общо изграждане на 
спортни зали 
Прогнозна стойност: 5 665 240 лева
Технически възможности: Стени, обшивки: 
изпълнение на стени, изпълнение на щен-
дерни стени от гипсокартон, изпълнение на 
щендерни стени от влагоустойчив гипсокар-
тон, изпълнение на обшивка от гипсокартон 
около стоманени колони при зала – басейн. 
Покрив: скатен, покрив зала - изпълнение 
LТ ламарина, изпълнение на пароизолация, 
изпълнение на минерална вата, изпълнение 
на разделително фолио, изпълнение на РУС 
мембрана. Скатен покрив басейн - изпълне-
ние LТ ламарина,изпълнение на пароизолация, 
изпълнение на минерална вата, изпълнение 
на разделително фолио; изпълнение на РУС 
мембрана. Плосък покрив - изпълнение на па-
роизолация, изпълнение на топлоизолация, 
изпълнение на замазка за наклон мин. 4 см, 
изпълнение на полимерно-битумна хидроизо-
лация 2 пласта, като горният слой е с мине-
рална посипка. Прозорци, врати - доставка 
и монтаж на външна алуминиева дограма, 
доставка и монтаж на вътрешна алумини-
ева дограма, доставка и монтаж на вътреш-
ни интериорни врати с размер, доставка и 
монтаж на вътрешни интериорни прегради 
с отваряне с размер, доставка и монтаж на 
метални врати с различни размери. Иизола-
ции, настилки, облицовки, фасадни - изпълне-
ние на РУС фолио върху обратен насип, вкл. 
Обръщане, изпълнение на топлоизолация, 
изпълнение на хидроизолация по надосновни 
стени, изпълнение на топлоизолация, армира-
на циментова замазка; изпълнение на цимен-
това замазка; изпълнение на топлоизолация 
ХРЗ 5 см с фолио при зала - басейн и тераса, 
изпълнение на хидроизолация зала-басейн и 
тераса, изпълнение на хидроизолация при ре-
зервоар басейн и ПП нужди, изпълнение на ва-
рова мазилка по стени, изпълнение на варова 
мазилка по тавани, изпълнение на облицовка 
от стъклокерамика - корито басейн, изпълне-
ние на облицовка от стъклокерамика по сте-
ни, изпълнение на настилка от гранитогрес 
СПА и зала - басейн и тераса, изпълнение на 
настилка от гранитогрес в мокри помеще-
ния, изпълнение на облицовка от фаянсови 
плочи (на вароциментов/лепилен разтвор) 
по стени в мокри помещения, изпълнение на 
настилка от гранитогрес, изпълнение на 
перваз при настилка от гранитогрес, изпъл-
нение на настилка от РУС; Изпълнение на 
перваз при настилка от РУС, изпълнение на 
многослойна дървена настилка, изпълнение 

на дървена подложка при дървена настилка, 
изпълнение на мека подложка при дървена 
настилка, изпълнение на акустичен панел по 
стени на зала, изпълнение на окачен таван, 
изпълнение на влагоустойчив окачен таван 
в мокри помещения, изпълнение на гипсова 
мазилка по стени в помещения, изпълнение 
на гипсова мазилка по тавани в помещения, 
полагане на латекс по стени и тавани в по-
мещения, доставка и монтаж на трислойни 
фасадни панели + аквапанел на конструкция, 
доставка и монтаж на окачена фасада, из-
пълнение на топлоизолация + мрежа + фасад-
на мазилка, изпълнение на фасадна мазилка, 
изпълнение на еталбонд на конструкция + 
хидроизолация + ОЗВ плоскости + топлоизо-
лация, изпълнение на цокъл, изпълнение на па-
рапет при стълбище, изпълнение на парапет 
при трибуни, изпълнение на парапет при те-
раса, изпълнение на жалузи, полагане на боя 
за бетон при трибуни, доставка и монтаж на 
седалки за трибуни, доставка и монтаж на 
седалки за ложа и съдии, доставка и монтаж 
на сауна с площ, доставка и монтаж на пар-
на баня с площ, доставка и монтаж на хамам 
с площ, доставка и монтаж на асансьор с 
две спирки в асансьорна шахта с размер, из-
пълнение на външни слънцезащитни ламели. 
Басейн - кофраж, армировка, бетон В20, под-
ложен бетон - 10 см В10, общо тегло за един 
брой стоманена конструкция 46611,85 кг, 
болтове. Стоманобетонен резервоар - общо 
кофраж, общо армировка, общо бетон В20, 
подложен бетон – 10 см В10. Спортна зала - 
общо кофраж, общо армировка, общо бетон 
В20, подложен бетон -10 см В10, общо тегло 
за 1 стоманена конструкция 318 845,68 кг, 
изкоп, откоси, извозване на земни маси на 
депо. Водомерна шахта - общо кофраж 55,98 
м2, общо армировка 727,82 кг, общо бетон 
В20 8,112 м3, подложен бетон – 10 см В7,5-
1,073 м3; продължава в раздел VI.3...
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 14
Срок за получаване на документация за 

участие: 20.01.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 30.01.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: В заседателната 
зала на община Вършец
Дата: 31.01.2014 г. Час: 15:00
За контакти: Антон Димитров Тошев
Факс: 09527 2323
Адрес: бул. „България” №10
Адрес на възложителя: www.varshets.bg  
Телефон: 09527 2222
E-mail: admin_varshetz@mail.bg

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 1 809 870,13 лева
Общо количество или обем: Количеството, 
или обемът на поръчката, обхваща извърш-
ване на строително-монтажни работи по: 
• част Архитектура; • част Конструктив-
на; • част ВиК; • част Ел; • част ОВК; • 
част Паркоустройство и благоустройство; 
• част План за безопасност и здраве; • част 
Инженерно-геоложко проучване; • част Гео-
дезия; • част Технология; • част ЕЕ; • част 
Доклад за съответствие по част ЕЕ; • част 
Пожарна безопасност; • част Газификация. 
Количествата и обемът по тези части са 
подробно описани в документацията за учас-
тие.

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 5
Срок за получаване на документация за 

участие: 21.01.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 31.01.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: сградата на об-
щинско предприятие „Инвестиционна поли-
тика” при община Варна на адрес: гр. Варна, 
бул. „Ген. Колев” №92, ет. 5
Дата: 03.02.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Йорданка Роева
Факс: 052 820846
Адрес: бул. „Генерал Колев” №92
Адрес на възложителя: http://www.varna.bg/ 
Телефон: 052 820837
E-mail: op@varna.bg  

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 1 400 000 лева
Технически възможности: Изискуеми до-
кументи и информация: 1. Списък с минимум 
три обекта – I група, IV категория или по-
висока, изпълнени за последните 5 години 
(2008, 2009, 2010, 2011 и 2012), като задъл-
жително представят препоръки за тях с 
посочена стойност, дата и място на стро-
ителството, както и дали то е изпълнено 
професионално и в съответствие с норма-
тивните изисквания. 2. Валиден към дата-
та на подаване на офертата сертификат, 
издаден от акредитиран орган, за система 
за управление на качеството по БДС ISO 
9001:2008 или еквивалентен с обхват строи-
телство. 3. Валиден към датата на подаване 
на офертата сертификат, издаден от акре-
дитиран орган, за система за управление на 
околната среда по БДС ISO 14001-2004 или 
еквивалентен с обхват строителство. 4. 
Валиден към датата на подаване на оферта-
та сертификат, издаден от акредитиран ор-
ган, за внедрена система за безопасни усло-
вия на труд по стандарт OHSAS 18001-2007 
или еквивалентен с обхват строителство.
Минимални изисквания: 1. Участникът 
трябва да има изпълнени три договора за 
ново строителство, основен ремонт или 
реконструкция, отговарящи на строежи I 
група, IV-та категория или по-висока, за по-

следните 5 години (2008, 2009, 2010, 2011 и 
2012), като задължително представят пре-
поръки за тях с посочена стойност, дата 
и място на строителството, както и дали 
то е изпълнено професионално и в съответ-
ствие с нормативните изисквания. 2. Участ-
никът да притежава внедрена система за 
управление на качеството по стандарт БДС 
ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват 
строителство. 3. Участникът да притежава 
внедрена система за управление на околна-
та среда по стандарт БДС ISO 14001-2004 
или еквивалентен с обхват строителство. 
4. Участникът да притежава внедрена сис-
тема за безопасни условия на труд по стан-
дарт OHSAS 18001-2007 или еквивалентен с 
обхват строителство.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на документация за 

участие: 07.01.2014 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 14.01.2014 г. Час: 17:30
Отваряне на офертите: ул. „Московска” 
№33
Дата: 15.01.2014 г. Час: 13:00
За контакти: Андрей Стаменов
Факс: 02 9377561
Адрес: ул. „Московска” №33
Адрес на възложителя: www.sofia.bg
Телефон: 02 9377530
E-mail: astamenov@sofia.bg 

