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ТЕМА

Новият директор на ЦППКОП се срещна първо с ръководството на КСБ. „Съмишленици сме  
за промените в ЗОП и за намаляването на административната тежест“, заяви Бойко Великов

Ренета Николова 

„Избрах първата ми среща с 
браншова организация да е с Кама-
рата на строителите в България. В 
Центъра за превенция и противодей-
ствие на корупцията и организира-
ната престъпност (ЦППКОП) оце-
няваме високо сътрудничеството 
си с вас в търсенето на общи реше-
ния за осигуряване на ясни правила, 
прозрачност и конкурентност при 
провеждането на процедурите по 
обществени поръчки. Взаимодейст-
вието с КСБ ще продължи с редовен 

обмен на информация и участие в 
съвместни инициативи.“ Това заяви 
при срещата си с ръководството на 
КСБ новият директор на ЦППКОП 
Бойко Великов. На срещата присъст-
ваха инж. Светослав Глосов, предсе-
дател на УС на Камарата, инж. Иван 
Бойков, изп. директор, и Елеонора 
Николова, зам.-директор на  БОРКОР. 
Основна цел на разговорите бе набе-
лязването на пресечните точки за 
сътрудничество, както и на насоки 
за продължаване на взаимодействи-
ето в сферата на обществените 
поръчки. 

ИНТЕРВЮ

Интермодалните 
терминали са основен 
акцент и през 2014 г.

Инж. Милчо Ламбрев, генерален 
директор на НК „Железопътна 
инфраструктура”:
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Европейският парламент  
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Български 
строители ще 
изграждат жилища 
в Мароко
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УЧЕНИКЪТ 

     НА ИВАН СТЕНАТА

Момчето беше здраво, право и яко и 
затова шефът го взе при нас на строежа 
под планината да учи занаят. То идваше 
от някаква професионална гимназия.

Бригадирът го прикрепи към един от 
майсторите - Иван Стената (да не се 
бърка с онзи, кечиста, Скалата).

От строителните занаяти Иван мо-
жеше да работи всичко, но най-обичаше 
зидането. Ей така, стена след стена, по 
конец, бързо и енергично работеше той 
и виждаше майсторията си. Хората и от 
бригадата, а и инвеститорите го оце-
няваха. Търсен зидар си беше Стената, 
няма две мнения. 

Сега за първи път му даваха ученик.
Встъпителната лекция (след задъл-

жителната теория по безопасността на 
труда) беше за зидарските инструмен-
ти. Обърна внимание на мистрията, на 
мастара и маламашката, на нивелира. 
За отвеса отговорно спомена, че това 
дюлгерско чудо се използва даже при из-
граждането на небостъргачите в Аме-
рика. Сам бил видял, когато в първата си 

и последна студентска бригада отишъл 
да изкара някой и друг долар зад океана. 

После спомена на момчето, че слага 
и малко цимент в разтвора за зидане, за 
да стане той по-мазен и да излиза тънка 
и равна подложката. Показа му как най-
добре се изтегля тухленият ред. И отиде 
на обяд.

Момчето отказа. Не било гладно.
Когато Иван се върна, стената, коя-

то беше започнал, беше изкарана до та-
вана. Учуден, майсторът помисли дали не 
е сбъркал етажа на сградата, където 
работеха. 

И тогава видя ученика си. Полегнал 
на две талпи, подложил под главата си 
кепето върху единична тухла, той сладко 
спеше.

Стената го погледа за един дълъг миг, 
сякаш спомнил си своите младини, свали 
ватенката от гърба си и го зави с нея…

   

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Мирослав Еленков 

ЧЕЗ планира да инвес-
тира 691 хил. лв. в рехаби-
литация, модернизиране и 
развитие на електрораз-
пределителната мрежа 
на Западна България през 
януари 2014 г. През първия 
месец от годината друже-
ството започва работа по 
общо 20 обекта в Западна 
България, като най-голям 
дял от планираните инвес-
тиции - 440,5 хил. лв., ще 
бъде насочен към столица-
та. В района на Югозападна 
България ще бъдат вложени 
135 хил. лв., а в Североза-
падна – 116 хил. лв. 

212 хил. лв. ще бъдат 
вложени в реализиране на 
договори за присъединяване 
на нови обекти.

„Поредната промяна на 

цените на електроенергия-
та от края на миналата го-
дина ни поставя в ситуация, 
в която се налага да преос-
мислим инвестиционната 
си политика. Намаляването 
на дела на ЧЕЗ до едва един 
процент от крайната цена 
на електроенергията не ни 
позволява да извършваме 
подобренията в мрежата с 
желаното темпо, но ние ще 
продължим да влагаме от-
говорно и разумно, така че 
да осигурим според ограни-
чения ни ресурс максимално 
качество на услугите за на-
шите клиенти“, каза регио-
налният мениджър на ком-
панията Петър Докладал. 

С решение от 30 декем-
ври 2013 г. Държавната ко-
мисия за енергийно и водно 
регулиране понижи крайни-
те продажни цени на елек-

троенергията за битовите 
клиенти съответно с 0,90% 
за дневна тарифа и с 10,04% 
за нощна тарифа. Това бе 
третото поред понижение 
на цените за годината. В 
резултат на направените 
промени делът на ЧЕЗ в 
крайната цена намаля от 
9,28% в началото на годи-
ната до 1% в края. 

По предварителни раз-
чети през 2013 г. компа-
нията е инвестирала 105 
млн. лв. за подобряването 
на сигурността и качест-
вото на електрозахранва-
нето в Западна България. 
От стъпването си на бъл-
гарския пазар преди 9 годи-
ни ЧЕЗ е вложила общо над 
723 млн. лв. в обновяване и 
развитие на мрежата и по-
добряване на обслужването 
за клиентите.

Н.Пр. Марси Рийс: 

Елица Илчева

„Много сме доволни, че 
си сътрудничим с Бълга-
рия в областта на енер-
гетиката и конкретно за 
изграждането на 7-и блок 
в АЕЦ „Козлодуй”, заяви Н. 
Пр. Марси Рийс, посланик 
на САЩ в България, след 
като подписа меморандум 
за опазване на българско-
то културно наследство 
с министъра на култура-
та Петър Стоянович. „За 
строителството на 7-и 
блок сме щастливи, че 
имаме участие на амери-
канска фирма и американ-
ски инвеститор. Подкре-
пяме преговорите между 
„Уестингхаус” и българско-
то правителство”, обясни 
посланик Рийс. 

„Причината да подпи-
шем меморандума е да ви 
подкрепим в усилията ви 
да запазите историята 
си, което е важно не само 
за вас, но и за света. За 
съжаление в България има 

проблеми с ограбването 
на културни ценности. 
Решихме да работим съв-
местно, за да прекратим  
нелегалната търговия”, 
обясни Марси Рийс. Тя за-
яви още, че американците, 
които посещават стра-
ната ни, се впечатляват 
от културното ни наслед-
ство. 

„Необяснимо  дълго 
този документ не видя 
бял свят въпреки изклю-
чителната си важност за 
експертната общност и 
опазването на световно-
то културно наследство“, 

каза министър Стояно-
вич. 

„За дълбоко съжаление 
през последните години 
САЩ се превърнаха в един 
от големите пазари за не-
законен трафик на наши-
те ценности. Докумен-
тът ще спре нежеланата 
и от двете държави прак-
тика. С подписването на 
споразумението буквално 
развързваме ръцете на 
американските служби. 
Тези предмети просто ще 
се върнат у нас”, обясни 
министър Петър Стоя-
нович.