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 1 728 567,26 лева
Технически възможности: Изискуеми доку-
менти и информация: 1). Удостоверение за 
вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи 
от I група, III –V категория. 2.) Списък на ин-
женерно-техническия състав (Образец №10) 
придружен от следните документи: автоби-
ография, подписана от съответния член на 
екипа (Образец №11) - документи, удосто-
веряващи тяхното образование, професио-
налната квалификация и професионален опит 
(заверени копия от дипломи, удостоверения, 
сертификати референции от настоящи или 
предишни работодатели, възложители и дру-
ги подходящи документи, доказващи опита 
на подобна позиция). Чуждестранните учас-
тници в обществената поръчка следва да 

притежават еквивалентен документ съглас-
но законодателството на страната, където 
те са установени.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 150
Срок за получаване на документация за 

участие:  10.01.2014 г. Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 20.01.2014 г. Час: 16:30
Отваряне на офертите: Административна 
сграда на община Кюстендил, гр. Кюстендил, 
пл. „Велбъжд” № 1, ет. 2, заседателна зала.
Дата: 21.01.2014 г. Час: 11:00
За контакти: Десислава Алайкова-Стоева
Факс: 078 550815
Адрес: пл. „Велбъжд” № 1
Адрес на възложителя: www.kustendil.bg   
Телефон: 078 550815
E-mail: ob_porachki@kustendil.bg 

Още на: www.vestnikstroitel.bg

ОФЕРТА
О

Ф
ЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

сертификати по: ISO 9001, OHSAS 18001 и ISO 14001

Строителство и ремонт на пътища, ВиК

факс:032/951-697, тел.: 032/940-781, 0889/219-769, 0886/888-610, 0886/888-611

„ИЛВА-ХГ“ ООД
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Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Представете си, че 
вместо претъпкания ав-
тобус пред вас чака авто-
мобил, който ви откарва 
удобно до работата. Един-
ственият дискомфорт, 
докато свикнете, е, че в 
колата няма шофьор. Тази 
сцена не е фантастика, 
а част от всекидневието 
в шведския град Гьоте-
борг. Там 100 автомоби-
ла „Волво” вече пътуват 
без намесата на водач. 
Автономните автомоби-
ли се движат средно с 50 
км/ч по специално избра-

ни пътни артерии, които 
включват градски трафик 
и пътни платна с четири 
ленти, позволяващи по-го-
лямо ускорение.

Шведската автомо-
билна компания стартира 
поредния уникален по рода 
си проект - програмата за 
автономно шофиране „Drive 
me“, разработена в парт-
ньорство с Министер-
ството на транспорта на 
страната. 

Този единствен в ис-
торията експеримент 
автоматично превръща 
шведската марка в първе-
нец по отношение на тех-
нологиите за мобилност. 
Автономните автомобили 
са изключително важна 

част от бъдещата кон-
цепция за край на смърт-
ните случаи по пътищата 
до 2020 г., сподели пред 
журналисти Хакан Саму-
елсон, президент и главен 
изпълнителен директор на 
компанията. 

Целта на експеримен-
тите е да се анализира 
поведението на автомоби-
лите при различни условия 
на шофиране. Едни от най-
важните въпроси, на които 
„Волво” ще очаква отговор, 
са: Каква е сигурността 
на автономните автомо-
били, как се включват те 
в трафика и как могат да 
го облекчат? Какви тех-
нологии и подобрения в 
инфраструктурата са не-

обходими, за да могат да 
се движат безопасно ав-
тономните автомобили? 
Как те се справят с ти-
пичните рискови ситуации 
на пътя? Колко са уверени 
и спокойни хората, возещи 
се в автономните автомо-
били? Как реагират други-
те участници в движение-
то на автомобили, които 

сами вземат решения?
Проектът „Drive me“ 

ще се провежда през ця-
лата 2014 г. След обобще-
ние на резултатите ще 
бъдат предприети нужни-
те мерки за проектиране 
на най-добрите системи в 
сферата на мобилността. 
За първи път те ще бъдат 
внедрени в серийни авто-

мобили през 2017 г. Очак-
ванията са автономното 
шофиране да облекчи осе-
заемо трафика в големите 
градове, което ще доведе 
и до икономии за общин-
ските власти. Данните до 
момента показват, че ще 
бъдат намалени и разходи-
те на гориво и въглеродни 
емисии. 

Престижното отличие за иновации на Европейската 
асоциация на организациите за изследвания и техно-
логии (European Association of Research and Technology 
Organisations) тази година бе връчена на учените от 
института „Фраунхофер“, Германия.

Отличието е за създадения от тях софтуер за ре-
конструкция на документи на „Щази“ - бившата тайна 
полиция на ГДР. Малко преди падането на Берлинската 
стена през есента на 1989 г. са били накъсани около 
40 млн. страници от архивите. Резултатът бил око-
ло 600 млн. хартиени парченца, съдържащи информация 
за сътрудници и жертви на „Щази”. Подреждането на 
малките парченца на ръка е трудно възможно и би про-
дължило столетия. Обширната и значително по-бърза 
реконструкция става възможна чрез ePuzzler, разрабо-
тен от учените в Института за производствени ин-
сталации и конструктивна техника на „Фраунхофер“ в 
Берлин. Софтуерът изчислява с помощта на комплексни 
алгоритми дигитализираните парченца хартия, които 
преди това са били сканирани. На базата на признаци 
като форма, цвят, текстура, линии и шрифт се търсят 
точните места и парченцата се подреждат като пъзел. 
Новата техника е подходяща не само за реконструкци-
ята на документацията на „Щази”, но и за възстановя-
ването и запазването на културно и обществено важни 
документи и обекти, обяснява инициаторът на проекта 
д-р Бертрам Николай.

Представете си градска среда, в 
която кошчето за боклук ви подканя 
най-учтиво да го уважите с изхвър-
ляне на отпадъка в него. Това не е 
фантастика, а част от проекта на 
инженери от японския технологичен 
университет „Тойохаши“. Техните 
роботи вече молят хората да вди-
гат и изхвърлят боклука в тях. Кръс-
тени „Общителни роботи за боклук”, 
малките кошчета на колелца са обо-
рудвани с микропроцесор, видеока-
мера, високоговорител и с редица 
сензори.

Всеки робот започва своята ми-
сия с идентифицирането на хората 

по телесната им топлина. След това 
сензорът за дистанция им позволява 
да се приближат на подходящо раз-
стояние и да изследват мястото с 
камерата и специален алгоритъм 
за откриване на боклука. Когато се 
натъкне на отпадъци, кошчето при-

влича вниманието на намиращите се 
наблизо хора с движения и глас и ги 
моли да ги хвърлят в него. С помо-
щта на инфрачервени сензори робо-
тът разбира дали човекът наистина 
е откликнал на молбата.

За улеснение на хората устрой-
ството може да се накланя в раз-
лични посоки благодарение на три 
сервомотора. Други два механизма 
в долната част задвижват колелца-
та му.

Общителните роботизирани 
кошчета все още не са влезли в упо-
треба по улиците в Япония, но са 
тествани успешно с групи деца.

Бюджетът на новата 
програма на ЕС за изслед-
вания и иновации „Хоризонт 
2020” за следващите шест 
години е 80 млрд. евро. Про-
грамата ще допринесе за 
икономическия растеж, съз-
даването на работни мес-
та и подобряване качест-
вото на живот, обясни еврокомисарят по въпросите на 
научните изследвания и иновациите Мойра Гейгън-Куин. 

Бюджетът за това направление за следващите две 
години възлиза на 15 млрд. евро. Те ще бъдат разпреде-
лени в три основни направления - за високи постижения 
в научните изследвания и за стипендии на млади учени, 
за подкрепа на европейската промишленост и за нова-
торски проекти за решаването на важни обществени 
проблеми на Стария континент.

Китайски учени от 
университета в Шанхай 
са на път да заменят Wi-
Fi интернет сигнала с Li-Fi 
(Li от Light за светлина на 
английски). Те са измисли-
ли крушка, която излъчва 
собствен интернет сиг-
нал.

Технологията разчи-
та на светлина вместо 
на традиционните радио 
вълни, за да осъществява 
връзка с глобалната мре-
жа. Една крушка позволява 
четири компютъра да се 
включат едновременно 
в интернет и осигурява 

по-добра връзка от сред-
ностатистическата за 
Китай. В осветителното 
тяло е вграден микрочип, 
който модулира сигнала 
така, че да се достига 
максимална скорост от 
150 mbps.

Основно предимство 
на новото изобретение е, 
че е евтино. Изследовате-
лите се готвят за демон-
страция на десет компле-
кта за Li-Fi на търговско 
изложение в Китай. След 
това ще изчистят някои 
технически детайли, свър-
зани с дизайна на микрочи-

па и производството, пре-
ди да предложат широкото 

навлизане на технология-
та на пазара. 

Вярата в бъдещето 
е пряко свързана с харак-
тера на пейзажа, в който 
живеем. Това показват 
експерименти на психо-
лози от Свободния уни-
верситет в Амстердам. 
Изследователите демон-
стрираха способността 
на градския пейзаж да се 
отразява на уменията 
на хората да оценяват 
правилно дългосрочните 
последствия от действи-
ята си. 

Проведени са били три 
серии опити. В първата 
участниците разглеждали 
снимки на градски или при-
родни пейзажи, след което 
играли прости икономиче-

ски игри. Доброволците 
имали възможност или 
веднага да получат пари 
на ръка, или да изчакат 
и да вземат повече пари. 
Като променяли сумите 
и времето за изчакване, 
учените търсели до как-
ва степен участниците 
са склонни да свързват 
настоящите си действия 
с бъдещето. Най-голяма 
изгода имало да се изчака 
максималният срок от 90 
дни, за да се получи макси-
малната сума от 100 до 
180 евро.

Предишни експеримен-
ти показват, че неспособ-
ността да се чака за пла-
нирана изгода може да се 

Автономните автомобили се движат с 50 км/ч

обясни отчасти с липса на 
самоконтрол и отчасти с 
липса на вяра в бъдещето. 
За да се изчисли влияние-
то на самоконтрола, бил 
проведен втори експери-
мент с теста на Струп. 
В него се четат надписи, 
противоречащи на цве-
та на окраската им. На-
пример думата „зелено”, 
изписана с червена боя, и 
др. Този тест е един от 
стандартните методи за 
оценка на самоконтрола.

В последната серия 
опити участниците били 
изпратени в реална среда. 
Част от тях трябвало да 
отиде в гората, а друга – 
в градска среда. 

Анализът на трите 
експеримента показал, 

че дори само снимките 
на градовете водят до 
съкращаване на времето, 
което хората са готови 
да пожертват в надежда 
за по-голяма награда. В ес-
тествена среда те са го-
тови да чакат повече или 
са доволни и от по-малка 
компенсация.

Според учените от-
критият ефект има пряко 
отношение към полити-
ката за изграждане на 
съвременните градове и 
за опазване на околната 
среда, тъй като хората в 
урбанизирана среда не са 
толкова склонни да инвес-
тират в дългосрочни про-
екти, чиято изгода става 
забележима чак след годи-
ни.
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Отиващата си година 
бе белязана от върхови 
постижения в строител-
ството по много точки на 
света. Идващата 2014 г. 
обещава не по-малко въл-
нуващи проекти.

Демократична репу-
блика Конго обяви меж-
дународен  конкурс  за 
проекта на най-голяма-
та водноелектрическа 
централа в света. Съо-

ръжението ще се строи 
в партньорство с Репу-
блика Южна Африка на 
река Конго, близо до Инга. 
Подготовката ще запо-
чне още през идващата 
година.  Първата фаза 
от строителството ще 
стартира през октомври 
2015 г. С производство от 
40 хил. МW централата 
ще осигури електричест-
во за половината афри-
кански континент.

Първите съоръжения 
на „Инга 3“ ще са с мощ-
ност 4800 МW. Южна Аф-
рика, която планира да 
купува част от електри-

чеството, се очертава 
като ключов партньор. 
Осъществяването на 
проекта, замислен още 
в началото на 70-те го-
дини на миналия век, ще 
позволи да се отговори 
на дефицита на електро-
енергия в Конго и на рас-
тящите нужди на населе-
нието и на индустриите, 
главно минната, както и 
на търсенето от други 
съседни страни. Първите 
строителни работи няма 
да включват изграждане-
то на язовир на реката, а 
отклоняване на вода към 
неин приток. В по-след-

ващ етап ще бъдат по-
строени изкуствено езе-
ро и пет централи. 

Към момента свето-
вен рекордьор е водната 
електроцентрала „Санся” 

(Трите гърла), която се 
намира в горната част 
на р. Яндзъ в Китай.

В Конго изграждат най-голямата ВЕЦ в света

Скоро тук ще се появи най-голямата ВЕЦ в света

Най-богатият кита-
ец Уанг Джиалин е готов 
да инвестира над 3 млрд. 
долара в изграждането 
на киностудио в Кингдао. 
То трябва да надмине Хо-
ливуд и да бъде вписано 
в Книгата за рекорди на 
Гинес като най-голямото 
в света.

Очаква се  Q ingdao 
Oriental Movie Metropolis 

да започне да функциони-
ра през 2017 г. на повече 
от 500 хектара с близо 20 
студиа.

Отрасналият в бед-
ност 58-годишен милиар-
дер, който бе обявен от 
„Блумбърг” за най-богатия 
човек в Поднебесната им-
перия, заяви намеренията 
си с този проект китай-
ското филмопроизводство 

окончателно да измести 
холивудското. На церемо-
нията при стартирането 
на проекта са били по-
канени Леонардо ди Кап-
рио, Джон Траволта, Иън 
Макгрегър, Катрин Зита 
Джоунс, Никол Кидман, 
Джет Ли и още куп знаме-
нитости.

Кингдао е известен 
още и като Швейцария на 

Ориента. Той е сред най-
слънчевите морски гра-
дове на Китай. В превод 
името Кингдао означава 
„тучни зелени острови”. 
Градът е заобиколен от 
три страни от Жълто 
море. Кингдао все по-чес-
то се определя като един 
от най-значимите във фи-
нансово отношение градо-
ве за азиатската страна. 

Навремето Москва е 
била наричана градът на 
многото църкви. Местни-
те власти искат да вър-
нат старата слава с про-
грама за изграждането на 
200 нови църкви в столица-
та. Първият успешен опит 
бе още през 2000 г., кога-
то бе възстановена църк-
вата „Христос Спасител”, 
която е била разрушена по 
времето на Сталин. 

Мегаполисът изпитва 
остра нужда от нови хра-

мове. Ето защо се реши 
освен наличните 300 да 
се построят още 200 
нови молитвени дома, за 
да може на всеки от тях 
да се падат не повече от 
20 хил. енориаши. Първите 
осем вече работят. Про-
блем е да се намерят 200 
свободни терена и да се 
оформят юридически така, 
че никой да не претендира 
за тях. С огромни усилия 
правителството на Мос-
ква е намерило 203 такива 

площадки, като 61 от тях 
са предадени за разпореж-
дане на църквата. Всички 

нови храмове в Русия се 
строят основно с пари на 
енориашите. 

Отиде си Нелсън Ман-
дела – символ на борбата 
срещу несправедливост-
та и неравенството по 
света. Непосредствено 
след церемонията по по-
гребението президентът 
на Южна Африка Джейкъб 
Зума откри в Претория 
внушителен деветметров 
паметник на националния 
герой. Но най-яркият спо-
мен за иконата на съпро-
тивата срещу апартейда 
бе издигнат приживе в Хо-
уик. Мястото не е случай-
но. Паметникът се намира 
точно там, където Ман-
дела е бил арестуван на 
5 август 1962 г. Още от 
издигането си това произ-
ведение на изкуството се 
превръща в символ на бо-
реца за свобода, тъй като 
мястото символизира ем-
блематичен момент от 
живота на реформатора.

Скулптурата е висо-
ка 10 м. За направата й 

са използвани 50 отделни 
стоманени греди, които 
през 2012 г. символизират 
50 години от задържане-
то на лидера. Колоните са 
подредени по начин, който 
напомня решетките на за-
твор.

Паметникът е достъ-
пен за всеки и дори може-
те да се разходите между 
стоманените греди. Това 
е най-голямата по рода си 
скулптура в Южна Африка.

Нелсън  Мандела  е 
един от малкото хора, 
които са преживели екс-
тремни възходи и падения 
по време на своя живот. 
След като лежи в затво-
ра в продължение на 27 г., 
той поставя началото на 
реформите в страната 
и става неин президент 
през 1994 г. Оттогава 
Мандела е получил повече 
от 250 награди, включи-
телно Нобелово отличие 
за мир през 1993 г. 

Подготовката на площадка 
в Чили, на която ще бъде монти-
ран най-големият телескоп E-ELT 
(European Extremely Large Telescope), 
ще започне през март 2014 г. 

Договорът за началото на стро-
ителните работи бе подписан с 
местната компания ICAFAL Ingenieria 
Construccion. Изграждането е из-
ключително сложно, защото се осъ-
ществява в централната част на 
пустинята Атакама, където се из-
дига високата 3 хил. метра планина 

Серо Армазонес.
E-ELT със сегментно огледало с 

диаметър 39,3 м ще започне да рабо-
ти в началото на 2020 г. и ще ста-
не най-големият оптичен телескоп 
в света.