Една трета от планираните инвестиции ще бъдат 
вложени в присъединяване на нови обекти

През ноември и декември на 2013 г. 
размерът на възстановения на фир-
мите данък добавена стойност е 
1,055 млрд. лв., сочи справка на Минис-
терството на финансите. Най-голям е 
броят на фирмите, които са си върнали 
суми до 100 хил. лв. По този начин въз-
становеният ДДС за последното триме-
сечие на миналата година е в размер на  
над 1,587 млрд. лв.

Само през декември общо 6918 фирми 
са получили дължимия им налог от близо 
542 млн. лв. Тази сума е с над 300 млн. лв. 
повече в сравнение със същия месец на 
2012 г. През ноември 2013 г. са върнати 
120 млн. лв. на две компании. Статис-
тиката през декември показва, че на 

пет големи фирми е възстановен общо 
192,2 млн. лв. ДДС.

От Министерството на финансите 
посочват, че в края на миналата година е 
върнат целият дължим данък, който е на-
числен от страна на фирмите, без тези 
суми, по които има ревизии.

Така за първи път в последните го-
дини държавата е издължила всички 
плащания по ДДС на дружествата. В на-
чалото на юли 2013 г. Министерството 
на финансите предприе спешни мерки за 
подобряване на ефективността на про-
цеса по възстановяване на налога. Сред 
тях бе стриктното спазване на закон-
но установените срокове за връщане на 
данъка. 

Наследниците на сгради, които са 
принудително съборени от Дирекцията 
за национален строителен контрол, ще 
трябва да плащат разходите по разруша-
ването, ако собствениците са починали. 
Това гласи първата промяна в нормати-
вен документ, която инициира Министер-
ството на инвестиционното проектира-
не. Проектът за изменение на наредбата 
за принудително изпълнение на заповеди 

за премахване на незаконни строежи бе 
публикуван на интернет страницата на 
ведомството.

Другата промяна гласи, че ако соб-
ствениците на вещни права върху неза-
конната сграда са съпрузи, те си поделят 
солидарно разходите по разрушаването. 
Когато собствениците не могат да бъ-
дат открити, нужните средства са за 
сметка на бюджета.
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Едни от най-почитаните празници у нас са Ан-
тоновден и Атанасовден. На 17 и 18 януари празну-
ват редица именници от управителните органи на 
Камарата на строителите в България, представи-
тели на институциите, свързани с бранша, както 
и много колеги.  

Честит празник на:
инж. Атанас Апостолов, член на Изпълнително-

то бюро на УС на КСБ 
инж. Атанас Кирилов, член на УС и председател 

на секцията „Малки и средни предприятия“ 
Атанас Кошничаров, член на Контролния съвет.
Екипът на в. „Строител“ честити имения ден и 

на Атанас Костадинов, зам.-министър на околната 
среда и водите.

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Констатациите на работната група бяха обсъдени  
на дискусия в централата на  Камарата

Свилена Гражданска 

ОП на КСБ – София, 
представи анализ на адми-
нистративната тежест в 
Закона за устройство на 
територията. Докумен-
тът бе изготвен от ра-
ботна група, ръководена 
от адвокат Валентина 
Бакалова, включваща и 
инж. Искрен Миланов, Ва-
сил Вутов и инж. Алексан-
дър Витков. Докладът бе 
представен на дискусия, 
която се проведе в сграда-
та на Камарата на стро-
ителите в България. На 
нея освен представители 
на ОП на КСБ – София, 
присъстваха инж. Иван 
Бойков, изп. директор на 
Камарата, председате-
лите на ОП на КСБ – Па-
зарджик, инж. Евтим Янев, 
на ОП на КСБ – Монтана, 
Николина Филипова, на ОП 
на КСБ – Кюстендил, инж. 
Светослав Борисов, на ОП 
на КСБ – Перник, инж. Таня 
Каменова, доц. Борислав 
Борисов, ръководител на 
работната група към Ка-
марата за изготвяне на 
промени в ЗУТ и за създа-
ване на закон за строи-
телството. 

Целта на работна-
та група бе проучване на 
действащите съгласува-
телни режими в ЗУТ и из-
готвяне на предложения за 
оптимизиране на процеса 

по разрешаване на стро-
ителството и въвежда-
нето в експлоатация на 
готовите строежи. Ре-
зултатите от работа-
та й бяха представени 
от адвокат Бакалова. В 
хода на предварителните 
проучвания са събрани и 
анализирани постъпилите 
предложения, писма и ста-
новища от членовете на 
КСБ, касаещи актуалните 
проблеми при прилагането 
на нормативния акт. При 
анализа е установено, че 
за еднакви по същността 
си административни услу-
ги общините предвиждат 
различни по размер такси, 

като в някои случаи разми-
наванията в цената са в 
пъти. Един от примерите, 
който бе посочен, бе за 
стойността на издаване 
на виза за проектиране. 
Тя варира от 10 до 70 лв. 
Същевременно и начинът 
за определяне на таксите 
е различен. В някои общини 
използват критерия „раз-
гърната застроена площ” 
да определя стойността 
на услугата, така издава-
нето на акт за узаконява-
не на обект е от 0,50 лв. 
до 5 лв. на кв. м РЗП.   

„Анализът е добре на-
правен и трудностите в 
сектора са посочени точ-

но - заяви инж. Николай 
Станков, зам.-председа-
тел на КСБ и председател 
на ОП на КСБ - София. – 
Очаквам, че голяма част 
от проблематиката, коя-
то установихме, ще бъде 
отразена в разработвани-
те промени в Закона за ус-
тройство на територия-
та и при създаването на 
закона за строителство-
то от работната група 
към Камарата“, допълни 
инж. Станков.  

Констатациите от 
анализа на ОП на КСБ – 
София, ще бъдат публику-
вани в следващия брой на 
в. „Строител“. 

Уважаеми инж. Братоев, 

Приемете моите и на УС на 
КСБ най-искрени поздрави по 
случай Вашия рожден ден!

През последните десетиле-
тия Вие вложихте много усилия 
и сърце за изграждане на опре-
деления като най-успешен проект в страната - со-
фийското метро. Проект, който благодарение и на 
професионализма на българските строители промени 
облика на нашата столица, доближи ни до най-прес-
тижните градове в Европа. С Вашата неспираща 
енергия и в момента се изграждат продълженията 
на подземната железница, а браншът очаква и евро-
пейското финансиране за поредната отсечка. През 
годините успешното сътрудничество на КСБ и „Ме-
трополитен“ АД бе двигател на редица съвместни 
общественополезни инициативи. 

Пожелавам Ви много здраве и лично щастие! 
Нека настоящата година Ви донесе нови още по-

големи професионални успехи!

С уважение,

Инж. Светослав Глосов, председател на УС на КСБ

Десислава Бакърджиева

Сключено е кредитно споразуме-
ние с Европейската инвестиционна 
банка за дофинансиране на жп учас-
тъка Септември – Пловдив, а На-
ционална компания „Стратегически 
инфраструктурни проекти” вече е 
включена като бенефициент по ОП 
„Транспорт”. Това съобщи министъ-
рът на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията 
Данаил Папазов на пресконференция 
за дейността на МТИТС от начало-
то на мандата на правителството.

„Приоритетите за 2014 - 2020 г. 

са определени. Финализирана е ра-
ботата по Оперативна програма 
„Транспорт” за новия програмен пе-
риод. Една от най-важните задачи 
и предизвикателство за министер-
ството беше изработването на 
оздравителен план за българските 
железници. БДЖ имаше много теж-
ки финансови резултати към края 
на май 2013 г. Загубите на холдин-
га възлизаха на около 20 млн. лв., а 
общите задължения към различни 
кредитни институции и Национал-
на компания „Железопътна инфра-
структура” (НКЖИ) - на 707 млн. лв. 
В момента дълговете на БДЖ са 

624 млн. лв., или с близо 80 млн. лв. 
по-малко. По-ниската задлъжня-
лост се постигна без допълнителна  
финансова помощ“, обясни минис-
търът.