Тази година отново в Чили вър-
ху платото Чахнантор в Андите на 
височина 5 хил. м заработи телеско-
път ALMA (Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array). Той е уникален 
със своите 66 силно чувствителни 
антени, разположени на разстояние 

до 16 км. 
За разлика от ALMA, проектиран 

да изследва светлина от някои от 
най-студените обекти във Вселена-
та с цел да се задълбочи познанието 
за формирането на звездите и пла-
нетите, E-ELT ще наблюдава гореща 
звездна материя. Астрономите се 
надяват, че с негова помощ ще мо-
гат да погледнат 13 млрд. г. назад 
във времето и да видят светлина 
от първите галактики, формирали 
се след Големия взрив. 

E-ELT ще бъде в 

пъти по-голям от 

Бранденбургската 

врата в Берлин

В Кингдао има много сгради с европейска архитектура

Паметникът 

не спира да 

привлича 

посетители
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Съчетание между исторически факти 
и художествена измислица, филмът пре-
дава на голям екран една от най-широко 
интерпретираните японски легенди. Сил-
ният емоционален заряд на сюжета е до-
пълнен от зрелищни 3D визуални ефекти, 
които разкриват различните лица на зло-
то, въплътено в страховити същества, 
готови да прекосят без колебание „реки 
от кръв и планини от трупове“. Продукци-
ята бележи и завръщането на Киану Рийвс 
в света на голямото кино, след като през 
последните години той взе участие в ня-
колко независими филмови заглавия.

В колоритната вселена на епичния 
приключенски екшън 47 воини се изпра-

вят срещу стихията на ми-
тични създания, сред които 
вещици, зверове и чудовища. 
Поотделно те са безпризорни 
самураи, но заедно са непобе-
дима армия, готова да докаже 
силата на човешкия дух и воля 
в една неравна битка за спра-
ведливост.

След като коварен феодал 
убива господаря им и завладя-

ва земите им, 47 самураи без водач по-
емат по пътя на отмъщението и се за-
клеват да върнат честта на народа си. 
Прогонени от домовете си и разпръснати 
къде ли не, смелите ронини търсят помо-
щта на Кай – мъж, когото тe самите са 
обрекли на заточение. Поробеният изгна-
ник обаче става тяхното най-страшно 
оръжие и вдъхновител за бунтовниците.

„В жанрово отношение за мен това е 
история за отмъщението, но също и за 
невъзможната любов. Всеки от персона-
жите е въвлечен в борба и има копнежи, 
които никога няма да може да изпълни“, 
споделя Киану Рийвс, който изпълнява ро-
лята на Кай.

Легенди за из-
губени съкровища, 
потънали кораби, 
натоварени с не-
сметни богат-
ства и изчезнали 
скъпоценности, провокират любопитството на хората 
от векове. Тласкат ги към тежки изследователски мисии, 
предизвикват ги да обхождат пустини, да изкачват плани-
ни, да кръстосват морета и да се спускат до дълбините 
на океаните, за да разкрият техните тайни. 

Каква е съдбата на скъпоценните камъни на Луи ХVI и 
Мария-Антоанета? Скрито ли е все още част от съкрови-
щето на белогвардейците в горите около Бургас? Какво се 
е случило по време на последния полет на Антоан дьо Сент 
Екзюпери? Пренасял ли е потопеният галеон на капитан 
Дуарте несметно количество злато? Какво е розовото 
съкровище? Къде се намира къщата, от чиито стени се 
сипят старинни златни монети? 

Пиер Белмар и Жан-Франсоа Намия описват живо и де-
тайлно необикновените истории на 25 легендарни съкро-
вища, на техните собственици и откриватели. Авторите 
правят задълбочено изследване и представят множество 
неизвестни до този момент факти. Те разказват изчерпа-
телно за необикновените обстоятелства, довели до от-
криването или изчезването на съкровищата, за историче-
ските събития и променените завинаги житейски съдби.

Сред легендарните съкровища, проучени от Белмар и 
Намия, са: съкровището на готите; корабът „Джон Бари”, 
потънал през септември 1944 г. с 1857 тона сребро; съкро-
вището под плажа на Флорида, където търпят корабокру-
шение 14 испански галеона, превозващи богатствата на 
Новия свят; наследството на краля на франките Хилдерих; 
корабът „Колос”, натоварен с ценна колекция от антични 
амфори; митичният златоносен скален рид в австралий-
ската пустиня и диамантите от Южна Африка. 

Но съкровищата невинаги са скъпоценни камъни, благо-
родни метали и антики. Двамата автори са проследили и 
съдбите на праисторическите фрески на кроманьонците 
в пещерата Ласко във Франция; открития през 1991 г. сне-
жен човек Ози (живял 3300 г. пр. Хр.), а по-късно и на Хуа-
нита – момичето от ледника на вулкана Ампато в Южна 
Америка; необикновената съдба на главата на Анри IV; 
любопитната история на розовото съкровище.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Като абсолютна бом-
ба в музикалния бизнес 
може да се определи из-
лизането на новия албум 
на Beyonce. Попзвездата 
предприе безпрецедент-
на комуникационна стра-
тегия - да информира 
света за издаването на 
новия си албум в деня, в 
който той излиза. Певи-
цата помита всички ус-
тановени правила, за да 
даде на феновете музи-
калното и визуалното съ-
държание, което тя иска, 
и по начина, по който 
иска – без филтри. Този 
уникален подход позво-
лява на почитателите й 
да бъдат първите, които 
да чуят новия й албум, да 
формират и да изразят 
своето мнение без наме-
сата на посредници.

Петият самостоя-
телен албум на попзвез-
дата, озаглавен просто 
„Beyonce”, първоначално 
бе пуснат ексклузивно 
в iTunes Store и само за 
72 часа разби всички 
рекорди и се превърна в 
най-бързо продаващия се 
в дигиталната платфор-
ма. Творбата включва 14 
нови песни и 17 изключи-
телни видеоклипа, засне-
ти по целия свят.

„Аз виждам музиката”, 
казва Beyonce относно 
своето решение да съз-
даде „визуален” албум. 
„Когато нещо ме развъл-
нува, моментално виждам 
образи или серия от кар-
тини, които кореспонди-
рат с емоцията, която 

изживявам в този 
момент. Усещани-
ята предизвик-
ват спомен от 
детството ми, 
карат ме да 
размишлявам 
върху живота, 
провокират 
мечтите или 
фантазиите 
ми. И всич-
ко това е 
свързано 
с  музи-
ката“ , 
спо-

деля певицата. 
Тя признава, че не е 

искала да издаде новата 
си музика по начина, по 
който го е правила до-
сега: „Отегчена съм от 
това. Не исках никой да 
съобщава кога албумът 
ми ще бъде готов. Жела-
нието ми беше феновете 
да разберат за него, ко-
гато той е факт и могат 
да го чуят.“

Видеоклиповете в ал-

бума, на част от които 
Beyonce е сърежисьор, са 
заснети по време на из-
ключително успешното 
турне  Mrs. Carter Show 
World Tour. Снимките са 
пазени в дълбока тайна, 
независимо че са на-
правени на достатъчно 
публични локации като 
плажовете в Бразилия, 
улиците на Ню Йорк, 
прочутата въртележка 
в Кони Айлънд, места 

в центъра на Ел Ей, за-
мък в Париж, пързалка 
за ролкови кънки в Хю-

стън, където певи-
цата играела като 
дете, или красива 
църква  в  Южна 
Америка. Beyonce 
търси творчески 
подход да покаже 
големите неща 
чрез малките де-
тайли в живота, 
не се притеснява 
да бъде уловена 
в моменти на 
спонтанност, 

нетърпели -
вост или от-
кровеност. 

Инте -
ресно е, 

че дори 
и 

през iTunes Store нови-
ят албум на звездата 
се предлага в пълния 
проект от аудио- и ви-
деосъдържание, като от 
него не може да се купи 
отделна песен или видео. 
Причината за това е же-
ланието на певицата 
„Beyonce” да се възприе-
ма като цялостна аудио-
визуална продукция от 
първата до последната 
песен.

Барабанистът на Slipknot Джоуи 
Джордисън е напуснал групата. Инфор-
мацията бе потвърдена от официално 
изявление на бандата, според което при-
чините за решението му са лични.

„За нас е много болезнено, че Джор-
дисън и Slipknot се разделят. Всички ние 
пожелаваме успех на Джоуи. Раз-
бираме, че много от вас ще искат 
да знаят как и защо се е стигнало 
дотук и обещаваме, че ще отгово-
рим на тези въпроси в близкото 
бъдеще“, споделят музикантите.