В момента се изработва нацио-
налната транспортна стратегия, 
която трябва да бъде завършена до 
2016 г. В процеса на подготовка на 
документа ще се проведат множе-
ство обсъждания с гражданското 
общество, академичните среди, 
браншовите организации и синдика-
тите. Очаква се до края на април да 
има сключен договор с изпълнителя 
на стратегията. 

Снимка Денис Бучел
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Европейският комисар 
по въпросите на вътреш-
ния пазар и услугите Мишел 
Барние заяви, че е готов да 
поеме поста председател 
на Европейската комисия 
от Жозе Мануел Барозу. 
„Всяко голямо политическо 
семейство ще предложи 
свой кандидат за изборите 
за председател на ЕК и в 
този контекст се спомена-
ва и моето име. Ако бъда 

избран от Европейската 
народна партия, съм готов 
да се ангажирам“, каза той.

63-годишният Барние 
обяснява, че приорите-
тите му биха били про-
мишлена стратегия, ин-
фраструктурна политика, 
единен пазар и сигурност. 
„Ето това са областите, 
в които Еврокомисията 
трябва да даде тласък на 
общия европейски интерес, 

Текстове улесняват малките и средните 
фирми при участието им в търговете

Свилена Гражданска 

Новите директиви на 
ЕС за обществените по-
ръчки и за възлагане на 
концесионни договори бяха 
одобрени от Европейския 
парламент. Те ще улеснят 
малките и средните фирми 
при кандидатстването на 
търгове. В промените са 
включени по-строги разпо-
редби за участие на подиз-
пълнители. 

По обществените по-
ръчки се изразходват око-
ло 18% от БВП на съюза 
за строителни работи, 
стоки или услуги, което 
превръща търговете в мо-
щен лост за постигане на 
публичните цели. „Новите 
текстове изпращат силно 
послание към гражданите, 
които имат право да видят 
обществените пари ефек-
тивно използвани“, заяви 
докладчикът по темата 
Марк Тарабела.

Депутатите успешно 
подкрепиха въвеждането 
на изцяло нова процедура 
в областта на общест-
вените поръчки. Парт-
ньорството за иновации 

ще позволи на публичните 
органи да обявят търг за 
конкретен проблем, без да 
предопределят техниче-
ското решение. По този 
начин се дава възможност 
на изпълнителя и възложи-
теля да излязат заедно с 
иновативни предложения.

Тръжната процедура 
ще бъде опростена с въ-
веждането на стандар-
тен „Европейски единен 
документ за обществени 
поръчки“, като само спе-
челилият участник ще е 
необходимо да предоста-
вя оригинални документи. 
Това би трябвало да на-
мали административната 
тежест за компаниите с 
над 80% според оценки на 
ЕК. Новите правила ще на-
сърчат също разделянето 
на договорите на обособе-
ни позиции, за да направят 
по-лесно наддаването за 
по-малките фирми.

За да се преборят със 
социалния дъмпинг и за да 
се гарантира, че правата 
на работниците се спаз-
ват, измененията включ-
ват и правила за възлагане 
на подизпълнители и по-

строги разпоредби за „не-
обичайно ниски оферти“. 
Изпълнителите, които не 
спазват трудовото зако-
нодателство на ЕС, могат 
да бъдат изключени от 
наддаването.

За първи път се уста-
новяват общи стандарти 
на ЕС по отношение на 
договорите за концесия 
за стимулиране на лоялна 
конкуренция чрез въвеж-
дане на нови критерии за 
възлагане, които поставят 
по-силен акцент на опаз-
ването на околната среда, 
социалните аспекти и ино-
вациите. С измененията е 
подчертано, че държавите 
членки остават свободни 
да решават как да бъдат 
извършени публичните ус-
луги и строителните ра-
боти.

Директивите ще вля-
зат в сила 20 дни след 
публикуването им в Офи-
циалния вестник на Евро-
пейския съюз. След тази 
дата държавите членки ще 
разполагат с 24 месеца, за 
да приложат разпоредбите 
в националното законода-
телство.

Мартин Славчев

Общественият съвет към времен-
ната комисия за обсъждане и приемане 
на нов Изборен кодекс проведе първото 
си заседание. Негов председател е проф. 
Емилия Друмева от Гражданския борд 
за прозрачни и свободни избори, а зам.-
председатели са проф. Михаил Мирчев от 
„Гражданска инициатива за свободни и де-
мократични избори” (ГИСДИ) и Димитър 
Димитров, преподавател по избирателни 
системи в СУ „Св. Климент Охридски”.

Общественият съвет е в състав от 
28 души, сред които са председателят 
на Сметната палата проф. Валери Ди-
митров, директорът на Главна дирекция 
„Гражданска регистрация и администра-
тивно обслужване” (ГРАО) Иван Гетов, 
Антоанета Лозенска от СЕМ, Божидар 
Томалевски от Асоциация на българи-
те по света, бившият председател на 
ЦИК проф. Михаил Константинов, Лилия 
Христова, експерт „Административни 

системи” към НСОРБ, Ренета Николова - 
председател на клуб „Журналисти срещу 
корупцията”, и др. 

Мая Манолова, председател на вре-
менната комисия за обсъждане и приема-
не на нов Изборен кодекс, обясни подбо-
ра на състава на обществения съвет с 
това, че в него има хора с изявени пози-
ции и с различна политическа ориента-
ция.

По време на първото си заседание 
членовете на гражданската структура 
гласуваха да се работи основно върху 
предложения проект за нов Изборен ко-
декс, а не върху внесения законопроект 
за изменение и допълнение на действа-
щия ИК. 

По-голяма част от присъстващите на 
обществения съвет подкрепиха да бъде 
въведена задължителна преференция при 
гласуването. Обсъдени бяха и идеите за 
намаляване на процентния праг за влиза-
не в парламента, за вида на бюлетините, 
за отрицателния вот и др. 

за да бъде водеща сила“, 
смята той.

Вторият петгодишен 
мандат на настоящия 
президент Барозу изтича 
след предстоящите евро-
пейски избори, планирани 
за май. Кой да застане 
начело на ЕК, предлага Ев-
ропейският съвет. Екипът 
на комисията се предста-
вя на Европейския пар-
ламент, който изслушва 
кандидатите и одобрява 
състава. 
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„Когато започнахме работа-
та по ЗОП, КСБ се яви нашият 
естествен партньор. В браншо-
вата организация е съсредото-
чен огромен експертен потен-
циал. Нещо повече – в тежка 
икономическа ситуация Камара-
та е събрала много добри прак-
тики, най-вече немски. Вие сте 
пионери в една област, която 
ние подкрепяме, а именно създа-
ването на професионален регис-
тър, в който фактически може 
да се установи качеството на 
една фирма, пригодността й да 
участва в обществени поръчки. 
Това за нас беше изключително 
важно”, припомни Елеонора Нико-
лова, зам.-директор на центъра. 
Тя допълни и че при проверката 
на редица  обществени поръчки 
специалистите на центъра са 
се натъкнали на  странни дру-
жества и консорциуми, като на-
пример при поръчка за ВиК се явя-
ват фирми, които се занимават 
с внос и износ на употребявани 
автомобили. „Затова и опитът, 
който Камарата е събрала, ние 
го оценяваме изключително ви-
соко”, обобщи Николова.

Председателят на КСБ инж. 
Светослав Глосов очерта някои 
от приоритетите пред органи-
зацията. „Една от основните ни 
задачи е да осигурим по-широк 
достъп на средните и малките 

фирми до пазара на обществе-
ните поръчки. Разделянето на 
търговете на лотове ще отво-
ри повече възможности за мал-
ките изпълнители.” Инж. Глосов 
допълни, че критерият „най-ниска 
цена“ не трябва да е определящ 
при избора. В новите правила за 
обществени поръчки на Европей-
ския съюз, одобрени от ЕП тази 
седмица, се извежда на преден 
план критерият „икономически 
най-изгодна оферта“.  

„Действително един от най-
сериозните проблеми пред бран-
ша са обществените поръчки. 
Последните години над 80% от 
строителната продукция идва 
чрез търговете. От тях 90% са 
по европейските фондове“, каза 

инж. Глосов. Той подчерта, че в 
близо 25% от проектите се на-
лагат финансови корекции на 
общините, което засяга силно 
строителите. „Това не би тряб-
вало да е така, защото санкци-
ите са към възложителя, но в 
крайна сметка рефлектират и 
върху нас. На една община, като 
й вземеш 1 млн. лв., тя не може 
да се разплати с фирмите, а те, 
от друга страна, помежду си.” 
„Позицията на Камарата се чува 
и в ЕК,  вицепрезидентът на ко-
мисията Антонио Таяни посети 
България по наша покана, а  ме-
сец след това имахме среща и 
с директора на дирекцията за 
обществени поръчки“, добави 
инж. Глосов. Той подчерта, че 
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Президентът Росен Плевнелиев:

Мартин Славчев

„Убеден съм, че много скоро ще видим 
конкретните измерения на разширяване-
то на китайските инвестиции и бизнес 
в България.“ Това заяви президентът Ро-
сен Плевнелиев след провелия се в Шан-
хай китайско-български бизнес форум. 
Държавният глава беше на посещение в 
Китайската народна република по покана 
на президента Си Дзинпин. 

Общо седем договорености за не по-
малко от 60 млн. евро между бизнес ор-
ганизации и отделни компании от двете 
държави в областта на селското сто-
панство, търговията с розово масло и 
продукти, информационните технологии 
и недвижимите имоти бяха подписани. 

Президентът Плевнелиев подчерта, 

че е необходимо българската страна да 
подготви и да представи качествени 
проекти и това зависи както от бизнеса, 
така и от политиците. „Сред по-важните 
обекти, представени пред инвеститори-
те, са тунелът под Шипка, хидроенергий-
ни комплекси, магистрала „Черно море” и 
други”, обясни той. 

„През април предстои сесия на между-
правителствената смесена комисия за 
икономическо сътрудничество, на която 
ще бъдат набелязани конкретни предло-
жения”, информира още президентът. 

Делегацията на държавния глава беше 
придружавана от повече от 30 предста-
вители на българския бизнес, водени от 
гл. изп. директор на Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в 
България Евгений Иванов. 

Емил Христов
 
„За 2014 г. имаме умерено оптимис-

тични очаквания за известно възстано-
вяване на инвестициите. Нашите пред-
варителни оценки са за над 2 млрд. евро“, 
заяви министър-председателят Пламен 
Орешарски в Народното събрание. Той 
присъства на първото заседание на пар-
ламента за годината и отговаря заедно 
с вицепремиерите Цветлин Йовчев, Зина-
ида Златанова и Даниела Бобева на пита-
ния на депутатите.

 „Не съм привърженик на целенасоче-
ните мерки по отношение на преките 
чуждестранни инвестиции, а на комплекс-
ните“, отбеляза премиерът. Той даде при-
мер с поправката на нормативната база 
в посока на една по-ефективна конкурен-
ция, антимонополното законодателство, 
ускоряването на разплащането с бизнеса, 

връщането в срок на ДДС. 
„Специално за преките чуждестран-

ни вложения неколкократно съм заявявал, 
че имаме готовност да подкрепяме и 
конкретно чрез смекчаване на админи-
стративните процедури всеки по-голям 
инвестиционен проект“, подчерта минис-
тър-председателят.

Същевременно първото заседание на 
Народното събрание започна със скан-
дал, защото от парламентарната група 
на ГЕРБ отказаха да направят изявление 
в началото на парламентарната сесия. 
Единствено председателят на Коалиция 
за България Сергей Станишев взе дума-
та, като представи пред депутатите в 
залата вижданията и плановете на со-
циалистите за законодателни промени 
през 2014 г. След това народните пред-
ставители продължиха работата си по 
седмичната програма. 

Централният професионален 
регистър на строителя е уника-
лен. „Можем да се гордеем, че от 
български фирми, които излизат 
на външния пазар, вече се изис-
ква удостоверение за вписване в 
ЦПРС. За Арабския свят, Сърбия 
и Македония то е задължително“, 
допълни той. „Политиката, коя-
то водим през последните седем 
години, е правилна. Непрекъсна-
то разработваме и подобряваме 
работата на регистъра, така че 
да може максимално да се получа-
ва информация за съответната 
фирма. 

В момента се опитваме да 
решим на вътрешно ниво пробле-
ма с вписаните и невписаните 
компании, защото има случаи, в 
които една фирма, вписана в Ре-
гистъра, печели конкурс, но нае-
ма подизпълнител, който не е в 
ЦПРС. Имаме пълно разбирател-
ство с министъра на инвести-
ционното проектиране арх. Иван 
Данов по този въпрос“, обясни 
инж. Глосов. „Заедно с министър 
Данов и другите браншови орга-
низации в сферата обединихме 
усилията си. В този момент ние 
работим по два закона - разде-
ляне на Закона за устройство 
на територията и създаване на 
нов закон за строителството. 
Промените се налагат, защото 
когато дойде един инвеститор 
в България, той много трудно 
може да планира колко време ще 
му е необходимо, за да реализира 
проекта си, тъй като има мно-
го законови и административни 
пречки“, поясни председателят 

на Камарата. 
Изпълнителният директор 

на КСБ инж. Иван Бойков запоз-
на ръководството на ЦППКОП с 
мониторинга на обществените 
поръчки, който Камарата изгот-
вя ежемесечно, а вестник „Стро-
ител“ публикува. „Засякохме как 
нерегистрирани фирми печелят 
обществени поръчки“, допълни 
той. Инж. Бойков даде пример с 
фирма, спечелила търг за стро-
ителство на голям спортен 
обект, която не е регистрирана 
в ЦПРС и предметът й на дей-
ност е озеленяване. Инж. Бойков 
постави и въпроса, че въпреки че 
са разработени типовите дого-
вори, те все още не се въвеждат, 
както и за електронните досие-
та на обектите.

Във връзка с новата функция 
на БОРКОР да проверява пред-
варително законопроекти за 
потенциални възможности за 
корупционни практики в тексто-
вете от Камарата на строите-
лите в България ще предоставят 
изготвените предложения за За-
кон за устройство на терито-
рията и закон за строителство-
то. От браншовата организация 
ще дадат и доклада на ОП на КСБ 
– София, за административната 
тежест в сектора. 

Инж. Светослав Глосов пока-
ни официално г-н Бойко Великов 
и ръководството на БОРКОР 
да участват в третата кръгла 
маса, инициирана от ОП – Со-
фия, на тема модернизация на 
обществените поръчки. Тя ще 
бъде на 18 март т.г.

Снимка Денис Бучел
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Инж. Милчо Ламбрев, 
генерален директор 
на НК „Железопътна 
инфраструктура”:

Десислава 
Бакърджиева

Инж. Ламбрев, успеш-

на ли беше 2013 г.? Какво 

успяхте да постигнете? 

Смятам, че 2013 г . 
беше добра за Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура”. Това 
беше година на покрива-
не на високи критерии. 
Приоритетни за нас бяха 
извършването на ремонт-
ните дейности и усвоява-
нето на средства по ОП 
„Транспорт” (ОПТ). 