Тази новина обаче още повече 
засилва неяснотата, която витае 
около бъдещето на „маскираните” 
след смъртта на техния басист 
Пол Грей през 2010 г. 

Преди време фронтменът на 
американците Кори Тейлър каза, 
че шансовете групата да запише 
нов албум са минимални. „Не виж-
дам как ще се случи това. А ако 
се случи, ще е много, много напред 
във времето. Отиде си една наша 
съставна част и феновете дори 
не могат да си представят колко 
важен бе Пол за бандата“, сподели 

певецът. След неговото изказване обаче 
Джоуи Джордисън побърза да го опровер-
гае, заявявайки, че групата ще продължи 
напред „със или без” Тейлър. По ирония на 
съдбата обаче сега именно барабанис-
тът на Slipknot е този, който напуска 
кораба.

Slipknot 

Певицата чупи рекорди с неочаквания си нов албум
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Светослав Загорски

Този германски град не 
е разположен в Алпите или 
друга известна планинска 
верига, с която свързва-
ме зимните празници, но 
в него Коледа се празнува 
целогодишно. Ротенбург 
об дер Таубер, както е ця-
лото му име, е приказка в 
сърцето на Бавария. Той 
е част от два известни 
маршрута – Романтичния 
път и Пътя на крепости-
те. Всяка година тук се 
изсипват милиони турис-
ти както през лятото, 
така и около Коледа. 

Градът е обгърнат от 
две легенди. По-старата 
е за оцеляването му през 
Средновековието, а съ-
временната е за Коледа. 
И тъй като съвсем ско-
ро отбелязахме светлия 
християнски празник и ду-
хът на Коледа още витае 
наоколо - ще започнем с 
нея.

Преминете ли кре-
постните стени на ста-
рия Ротенбург, ще се по-
чувствате като герой от 
приказките на Братя Грим 
- зелени, бели, сини, розо-
ви къщи с дървени греди, 
малки прозорчета с разно-
цветни витражи. Разбира 
се, задачата на всеки ту-
рист е да открие просла-
вените магазинчета за 
коледни играчки, защото 
Ротенбург е единстве-
ното място в Германия, 
където те могат да се 
разглеждат и купуват це-
логодишно. 

Ангелчета, звездички, 
еленчета и други всевъз-
можни украшения се про-
дават в 

уникалния магазин музей 

„Коледно село“.

Основан е само преди 
30 години от бившия мени-
джър по продажба на ком-
пютри Вилхелм Волфарт. 
Бутикът Christkindlmarkt 
(Коледен базар) е първият 
в Европа целогодишен ма-
газин от такъв род. През 
1981 г. „Коледното село“ 
вече е заело 5 старинни 
къщи в центъра на града. 
На входа стои на страж 
огромна дървена лешнико-
трошачка войник, а вътре 
гостите са посрещнати 
от богато украсена елха. 
От тук тръгва и приказ-
ната обиколка по тесните 
коридорчета между дядо-
коледовци, снежни човеци, 
плюшени играчки, кукли и 
блестящи позлатени ан-
гелчета. Играчките са 
направени ръчно и зато-
ва цените им не са ниски. 
Входът не се плаща, но ако 
искате да се шмугнете в 
Музея на Коледа, разполо-
жен на втория етаж, ще ви 
трябват 5 евро за билет. 
Постепенно проходът се 
разширява и ви извежда на 
коледно украсения селски 
площад. В центъра му се 
извисява 5-метрова елха, 
а тъмното небе е осеяно 
със звездички. Около ел-
хата се гушат къщички, 
отрупани със сняг. Изло-

жени са над 30 000 вида 
украшения, сувенири и иг-
рачки, а за декорирането 
на елхата са използвани 
около 4 км кабели и над 80 
000 лампички.

Разбира се, Коледа съв-
сем не е единствената 
причина за нашествието 
от туристи. Ротенбург 
е изключително красив и 
абсолютно автентичен. 
Центърът му е запазен 
непокътнат от близо 500 
години насам, защото е 
оцелял както в Тридесет-
годишната война, така и 
през Втората световна, 
когато американският 
генерал Маклой под въз-
действието на спомени-
те на майка си предпазва 
града от бомбардировки.

Така в днешно време 
всеки може да види как се 
е живяло през средните 
векове. 

Легендата 

обаче е по-силна от 
всичко и тя гласи, че през 
1631 г. по време на кър-
вавата религиозна война, 
опустошила Централна 
Европа, протестантски-
ят Ротенбург е завладян 
от армията на генерал 
граф Фон Тили, един от 
най-жестоките предво-
дители на католическа-
та лига, разрушил преди 
това Магдебург. Тук вече 
историята се превръща в 
легенда, според която, за 
да запази града от раз-
рушение, жертвоготовен 
гражданин изпива 3 литра 
вино на един дъх, изпълня-
вайки условието на граф 
Фон Тили. Според някои 
този гражданин е бил кме-
тът Нуш.

Днес тази историйка 
носи дивиденти на градче-
то и рекламира местната 
винена индустрия. По-ско-
ро истината е, че по вре-
ме на Трийсетгодишната 
война на католическата 
армия и е била необходима 
крепост, където да на-

стани гарнизона си, 
и затова Ротенбург 
не е унищожен. За-
това 20 години по-късно, 
с напускането на послед-
ния окупатор, градът губи 
стратегическото си зна-
чение на крепост. 

Няколко века Ротен-
бург не се променя, не 
се строят и нови къщи и 
това определено е пече-
ливш ход. Името на града, 
което в буквален превод 
означава „Червена кре-
пост над река Таубер”, 
е напълно оправдано от 
червените покриви на по-
вечето стари къщи. 

След като сме се по-
топили в легендите и сме 
се насладили на коледните 
играчки, е добре да напра-

вим и обиколка на кре-
постта. 

В самия център е 

Пазарният площад –  

Маркетплац,

където се издигат ве-
ликолепното ренесансово 
крило и бароковата арка 
на сградата на кмет-
ството. През огромната 
Императорска зала и по 
стръмното стълбище в 
старата готическа част 
на сградата се стига до 
тясна платформа на вър-
ха на кулата, висока 60 м. 
От нея се открива глед-
ка към целия град и доли-
ната на река Таубер, а в 

подземията й е разполо-
жен Музеят на среднове-
ковната криминалистика 
(Kriminalmuseum). Експози-
цията разказва за биту-
ващите през XII - XVIII в. 
мерки за правораздаване, 
или по-точно разнообраз-
ни средновековни уреди 
за мъчение и публични на-
казания - дървени яки за 
дамите, метални маски 
на позора във вид на свин-
ска зурла, с хобот, с дълъг 
език, пояси на целомъдри-
ето, столове с шипове и 
други съоръжения за вкар-
ване в правия път. Тук е и 
прототипът на ужастния 
уред „Желязната девица”.

Непосредствено на 
север от Пазарния пло-
щад е Санкт Якоб Кирхе 
– най-красивата църква в 
Ротенбург. Тя е построена 
в края на XIV и в начало-
то на XV век. Изящният 
и експресивен Олтар на 

Светата кръв е ше-
дьовър, изваян от ли-
пово дърво от Тилман 
Рименшнайдер през 
1504 г., и задължи-
телно трябва да се 
види. 

В Имперския му-
зей,  разположен в 
сградата на стар 
манастир, непосред-
ствено зад църква-
та, е изложен  ори-
гина лни ят  бока л 
от историята за 
легендарното надпи-
ване. Тук можете да 
разгледате напълно 

съхранената манастир-
ска кухня. В експозицията 
са представени живопис, 
скулптура, мебели, оръжие, 
оръдия на труда, играчки, 

всичко, кое-
то се е про-
извеждало в 
този немски 
град. 

В север-
ната част на 
площада е из-
витият баро-
ков фронтон 
на пивницата, 
в която някога 
са се събира-

ли градските съветници. 
Украсена е с три часовника, 
от които на всеки кръгъл 
час се появяват фигурите 
на Тили и Нуш и представят 
техния исторически двубой.

На юг от Пазарния пло-
щад е „Шмидгасе“, на коя-

то са разположени много 
красиви къщи, една от 
които е особено забеле-
жителна – 

Къщата на майстора, 

съ с  с тъ па лови де н 
фронтон. На втория етаж 
има статуи – фигури, 
които представляват се-
демте добродетели, а над 
тях са седемте смъртни 
гряха. 

В Ротенбург може да 
се разгледа и най-големи-
ят в Германия Музей на 
куклите и играчките. Той 
се намира в стара къща, 
строена през XV век. В 
него са изложени 800 иг-
рачки, изработени в Гер-
мания и Франция в тече-
ние на 200 години - куклени 
къщи, детски сервизи, кук-
лени магазини, театри, 
влакчета, екипажи, селски 
дворове, училища.