Всяка година изработ-
ваме определени планове и 
програми, които се стре-
мим да реализираме. През 
последните години съумя-
ваме да изпълним своевре-
менно разчетите си и да 
рехабилитираме даже по-
вече от предвидените съ-
оръжения. Извършили сме 
ремонт на почти 60 км 
железен път и обновихме 
1460 стрелки. 

Използвахме ефектив-
но времето за извършване 
на рехабилитация на много 
участъци и съоръжения от 
жп мрежата. Със собст-
вена механизация напра-
вихме ремонти в различ-
ни участъци по линиите 
София - Карлово - Бургас, 
София - Кулата и Русе - 
Каспичан, където постиг-
нахме изключително добри 
резултати.

Чрез Закона за об-
ществените  поръчки 
(ЗОП) възлагаме по-теж-
ката и по-специфична 
работа на фирми, които 
са специализирани в меха-
низирано подновяване на 
железен път и разполагат 
с необходимите машини и 
персонал. През последната 
година имаме и над 30 км 
рехабилитиран железен 
път със средства от ка-
питалов трансфер и ин-
фраструктурни такси.

Кои бяха най-важните 

проекти за железницата, 

които приключиха през 

изминалата година?

През 2013 г. финали-
зирахме големи по обем и 
стойност обекти. Такива 
са Зверино - Мездра юг, 
Юнак - Величково, Черни-
че - Пейо Яворов, Ловеч - 
Троян, Самоводене - Велико 
Търново, Смядово - Комуна-
ри, Царева ливада - Габро-
во, Дралфа - Търговище 
и гара Плачковци. Рекон-
струирахме входната гър-
ловина на гара Аспарухо-
во. Бяха модернизирани и 
въведени в експлоатация 
35 железопътни прелеза 
в цялата страна. Извър-
шихме инженеринг, рекон-
струкция и модернизация 
на телефонна кабелна 
мрежа и апаратура в учас-
тъците Синдел - Велич-

ково, Каспичан - Провадия 
и Долен Дъбник - Плевен. 
Доставихме и монтирах-
ме 8 комплекта полуав-
томатична блокировка за 
работа по оптичен кабел 
за гарите от Благоевград 
до Дамяница и от „Захарна 
фабрика” до Владая.

Изпълнихме и проект 
„Обезопасяване на 10 гари 
от тероризъм и вандали-
зъм чрез изграждане на 

видеонаблюдение”. Това са 
спирките Кулата, Мездра, 
Видин, Стара Загора, Сви-
ленград, Горна Оряховица, 
Русе, Русе разпределител-
на, Шумен и Кардам.

Какви са целите, кои-

то сте си поставил за 

2014 г.?

Настоящата година 
ще бъде важна за нас по 
отношение на експлоа-
тацията. Предвиждаме 
приключването на меха-
низираните подновявания 
в участъците Своге - Бов, 
Илиянци – Курило, както 
и част от междугарието 
„Захарна фабрика” - Гор-
на баня. Ще стартираме 
рехабилитация в участъ-
ците Пирдоп - Антон и 
Стряма - Клисура. В пла-
новете си сме включили 
и междугарията Радунци - 
Кръстец и Кръстец - Плач-
ковци.

С постъпленията от 
инфраструктурните так-
си ще продължим укреп-
ването на железния път в 
участъците Смядово - Ко-
мунари и Разменна - Пер-
ник разпределителна.

Планираме модернизи-
ране на три тягови под-
станции в Бов, Завет и 
Мездра, както и подмяна 
на контактен проводник, 
носещо въже и изолатори 
различни модели. Ще бъде 
извършено и полагане на 
оптичен кабел в жп учас-
тъците Разменна - Перник 
разпределителна и Прова-
дия - Синдел - Варна. Също 
сме заложили и рехабили-
тация на съоръжения на 
осигурителната техника 
в участъците Пирдоп - 
Карлово. 

Предвидили сме обо-

рудване на гарите с ком-
пютърни централизации в 
жп възел Дупница, а също 
и ремонт на приемни зда-
ния и експлоатационни 
пунктове. 

И през тази година ще 
продължим да обновяваме 
прелези, като в програма-
та на компанията са вклю-
чени модернизации на още 
20 броя. С внедряването 
на съвременна апарату-
ра за тяхната охрана се 
елиминира участието на 
субективния фактор за за-
тваряне на прелеза. Упра-
влението ще е автома-
тизирано с високо ниво на 
надеждност. Повишава се 
степента на безопасност-
та на движение и се нама-
ляват експлоатационните 
разходи. Отпада необхо-
димостта от поддръжка 
на ръчни бариерни инста-
лации, които са морално и 
физически остарели. 

Правим възможното да 
купим специализирана же-
лезопътна механизация - 5 
жп влекача и 2 траверсо-
подбивни машини.

Какви ще са инвести-

циите през следващите 

месеци в железопътната 

инфраструктура? Откъ-

де ще дойде финансира-

нето?

За 2014 г. сме си по-
ставили високи цели, но 
според мен тяхното по-
стигане е напълно реа-
листично. Те включват 
както завършването и 
пускането в експлоатация 
на проекти в изпълнение, 
така и продължаването на 
работата по други, чието 
приключване се предвижда 
за 2015 г. Усилията ни са 
насочени също към под-
готовка на предложения, 
чиято реализация ще бъде 
в периода 2015-2020 г., и 
към нови, които да бъдат 
стартирани по Оператив-
на програма „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура” 2014-2020 г. 
( ОПТТИ).

В поделение „Железен 
път и съоръжения“ ще 
продължим изпълнението 
на инвестиционен проект 
№ 3 „Ремонт на железния 
път и съоръженията за 
поддържане на достигна-
тите скорости”. Той е фи-
нансиран от капиталови 
трансфери чрез държав-
ния бюджет на стойност 
38 930 000 лв. 

Със средства от ин-
фраструктурни такси ще 
бъде осигурено текущото 
поддържане на железния 
път и съоръженията към 
него. Необходимите сред-

ства са за 92 025 220 лв.
Финансирането на 

проектите на поделение 
„Сигнализация и телекому-
никации“ ще бъде основно 
от държавния бюджет в 
размер на 20 000 000 лв.

През 2013 г. започнах-
ме няколко по-големи по 
обем и стойност обекта, 
които ще продължат да се 
изпълняват и през 2014 г. 
Това са „Възстановяване 
на проектна скорост в 
участъка София - Мездра“, 
„Реконструкция на гара 
Мездра – гърловина, стра-
на Мездра изток”, „Меха-
низиран ремонт в между-
гарие Плачковци - Кръстец 
по 4-та главна жп линия”, 
„Механизирано подновява-
не в междугарие Кръстец 
- Радунци по 4-та главна 
жп линия”.

През следващата го-
дина ще започне реализа-
цията на проектите за 
ремонт на железния път 
в междугарието „Захарна 
фабрика” - Горна баня, на 
Делян - Дяково, на Стря-
ма - Клисура. Ще работим 
по аварийното възстано-
вяване на Разменна - Пер-
ник разпределителна и на 
междугарието Смядово 
- Комунари. Ще извършим 
рехабилитация и на же-
лезния път и стрелките в 

гара Гурково. 
Предвидили сме ре-

монт на железопътни съ-
оръжения, доставка на ме-
ханизация и на материали 
за текущо поддържане на 
линиите.

Най-важните проек-
ти, които сме заложили в 
програмата, са „Пресъо-
ръжаване на 20 броя ръчни 
бариери с автоматични 
прелезни устройства”, 
„Модернизация на систе-
мите за сигнализация и 
телекомуникации в учас-
тъка София - Мездра”, „Ре-
хабилитация на съоръже-
нията и устройствата на  
осигурителната техника 
в железопътния участък 
Пирдоп - Карлово”, „Инже-
неринг на осигурителна 
техника РП Доростол”, 
„Инженеринг реконструк-
ция и модернизация на те-
лефонна кабелна мрежа и 
апаратура в участъците: 
Провадия - Варна; Червен 
бряг - Горна Оряховица и 
Горна Оряховица - Бяла”. С 
изключително значение са 
и „Рехабилитация на гаро-
во осветление на жп гари 
с енергоспестяващи осве-
тители”, „Обезопасяване 
на 10 гари от тероризъм 
и вандализъм чрез изграж-
дане на видеонаблюдение 
-  Благоевград, Дупница, 

Инж. Милчо Ламбрев е роден на 10 

януари 1966 г. Завършва Висшето 

транспортно училище „Тодор 

Каблешков”. Има магистърска 

степен по специалностите 

„Транспортно строителство” и 

„Икономика на транспортната 

фирма”. Инж. Ламбрев започва 

като технолог по железен път и 

съоръжения през 1990 г. До 2009 г. 

той заема различни длъжности 

в Български държавни железници 

(БДЖ) и Национална компания 

„Железопътна инфраструктура” 

(НКЖИ). На 20 октомври 2009 г. е 

назначен за генерален директор на 

НКЖИ.

Четири жп проекта са подадени за одобрение от ЕК по новата 
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“
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Червен бряг, Враца, Карло-
во, Ямбол, „Подуяне“ път-
ническа, Перник, Карнобат 
и Пловдив” и „Изграждане 
на сигнално-охранителни 
системи (видеонаблюде-
ние) за опасната зона на 
10 прелеза”.

Кои са проектите, с 

които имате възмож-

ност веднага да канди-

датствате по новата 

ОП „Транспорт и транс-

портна инфраструкту-

ра”? 

По нея вече са пода-
дени за одобрение от ЕК 
предложения за „Възста-
новяване на проектните 
параметри на железопът-
ната линия Русе - Варна“, 
„Удвояване и електрифи-
кация на железопътната 
линия Карнобат - Синдел“, 
„Модернизация на желе-
зопътната линия София 
- Септември” и „Рехаби-
литация на железопътния 
участък Пловдив - Бургас 
- фаза 2”.

Към настоящия мо-
мент НКЖИ разполага с 
пълна проектна готов-
ност за започване на обно-
вяването на трасето Русе 
- Варна. Напълно възможно 
е това да бъде първият 
проект, който компанията 
да стартира по ОПТТИ.

Освен средствата, 
които очакваме да полу-
чим като бенефициент 
по европрограмата, на-
меренията на компанията 
са да се кандидатства 
за финансиране от така 
наречения Механизъм за 
свързаност на Европа 
(Connecting Europe Facility).  
Допустимите проекти по 
този източник са модер-
низация на жп линията 
София - Драгоман и на же-
лезопътен участък Видин 
- Медковец.

Има ли проблемни или 

застрашени проекти по 

Оперативна програма 

„Транспорт” 2007-2013?

Към настоящия мо-
мент изпълнението на 
обектите протича в гра-
фик съгласно работните 
програми на изпълнители-
те. За ефективното упра-
вление на проектите с по-
мощта на инициативата 
JASPERS бяха разработени 
правила и бяха сформирани 
специални звена. На този 
етап можем да кажем, че 
обектите се изпълняват 
съгласно предвидените 
графици, така че европей-
ските средства да бъдат 
усвоени в пълния им раз-
мер до края на 2015 г.

Колко гари се нужда-

ят от рехабилитация и 

модернизиране на тери-

торията на страната? 

За каква част от тях има 

осигурени средства през 

2014 г.?

В рамките на Опера-
тивна програма „Транс-
п о р т ”  с а  п л а н и р а н и 
рехабилитацията и мо-
дернизирането на голе-
мите гари София, Бургас, 
Пазарджик, терминалът 
на гара Тодор Каблешков 
и др. Със средствата по 
ОПТ ремонтираме прием-
ните здания и прилежащи-
те съоръжения - перони, 
коловози, подходи, предга-
рови площади и др.

НКЖИ изпълнява  и 
проекти с национално фи-
нансиране за ремонти на 
по-малките гари, за да им 
придадем европейски об-
лик, отговарящ на всички 
изисквания за енергийна 
ефективност, за нормална 
и достъпна среда за лица с 
намалена подвижност и за 
комфорт на пътуващите. 
Към настоящия момент на 
територията на страна-
та от ремонт се нуждаят 
около 50 гари. 

Строителството ос-
новно включва подмяна на 
покривни покрития (кере-
миди, хидроизолация и др.), 
цялостна или частична 
подмяна на дограмата, 

възстановяване и пребо-
ядисване на фасадите, 
външна топлоизолация, 
подмяна на настилките, 
обновяване на чакални, на 
вътрешните и външните 
инсталации (електро, ВиК, 
ОиВ,), околни простран-
ства и др. 

В инвестиционната 
програма на НКЖИ за 
2014 г. сме заложили из-
пълнението на частична 
рехабилитация на 9 гари, 
като през 2014 г. ще за-
почне модернизиране на 
тези в Нова и Стара Заго-
ра и Шумен. 

И н т е р м о д а л н и т е 

терминали ще бъдат ли 

сред приоритетите през 

годината?

Интермодалността 
остава един от основни-
те акценти и през насто-
ящата година. Очаква се 
стартиране на строител-
ните дейности по обекта 
в Пловдив, както и изпъл-
нението на техническа 
помощ за проект „Изграж-
дане на интермодален 
терминал в Северен цен-
трален район на планиране 
в България - Русе”.

Продължават краж-

бите на елементи от 

железопътната инфра-

структура в районите на 

гарите и междугарията. 

Какво ще предприемете 

за намаляването им?

Да, за съжаление не-
законните отнемания 
продължават. Обект на 
посегателства са дейст-
ващи съоръжения от оси-
гурителната и телекому-
никационната техника, 
съоръженията за елек-
трозахранване и енерге-
тика (контактна мрежа), 
железопътни релси, жп 
стрелки и части за тях, 
скрепителни елементи, 
които могат да бъдат 
предадени в пунктове 
за вторични суровини. 
Обезпокоителното е, че 
посегателствата се из-
вършват в железопътни 
участъци с интензивно 
влаково движение.

От началото на годи-
ната до края на ноември 
2013 г. сме регистрирали 
747 кражби на стойност 
1 500 000 лв. Само за 
май м. г. те са 92 бр. за 
400 156 лв.

За всяка кражба пода-
ваме заявителски матери-
ал в съответното районно 
управление на „Транспорт-
на полиция”. Обсъждаме 
съвместни мерки с МВР 
за повишаване на контро-
ла върху произхода на из-
купуваните материали от 
пунктовете за вторични 
суровини и засилване на 
присъствието на органи-
те на вътрешното ведом-
ство в рисковите райони. 
Най-критичните места 
се пазят от охранител-
на фирма. Наред с това 
търсим алтернативни 
решения като въвеждане 
на системи за видеонаб-
людение, ограждане на же-
лезния път и прилежащи-
те съоръжения, подмяна 
на медните проводници с 
оптични и стоманени. 

На няколко пъти сме 
отправяли предложения 
към компетентните ин-
ституции кражбите на 
съоръжения и апаратура 
от железопътната ин-
фраструктура да се кла-
сифицират като теро-
ристичен акт, тъй като 

застрашават живота и 
здравето на пътниците и 
водят до възпрепятства-
не на нормалната дейност 
на компанията. Тази идея 
за промяна в законодател-
ството цели, да се увели-
чи размерът на наказание-
то на извършителите на 
такъв вид престъпления, 
което  от своя страна ще 
има превантивен ефект за 
намаляване на посегател-
ствата. 

Какви други проблеми 

ще решавате през тази 

година?