За да не се лутате, до-
като търсите отделни-
те забележителности, в 
града съществува специ-
ална длъжност – градски 
страж, който запознава 
туристите с миналото 
и легендите. Всяка вечер 
той обикаля града, обле-
чен така, както е било 
нормално през Средните 
векове, и осветява улици-
те с фенер. Сякаш наис-

тина тук се е развивало 
действието в приказката 
„Хензел и Гретел”.

До Ротенбург може да 
се стигне лесно с кола, 
като от София са 1530 км. 
Добре е да отседнете в 
Нюрнберг, който е в сре-
дата на поне 4 основни 
туристически маршрута 
в Европа и е на около 80 
км от Ротенбург. А иначе 
само на 5 минути от кре-
постта има удобен и без-
платен паркинг. Спирате, 
слизате и не след дълго се 
връщате в Средновекови-
ето, като същевременно 
можете да си купите и 
най-красивите коледни иг-
рачки.

Коледната елха, която стои целогодишно в центъра 

на уникалния музей

Кулата с вратата, през която се влиза в Стария град

Пред „Коледното село“ е камионът на Дядо 

Коледа, паркиран целогодишно. В дъното се 

вижда фигурата на лешникотрошачката

Страхотните коледни играчки

Пазарният 

площад

Снимки авторът
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Eng. Glosov, what will you point as 

success of BCC in 2013?

Reduc ing the  problems in  publ ic 
procurement was perhaps the main issue 
on which the Chamber has worked this year. 
EC Vice President in charge of Industry 
and Entrepreneurship Antonio Tajani was 
present to support our discussion forum on 
“Construction in 2014. European prospects 
and challenges facing the economy and 
the construction industry in the context of 
the new programming period 2014-2020”, 
organized by the Chamber. A few weeks ago 
in the office building of BCC was on a visit 
Joaquim Nunes de Almeida, director for policy 
on public procurement to DG Internal Market 
and Services, EC. More than two hours we 
discussed the problems in tenders, before he 
held meetings with government institutions 
in the country. This is recognition of the 
authority of BCC. 

This year we succeeded to gather 
around the same table leading organizations 
in the investment process – bui lders, 
geodesist, engineers and architects. We 
created a council of chairmen from sector 
“Construction”. We coordinate opinions on all 
topics that concern us, which is very important 
and leads to consolidation in the industry. 

In  2013 “St ro i te l ”  newspaper  has 
established itself as the main body to protect 
the interests of the industry, a true newspaper 
of the Bulgarian builders. It helps us to ensure 
maximum transparency in our business, 
provides objective information, puts to the 
attention of both institutions and society major 

construction issues. It 
is a platform for best 
practices in the sector 
and is important for BCC. 

This year there was 
elect ion not only for 
politicians but also for 
BCC. The vote in the 
Chamber once again 
showed cont inui ty in 
the organization. At the 
elections were outlined 
new and higher goals. 
The general meeting of 
the Chamber adopted 
guidelines for the work 
of the organization. 

What will  be the priorities of the 

Chamber for 2014? 

As main task for next year we set to 
finish work on three major legislative acts, 
namely: the Law on Spatial Planning, the new 
building act and the Public Procurement Act, 
as well as related with them amendments 
to the Construction Chamber Act. The 
direction in which we will work is to create a 
fair and competitive market environment by 
reducing the administrative burden, red tape, 
enhancing solidarity among companies in the 
industry, introducing standard documents and 
procedures, regulating relationships between 
participants in the construction process. We 
will actively participate in the making of rules 
and regulations concerning the development 
of relations in the sector. All this will be aimed 

at supporting the feasibility of small and 
medium enterprises in accordance with the 
policy of BCC. 

We are ready to offer drafts of the future 
laws on spatial planning and on construction. 
We are working on proposals for a new law 
on public procurement. These are the key 
regulations that affect companies in the 
industry. 

European integration of Bulgaria, study 
on best practices in a number of leading 
European countries with centuries-old 
traditions, the overall experience of the 
application of LSP in the last ten years, as 
many of the changes and additions in it, 
including the removal of state spatial planning 
from LSP and its transfer to RDL in 2012, prove 
that the too bulky in content, relatively diverse 
as subject of action, and overly complicated 

LSP, building act and PPA are the priorities of BCC and we will work  

to strengthen the regional structures of the Chamber 

“I will give as a present to the 
Bulgarian people for Christmas 
a ray of light,” promised Prime 
Minister Plamen Oresharski at 
briefing report on the work of 
Cabinet, which he gave after the 
extraordinary last annual meet-
ing of the Council of Ministers. 
He pledged by the end of the 
year the state to pay all VAT due 
to companies, as well as its contribution to the EU, and the budget deficit to be less than 2%. 

Oresharski said that the expected non-execution in the revenue side of the budget is below 
BGN 500 million, which talks about the first steps in improving recoverability. “For the whole society 
the year was filled with conflicting opinions and attitudes. There were three governments, protests 
from different character, despair. I think however that at the end of the year there is a ray of light,” 
the Prime Minister summarized the situation in 2013. In terms of general economic parameters he 
predicts that most likely growth in the third quarter will be about 1.5%. In his words, the state stands 
ready to launch large infrastructure projects after long years of delay. 

“It is important the forthcoming report of EC on progress to give us an objective outside view,” 
added the Prime Minister. “The report will give us starting points for next policies and we will focus 
our efforts in coordination with judicial authorities to gain progress in the system, guided by the con-
viction that without effective justice it is hard to achieve our chosen goals,” said the Prime Minister. 

Plamen Oresharski added that although some reforms planned by the Cabinet have not started 
this year, he has not given up on them. They are included in the budget for next year and refer to 
the investment climate, education, health care and administrative services.

Eng. Emil Kostadinov, Chairman of the Parliamentary 

Investment Planning Committee: 

Prime Minister Plamen Oresharski:

Eng. Kostadinov, as Chairman of the 

Parliamentary Investment Planning Com-

mittee (IPC) how do you define the current 

year? 

2013 is another year of difficulties and 
opposition in society. I hope, however, that 
through it was set the beginning of process-
es to get over the delay and to mobilize the 
creative resource for all, in order to really 
talk in the coming years about catching 
up. Despite the challenging environment 
and the started from the first days of this 
government protests in the past six months 
much has been done in the social sphere 
and priority was given to the care for the hu-
man capital of the nation. The state settled 
its obligations to business and already recovers 
VAT to Bulgarian companies in legal terms. 

One of the conclusions that I make person-
ally for myself is that despite the inability of the 
street to formulate clear theses and questions 
the management is obliged every day to pro-
vide answers for their work. And one of the first 

should be to create a better business climate, 
restarting the economy, the gradual overcom-
ing deepened disparities in the development of 
regions, a new type of structural measures and 
investment in education and science, protec-
tion of these population groups that are most 
affected by the crisis in recent years. 

and bureaucratic as procedures LSP allows 
for a rethink in the direction to split into 
two separate bills, mutually bounded. Such 
reform is possible only if it is based on the 
generally accepted professional associations, 
the public and the representatives of political 
forces basic principles. 

A codification of all legislation in the 
sector is needed, as well as specialized 
laws, such as: for water, forests, farmland, 
protected areas, environmental protection, 
and others. Synchronizing legislation on 
the same principles, terminology and 
style, including coordination, codification 
and mutual dependence of legislative and 
subordinate acts in the field of spatial 
planning and related property r ights, 
investment planning and construction will 
ensure the expected positive impact of the 
regulatory reform. 

Th is  wi l l  lead to less investment 
authorization and reduction to a minimum of 
red tape, encouraging investment initiative 
and public-private partnership. The capacity 
of public administration will be improved and 
will be increased the role and responsibility of 
the NGO sector, including industry chambers, 
in spatial and regional planning, investment 
planning and construction. 

It will ensure openness and transparency 
in the democratic and professional conduct 
of procedures in the conditions of clearly 
defined rules to protect the public interest. 

LSP, in the formation of a separate law 
on construction, should extend to general 
rules in spatial planning. This part of the 
bill will allow regulation of the purpose of 
the territories and landed properties, their 
structure, including their settlement and 
development, networks and facilities of 
the technical infrastructure and others. It 
will regulate the planning of the territory, 
including types of plans as general plans for 
municipalities, general development plans 
for the settlements and detailed plans, their 
award, creation, coordination, discussion, 
approval and entry into force, and their 
application and modification, information 
provision, etc. The future LSP will determine 
also the specific planning of the territory of 
Sofia Municipality and the Black Sea Coastal 
Area. 

At the end of the year there is 
a ray of light I expect next year the Government 

to put forward the building code 
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Борба

Футбол

„Тази година доказах, че 
съм номер едно. Това ста-
ва с желание и вяра, че си 
най-добрият”, заяви спор-
тист номер 1 на България 
за 2013 г. Иво Ангелов.