Очаквахме да получим 
от бюджета капиталов 
трансфер в размер на 115 
млн. лв., но се оказа, че 
поради преразпределения 
НКЖИ ще вземе 105 млн. 
лв. Независимо от това 
ще се стараем отпусна-
тите средства да бъдат 
разходвани там, където 
има нужда, за да можем 
да подобряваме услугата, 
която предлага железо-
пътната инфраструктура, 
и да завишим комфорта, 
безопасността и скорост-
та на движението на вла-
ковете.

Надявам се да постиг-
нем и договорености със 
синдикатите, защото за-
почнаха преговорите за 
нов колективен трудов до-
говор, като се стараем да 
завишим възнаграждения-
та на нашите служители, 
имайки предвид и ръста на 
минималната работна за-
плата, която влиза в сила 
от 1 януари.

Направили сме разчети 
и вече можем да кажем, че 
от 1 януари средното уве-
личение в НКЖИ ще бъде 
с около 7%, а до края на 
2014 г. то ще достигне 
10%.

П р е д в и ж д а т е  л и 

структурни промени в 

НКЖИ?

Не. В съответствие с 
приетата стратегия ак-
центът ще бъде насочен 
към пресъоръжаване и мо-
дернизация на процесите, 
както и обучение и разви-

тие на персонала.

Очаквате ли 2014 г. 

да е по-добра за железни-

ците? Ще има ли ръст в 

сектора?

По отношение на об-
служването на пътни-
ците има подобряване в 
услугата, след като се ре-
монтираха много вагони 
и се закупиха нови спални 
композиции. Това доприна-
ся и за засилено търсене 
от страна на клиентите 
на националния превозвач.

Влизането на новия 
график и увеличения брой 
на влаковете с 47 е до-
бре дошло за нас, защото 
осигурява повече прихо-
ди от инфраструктурни 
такси, а и хората ще мо-
гат да ползват по-добре 
услугата на БДЖ. Това е 
така, защото досегаш-
ното разписание не беше 
прагматично изготвено. 
В сегашното са взети 
предвид всички забележки 
на общините.

По отношение на то-
варните превози наблю-
даваме преразпределение 
на пазара между самите 
участници в него - БДЖ 
„Товарни превози“ и част-
ните превозвачи. 

Очаквам икономиката 
на държавата да се подо-
бри. Надявам се и матери-
алите, необходими за реа-
лизацията на газопровода 
„Южен поток”, да се пре-
возват с жп транспорт.

Построяването на ту-
нела под Босфора и пуска-
нето му в експлоатация е 
огромна крачка за жп свър-
заността между Европа и 
Азия. На този етап съоръ-
жението се използва само 
за пътнически превози, но 
през февруари или март 
ще премине първият то-
варен влак, който очаква-
ме да пресече и България. 
Затова бързаме да пуснем 
движението по строящи-
те се с евросредства от-
сечки, както и да направим 
необходимото за започва-
не на работата по учас-
тъците София - Септем-
ври и София - Драгоман.

Снимки в. „Строител“
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Инж. Джани Антова, 
главен експерт 
„Международна 
дейност“ към КСБ,
от Рабат, Мароко

Българските строи-
тели ще могат да изграж-
дат жилища в Кралство 
Мароко. Това стана ясно 
по време на официалното 
посещение в африканска-
та държава на арх. Иван 
Данов, министър на инвес-
тиционното проектиране. 
Начело на българската 
бизнес делегация бе инж. 
Светослав Глосов, пред-
седател на Камарата на 
строителите в България и 
почетен консул на Мароко 
в Пловдив. Посещението 
бе по покана на министъ-
ра на жилищното стро-
ителство, планирането 
и градската политика 
Набил Бенабдала. В из-
казването си той очерта 
областите на съвместно 
сътрудничество между 
двете държави – участие 
в общи проекти, обмен на 
опит и експерти, съвмест-

ни действия на трети па-
зари и др. Министърът 
направи обобщен преглед 
на жилищната политика 
на Мароко, развитието на 
градовете, селата и труд-
нодостъпните области 
и тези с неблагоприятни 
климатични условия. На-
стоящото правителство 
на кралството си поставя 
за цел през 2016 г. да на-
мали наполовина необходи-
мите жилищни единици от 
800 000 на 400 000. Част 
от насърчителните мерки 
за местни и чуждестран-
ни инвеститори включват 

пълно освобождаване от 
данъци за строителните 
компании до 2020 г. В тази 
връзка министър Набил 
Бенабдала изрази надежда 
за по-активно участие в 
търговете за строител-
ство от фирми - членове 

на КСБ. 
Общата стойност на 

проектите за покрива-
не на жилищните нужди 
в африканската държава 
до 2016 г. е 600 млн. евро, 
като министерството се 
задължава да поеме 10% от 
тази сума. Останалата 
част от финансирането 
се очаква да дойде от съз-
дадения за целта държавен 
фонд, който се финансира 
от данък върху производ-
ството на цимент, върху 
добива и производството 
на пясък и на други стро-
ителни материали. Годиш-

ните постъпления са от 
порядъка на 200 млн. евро.

Бенабдала предложи да 
бъде подписано споразу-
мение между двете ведом-
ства – Министерството 
на инвестиционното про-
ектиране на България и 

Министерството на жи-
лищното строителство 
на Мароко. В документа 
ще залегнат областите 
на сътрудничество и въз-
можностите за взаимно 
подпомагане. Министърът 
доразви идеята за коопери-
ране, като предложи обмен 
на кадри на експертно ниво 
между двете институции. 
Проектът на споразуме-
ние ще бъде обсъден от 
експерти от двете стра-
ни, но настояването му бе 
за подписване в максимал-
но кратък срок, било то в 
София или в Рабат, но във 
всички случаи преди края 
на първото шестмесечие 
на тази година.

Министър Иван Данов 
благодари за изключител-
ното гостоприемство на 
мароканските домакини. 
Той припомни приятел-
ските отношения между 
двете държави и добрите 
чувства, които съществу-
ват към България в Мароко 
и обратно, и петдесетте 

и две години на дипломати-
чески отношения. Тъй като 
МИП бе създадено наскоро, 
арх. Данов детайлно разяс-
ни неговите функции, при-
оритети, основни задачи 
и структура. Съгласно 
действащото в момента 

законодателство ведом-
ството прилага ефекти-
вен контрол на строител-
ни обекти с национално 
значение и на строител-
ни работи с индикатив-
на стойност над 5,1 млн. 
евро. Беше обърнато вни-

мание на предстоящото 
създаване на кадастрална 
карта от нов технологи-
чен тип за цялата страна 
като необходимо условие 
и основа за развитие на 

инвестиционните проек-
ти. Министърът сподели 
за предстоящи законода-
телни инициативи, които 

целят намаляване на ре-
гулаторната тежест в 
инвестиционния процес, 
повече прозрачност и оси-
гуряване на равнопоставе-
ност между участниците. 

Арх. Данов представи 
съпровождащите го фирми 

и секторите, които пред-
ставляват, и в заключе-
ние поднови поканата към 
колегата си Бенабдала за 
посещение в България на-
чело на официална бизнес 

делегация. От марокан-
ска страна на срещата 
присъстваха генералният 
секретар на министер-
ството и директори на 
дирекции.

Инж. Светослав Глосов 
сподели, че визитата цели 
създаване на условия за по-
ефективно стимулиране на 
участието на българския 
бизнес в африканската 
държава и на мароканския у 
нас. Като председател на 
КСБ той подчерта сериоз-
ния интерес на бранша към 
мароканския пазар, както и 
доброто сътрудничество 
и подкрепа, които гилди-
ята има в лицето на Ми-
нистерството на инвес-
тиционното проектиране.