„Вече усещам извест-
ността по улиците. Мно-

го хора ме заговарят и ми 
стискат ръката, снимат 
се с мен. Чувствам се из-
вестен. Догодина ще се оп-
итаме отново да повторим 
успехите от европейското 
и световното първенство”, 
каза още Ангелов, който 

триумфира с титлите в 
Тбилиси и Будапеща по-рано 
през годината.

„Иво стана световен 
и европейски шампион – 
определено заслужи при-
знанието да е спортист 
номер 1 на България. Аз 

Гуардиола е начело със 17 млн. евро, Специалният е втори
Страницата 
подготви 
Теодор Николов

С работна заплата от 17 млн. 
евро на година Пеп Гуардиола е на-
чело в списъка с най-високо платени-
те футболни треньори в света. Тре-
ньорската си кариера той започва 
на 21 юни 2007 г., когато е назначен 
за наставник на „Барселона” Б. Под 
негово ръководство вторият тим на 
„каталунците“ влиза в Сегунда диви-
сион Б (третото ниво на испанския 
футбол).

Като треньор на „Барселона” 
той печели три поредни шампион-
ски титли на Испания (2009, 2010 и 
2011 г.), Купата на краля (2009 г.), 
два пъти Шампионска лига на Евро-
па (2009 и 2011г.), два пъти Супер-
купата на Европа (2009 и 2011 г.), 
както и два пъти световното клуб-
но първенство (2009 и 2011 г.). Под 
негово ръководство отборът на 
„Барселона” печели и някои от най-
изразителните си победи срещу 
вечния враг – „Реал” (Мадрид) 5:0 
през 2010 г., както и отбелязва за-
помнящото се 6:2 насред „Бернабеу” 
в Мадрид. Неслучайно на базата на 
всички тези успехи специалистите 
коментират, че „Барселона” на Гуар-
диола е надминал „дрийм тийм“ на 
Йохан Кройф. Кариерата му там при-
ключва на 27 април 2012 г., когато 
казва: „Прецених, че вече не мога да 
давам това, което се иска от мен, 
на футболистите и затова е по-до-
бре да напусна“. Сега Пеп е начело на 
мощната баварска машина, а тимът 
му е смятан за основен фаворит в 
спечелването на ШЛ и трофеите в 
Германия. 

Зад испанския наставник на 
„Байерн” (Мюнхен) се нареждат 
Жозе Моуриньо („Челси”, 10,03 млн. 

евро) и Марчело Липи („Гуанджоу”, 
10 млн. евро). Моуриньо е смятан 
за един от най-добрите европейски 
треньори, след като през четири по-
следователни години печели трофе-
ите на две национални първенства 
(през 2002/03, 2003/04 с „Порто“ 
печели шампионата на Португалия 
и през 2004/05, 2005/06 с „Челси“ в 
Англия), както и Купата на европей-
ските шампиони и Купата на УЕФА 
с „Порто“ (съответно през 2002/03 
и 2003/04). С ФК „Интер“ става за 
5-и пореден път шампион в Серия А, 
като през 2010 г. прави требъл, спе-
челвайки Купата на Италия, Серия А 
и Шампионската лига.

През две последователни години 
(2004 и 2005 г.), Моуриньо е провъз-
гласен за най-добър футболен тре-
ньор от Международната федерация 
по футболна история и статисти-
ка (IFFHS). Известен е с доброто 
си самочувствие и скандалното на 
моменти поведение.

Моуриньо е треньор на „Челси” 
от 2004 до 2007 г. Печели Висшата 
лига през 2004/05 и 2005/06, ФА Къп 
през 2007 г. и Купата на Лигата през 
2005 и 2007 г. Той е един от седми-
ната (към февруари 2012 г.) мени-
джъри, печелили английското първен-
ство, ФА Къп и Купата на Лигата.

В първия си сезон начело на „Ин-
тер“ печели италианската суперкупа 
и става шампион на страната - се-
демнадесета титла в историята 
на отбора. Въпреки това неговият 

дебютен сезон се приема като про-
вал от привържениците, след като 
тимът за поредна година отпада от 
турнира на Шампионската лига (след 
загуба на осминафиналите от „Ман-

честър Юнайтед”), а в Копа Италия 
„черно-сините” са отстранени на по-
луфиналите от „Сампдория”.

Моу води „Реал” (Мадрид) от 
2010 г. и печели Купата на краля 
през 2011 г., а през 2012 г. - Премиер 
дивизион и Суперкупата на Испания. 
Смята се, че кариерата на Специал-
ния бележи спад при престоя му при 
Кралския клуб. Сега ексцентрични-
ят специалист е начело на „Челси” 
и участва в борбата за титлата в 
Англия и в тази за Шампионската 
лига.

Десетката допълват Арсен 
Венгер („Арсенал”, 8,26 млн. евро), 
Фабио Капело (Русия, 7,8 млн. евро), 
Карло Анчелоти („Реал” - Мадрид, 
7,5 млн. евро), Дейвид Мойс („Ман-
честър Юнайтед”, 5,9 млн. евро), 
Херардо Мартино („Барселона”, 5,4 
млн. евро), Юрген Клоп („Борусия” - 
Дортмунд, 4,3 млн. евро) и Мануел 
Пелегрини („Манчестър Сити”, 4,16 
млн. евро).

Селекционерът на световните 
шампиони от Испания Висенте дел 
Боске е на 30-о място с възнаграж-
дение от 2,35 млн. евро. Наставни-
кът на петкратните световни пър-
венци Бразилия Луис Фелипе Сколари 
пък е 23-ти с 2,758 млн. евро.

Армен Назарян му пожела олимпийска титла 

Края на отминаващата 2013 г. е време за равносмет-
ки. Британският в. „Гардиън” избра най-добрите футболи-
сти за годината в анкета, в която гласуваха журналисти 
на вестника и трима бивши играчи, сред които легендар-
ният защитник на Милан от близкото минало Алесандро 
Неста. Предлагаме ви Топ 5 на класацията:

1. Лионел Меси, „Барселона”
Задочният спор Меси – Роналдо е спечелен от ар-

жентинеца според „Гардиън”. За повечето специалисти 
обаче Меси изпраща недотам успешна година, имайки 
предвид катастрофата срещу „Байерн” на полуфиналите 
в Шампионската лига през май. Въпреки това „Барселона” 
спечели титлата в Испания, а аржентинецът бе с основ-
ната заслуга за трофея. 

2. Кристиано Роналдо, „Реал”, (Мадрид)
Наскоро близо 45 хиляди души на „Сантяго Бернабеу” 

си сложиха маски с лика на Роналдо в знак на почит и ува-
жение към футболиста, който изигра може би най-силния 
си сезон. Единственото нещо, което му липсваше, е зна-
чим трофей. Въпреки това португалецът не спираше да 
бележи както за клубния, така и за националния си отбор.

3. Златан Ибрахимович, ПСЖ
Толкова много внимание се обръща на казаното от 

Ибра извън терена, че често забравяме какъв титан е с 
топка в крака. Златан спечели 10 титли в първенствата, 
в които е играл през последните 12 години, а не спира да 
бележи и за шведския национален отбор. Самият играч 
призна наскоро, че в Париж се чувства прероден и изпъл-
нен с желание за победи. 2013 г. определено е една от 
най-ползотворните години в кариерата на нападателя.

4. Франк Рибери, „Байерн”
Въпреки че „Байерн” спечели требъл най-вече с ко-

лективен дух и себераздаване, имаше един играч, който 
се открои на левия фланг – Франк Рибери. Шест години 
след трансфера си от Марсилия французинът изпъкна с 
невероятната си техника и мъжество. Рибери вдигна 
„ушатата” купа, а също така помогна на „петлите” да се 
класират за Световното в Бразилия догодина.

5. Андрес Иниеста, „Барселона”
Човекът, който бе наречен „магьосник” от Серхио Ра-

мос – Андрес Иниеста. Играчът на „Барселона” е преслед-
ван от много контузии, но е неизменна част от тима, 
както и ключова фигура в испанския национален отбор, 
който смаза всички конкуренти на последните три го-
леми форума.

Треньорът на „Борусия” (Дортмунд” 
Юрген Клоп заяви, че това е най-тежкият 
му сезон заради многото контузии. Поради 
различни проблеми за дълги периоди от-
състваха Матс Хумелс, Невен Суботич, 
Лукаш Пишчек, Марсел Шмелцер и Илкай 
Гюндоган. Това доведе до спад във фор-
мата на Дортмунд, което се отрази на 
представянето в Бундеслигата. Тимът 
изостава на 12 точки от лидера „Байерн”, 
който освен това има и мач по-малко.

„Необосновано е, когато хората ко-
ментират, че контузиите са свързани 
със стила ни на игра. Трябва просто да 
погледнете кой е контузен и защо. Ведна-
га ще видите, че двете неща нямат нищо 
общо. Хубавото е, че Ерик Дурм, Мариан 
Шар, Йонас Хофман и другите играчи полу-
чават шанс да играят в топ първенство.“

„Целият ни гръбнак е счупен - двама 
централни защитници, двама крайни за-
щитници, двама дефанзивни полузащитни-
ци са контузени. Така се променя цялата 
структура. Въпреки това е удоволствие 
да работя с тези момчета. Справяш се с 
напрежението да трябва да победиш на 
всяка цена. Ние вече биваме разпознати 
като топ отбор и ще бъдем запомнени 
като такъв“, коментира Клоп.

Отборът на „Байерн” (Мюнхен) по-
беди „Раджа” (Казабланка) заслужено 
с 2:0 на финала на световното клубно 
първенство, който се игра на Стад де 
Маракеш.

Баварците откриха резултата в 
седмата минута чрез Данте, който 
се измъкна от изкуствената засада и 

разстреля противниковия вратар. 
В средата на първото полувреме 
Давид Алаба върна назад към Тиаго 
Алкантара и испанецът бе безпо-
щаден от петнайсетина метра.

Мароканците имаха чудесно 
положение след груба грешка на 
Нойер, но топката мина на сан-
тиметри от целта. След час игра 
Джердан Шакири нацели напречна-
та греда от пет метра. Пет ми-

нути преди края на редовното време 
„Раджа” направи два големи пропуска.

Така „Байерн” стана за трети път 
в историята си световен клубен шам-
пион. Трофеят е пети за мюнхенци през 
календарната 2013 година, а победата 
е под №50 за клуба за последните 12 
месеца.

като играч спечелих три 
поредни световни титли, а 
не успях да взема награда-
та, радвам се, че поне като 
треньор я спечелих. Към 
момента нямаме проблеми 
с новия министър на спор-
та, получаваме подкрепа и 
от федерацията. Трябва да 
се осигури всичко на бор-
бата като спорт, защо-
то тя носи медали”, заяви 
треньор номер 1 на стра-
ната ни Армен Назарян. 

Треньорът на националния 
ни отбор по класическа 
борба също изрази надежда 

да бъдат повторени, дори 
задминати успехите от из-
минаващата 2013 г. 
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В следващия брой 
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ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Я

Георги Сотиров

Сякаш беше вчера, когато на първия си скромен коледен купон още 
обсъждахме концепцията за развитието на вестника, а главният ни 
редактор Рени Николова пожела нещо много сериозно… Да работим 
през годините така, че 
да станем законодате-
ли на професионалния 
печат у нас. 

За пет години това 
стана. Признават го 
не само от журналис-
тическата гилдия , 
но и на всички нива 
в държавата. Нацио-
налното сдружение на 
общините в Република 
България ни натовари с 
признанието да носим 
кръста на „Медия на го-
дината”. Авторитетни 
професионални съсловия 

Свилена Гражданска е с грамота за най-голям 

принос

За най-голям прогрес през годината  

бе отличен Емил Христов

Влади Георгиев и Невена Картулева 

работиха най-добре в екип

Международник №1 Людмил 

Митакев Дизайнер №1 Галя Герасимова

Властелинът на сайта е Теодор 

Николов

Мартин Славчев е героят на 

труда в редакцията

Калоян Станчев заслужи 

наградата на главния 

редактор

Мартин Жлябинков е организатор №1

Георги Сотиров и Елица Илчева получиха 

грамоти като посланици на в. „Строител“ 

сред регионите

За първи път тази година в. „Строител” и КСБ връчиха специалната 

награда „Комуникатор на годината” на Мария Дойчинова - директор  

ПР и комуникации в „ЧЕЗ България”

Главен 

редактор 

№1 е нашият 

- Ренета 

Николова. 

Грамотата 

от целия 

екип й връчи 

доайенът 

Георги 

Сотиров

ни удостояват с чест-
та да сме техни медий-
ни партньори…

На Коледа, на тради-
ционното парти на вест-
ника чудесата бяха много 
и все за каузата „Строи-
тел”!

- Емил Христов бе на-
граден за най-голям про-
грес през годината

- Свилена Гражданска - 
за най-голям принос

- Георги Сотиров и Ели-
ца Илчева станаха посла-
ници сред регионите

- Мартин Славчев бе 
признат за герой на репор-
терския труд

- Теодор Николов - за 
властелин на сайта на 
вестника

Не бяха забравени и 
Денис Бучел, Галя Гераси-
мова, Влади Георгиев и Не-
вена Картулева, Людмил 
Митакев и Румяна Сте-
фанова. Безценен админи-
стративен и организатор-
ски труд беше признат на 
Калоян Станчев и Мартин 
Жлябинков.

За първи път тази го-
дина в. „Строител” и КСБ 
връчиха специалната на-
града „Комуникатор на 
годината” на Мария Дой-
чинова - директор ПР и 
комуникации в „ЧЕЗ Бълга-
рия” за доброто сътрудни-
чество през отминаваща-
та 2013 г.

Накрая, в присъстви-
ето и на нотариус Дими-
тър Танев доайенът на 
журналистическата гил-
дия Георги Сотиров връчи 
на Рени Николова приза 
„Главен редактор на 2013” 
– за основен принос в раз-
витието на вестника и за 
редица сериозни междуна-

Снимки Емил Христов

родни обществени ангажименти, които 
тя има. От „Журналист на Европа” за 
2007 г. до днешното признание пътят 
е ясен – един „Строител” разстояние…

МАРШРУТИ

Антигуа – античното 
испанско наследство  
в Гватемала

ИНТЕРВЮ 

Десислава Терзиева, 
министър на регионалното 
развитие, за сектора през 2014 г.

КСБ

Мониторинг 
на обществените поръчки 
за октомври 2013 г.

ЕДНО ВРЕМЕ...

За ХХ в. София 
си подарява... светлина
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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

Пасажер отваря 
ноутбука си, включва 
мрежата в специалната 
розетка и на екрана 
се появява съобщение: 
„Намерено е ново 
устройство - „Боинг 747“.  
Да го конфигурирам ли?“

Следва връзката 
със съседна Дупница, 

на която някога 
завиждали в 

областния център 
заради многото 

завои, които 
плащали добри заплати.
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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 разкажем за големия открит басейн, намиращ се в голф комплекс Light House 

Golf Resort в Балчик.
Той се намира пред хотела, има неправилна форма и е с площ 1060 м2 и обем 795 м3. В басейна са 

оформени различни зони - за плуване, за хидромасаж и детска част. По средата има мост, чрез който 
придвижването от хотела до морето става значително по-удобно и бързо. По средата на детската 
зона има червена водна гъба. Влизането/излизането в/от басейна може да стане по няколко начина: 
чрез предвидените за целта 3 метални стълби, разположени в зоната за плуване; чрез лагуна в бли-
зост до детския басейн и чрез две монолитни стъпала в зоната за хидромасаж. Към стъпалата има 
парапети от неръждаема стомана. 

Дюзите в хидромасажния сектор са двойно въртящи с възможност за допълнително инжекторно 
впръскване на въздух. Особеното е, че поради голямата площ по дъното на басейна и стените под 
самия мост е поставена дилатационна фуга. 

Пречистването на водата става посредством два пясъчни филтъра и циркулационни помпи. Обслуж-
ващата техника е разположена в сутерена на хотела в непосредствена близост до детския басейн. 
Между него и техническото помещение е изграден компенсаторният резервоар. Водата от басейна 
прелива в улей по целия му периметър. Всички външни тръбни разводки са направени от PE тръби. 
Биологичното пречистване на водата се осъществява посредством течни химични препарати, които 
се впръскват автоматично от дозаторна станция. Чрез нея става и вземането на проба от водата, 
сравняването на химичните й параметри с предварително зададените и впръскването на допълнител-
но количество химични препарати – HCl (солна киселина) или NaOCl (натриев хипохлорид), ако това е 
необходимо. 

Облицовката на басейна е изпълнена с порцеланови плочки, като в зоната на лагуната и на 
монолитните стълби те са със специална набраздена повърхност против подхлъзване. Бордът е 
направен с два реда порцеланови плочки, като първият ред е предвиден с плочки с ръб за хващане. 
Изграждането на борда е тип „морски бряг”, т.е. с лек наклон към басейна. По целия периметър на 
еднакви разстояния има подводно LED осветление, с изключение на зоната на лагуната, където то 
липсва поради малката дълбочина.

В следващия брой очаквайте да ви запознаем със спортния басейн в с. Кранево, община Балчик.