В рамките на пред-
варителната програма в 
столицата Рабат се със-
тоя и среща с Мулай Хафид 
Елалами, министър на про-
мишлеността, търговия-
та и инвестициите, който 
приветства делегацията 
и подчерта амбициите на 
мароканското правител-
ство за по-нататъшно 
развитие на търговията 
с нашата страна. Той на-
прави обстоен преглед на 
възможностите за инвес-

              Предстои подписване на споразумение за сътрудничество      

С министъра на жилищното строителство, планирането и градската политика Набил 

Бенабдала бяха обсъдени възможностите за участие в общи проекти и обмен на експерти

Министърът на промишлеността, търговията и инвестициите Мулай Хафид Елалами 

представи данъчните преференции за местни и чужди фирми в Мароко

Инж. Светослав Глосов подари на министър Бенабдала един от 

символите на българските строители „Колоната на Омуртаг“

Арх. Иван Данов заяви пред колегата си Елалами категоричния 

интерес на страната ни за привличане на марокански 

инвестиции у нас 

Снимки авторът

Инж. Глосов с министър Елалами 
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тиции, които африканска-
та държава предлага, за-
конодателството в тази 
сфера и данъчните префе-
ренции, които се дават на 
местни и чужди фирми. Из-
разено бе задоволство от 
българската визита на ви-
соко ниво в Мароко и наши-
те компании бяха поканени 
да участват в търгове в 

страната. Подчертана бе 
необходимостта от ак-
тивизиране на сътрудни-
чеството между частния 
сектор на двете страни. 

Министър Иван Данов 
благодари за гостопри-
емството и оказаното 
внимание. Той подчерта 
благоприятното географ-
ско положение на България 
и преференциалните въз-
можности за инвестиции 
в страната. Заявен бе 
категоричен интерес за 
привличане на марокански 
фирми, които да влагат 
средства в България. Ми-
нистърът изрази надежда, 
че установените по време 
на посещението контак-
ти действително ще по-
могнат за сближаването 
на компаниите от двете 
страни. Изказана бе бла-
годарност към почетния 
консул на Кралство Мароко 

в България и председател 
на КСБ Светослав Глосов 
за организирането на деле-
гацията и на пътуването 
като цяло. 

Накратко бе предста-
вен проектът за изграж-
дане на мощности от 
2000 МW от ВЕИ и най-
вече соларни централи 
на обща стойност около 

9 млрд. долара. От тях до 
2020 г. страната ще доби-
ва 40% от електрическата 
енергия от ВЕИ.

В срещата взе учас-
тие и Ахмед Фаси Фихри, 
директор на Мароканска-
та агенция за развитие 
и инвестиции, което е 
ясен знак за готовност-
та на институцията да 
съдейства при реализи-
ране на съвместни и чуж-
дестранни проекти, като 
предоставя информация за 
регулаторната рамка. 

Последва среща на 
министър Иван Данов, 
зам.-министър Борислав 
Ангелов и посланика на Бъл-
гария в Мароко Н. Пр. Боря-
на Симеонова, които бяха 
приети от г-жа М‘Барка 
Буаида, зам.-министър на 
външните работи и съ-
трудничеството на Маро-
ко. В своето приветствие 

тя изказа задоволство от 
постигнатото високо ниво 
на политически отношения 
и позицията на България за 
намиране на дипломатиче-
ско решение на проблема 
за Западна Сахара.

Вицепрезидентът на 
Генералната конфедерация 
на мароканските предпри-
ятия (ГКМП) Салах-Еди-
не Кадмири приветства 
българските гости  и 
представи структурата 
на организацията, в коя-
то членуват над 30 хил. 
компании, обединени в 32 
федерации, като 80% от 
фирмите са малки и средни 
предприятия. Той сподели, 
че в рамките на организа-
цията съществува силно 
желание за активизиране 
на смесените двустранни 
бизнес съвети, включи-
телно на този България - 
Мароко. Един нов момент 

в светлината на тази по-
литика е намерението на 
ГКМП да отдели годишно 
финансиране за насърчава-
не работата на бизнес съ-
ветите. Вицепрезидентът 
Кадмири изрази желание в 
ГКМП да постъпва повече 
информация относно раз-
личните по профил салони 
и изложения в България, в 
които могат да участват 
марокански фирми. 

Министър Данов под-
черта, че Мароко е много 
важен партньор, чиято 
стабилност в политиче-
ско, икономическо и финан-
сово отношение може зна-
чително да подпомогне не 
само самостоятелното 
навлизане на българския 
бизнес в страната, но и 
в партньорство с местни 

фирми от държавите от 
Западна и Централна Аф-
рика. 

В качеството на член 
на  делегацията,  но  и 
на зам.-председател на 
КРИБ, която съвместно 
с Генералната конфеде-
рация на мароканските 
предприятия създаде Бъл-
гаро-марокански бизнес 
съвет, инж. Светослав 
Глосов изрази желанието 
на българската страна за 
по-добро взаимодействие 
и партньорство. Той заяви, 
че като председател на 
организацията, обединява-
ща българските строите-
ли, представлява интереса 
на бранша към намиране на 
общи допирни точки в биз-
нес възможностите на па-
зара. В заключение той из-
рази надежда и увереност 
в по-активен следващ 
бизнес съвет. В подкрепа 
на намеренията на българ-
ските фирми бяха и думи-
те на почетния ни консул в 
Мароко Али Шрайби, който 
присъства на срещата с 
вицепрезидента на ГКМП 

Кадмири.
Пред българската де-

легация бе представен  и 
проектът за развитие на 
долината Бурегрег, зае-
маща около 6000 ха площ 
и свързваща двата града 
Рабат и Сале. Основната 
цел на проекта е облаго-
родяване на района около 
устието на реката, като 
внимателно се запазва 
разнообразието на фау-
ната и флората. Мащаб-
ният проект е разделен 
на шест междинни фази, 
като в момента в процес 
на изграждане са първите 
две, които включват цен-
тър за забавление и отдих 
за населението на двата 
града. Той е резултат от 
обединените ресурси на 
Агенцията за развитие 

на долината Бурегрег и 
инвестиционна компания 
от Абу Даби. Средства-
та само за първата фаза 
възлизат на около 700 млн. 
евро. На 30 ха има застро-
ена площ от 530 000 кв. м, 
предвидена за жилища, 
хотели, офиси и места за 
забавление и отдих, вклю-
чително Град на изкуства-
та и занаятите. В рамки-
те на проекта е готово 
яхтеното пристанище 
Бурегрег, което побира до 
350 лодки. Съоръжението 
се простира на площ от 8 
ха и граничи с ресторан-
ти, кафенета, жилищни 
и хотелски сгради, както 
и исторически забележи-
телности - площада към 
кулата „Хасан” и некропола 
„Челах”.

     и обмен на експерти

Макет на проекта за развитие на долината Бурегрег

Българската делегация имаше среща и с вицепрезидента на Генералната конфедерация на 

мароканските предприятия Салах-Едине Кадмири 

Рабат
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Инж. Димо Мирчев, председател на ОП на КСБ - Силистра: 

Въвеждането на почасовото заплащане на труда и изключване на критерия „най-ниска цена”  
ще имат положителен ефект

Свилена Гражданска

Инж. Мирчев, от ня-

колко месеца сте начело 

на областното предста-

вителство на КСБ - Сили-

стра. Кои са основните 

трудности, с които се 

сблъскват фирмите от 

бранша в района? 

Няма вид строител-
ство,  което да заема 
по-голям дял от другите 
в областта. Фирмите в 
района са специализирани 
в различни сфери - пътно 
строителство, изгражда-
не и ремонт на ВиК инста-
лации и съоръжения. Има 
много компании, които са 
свързани с високото стро-
ителство. 

През последните някол-
ко години икономическата 
криза оказа съществено 
негативно влияние върху 
бранша в страната. То бе 
усетено особено силно в 
по-малките областни гра-
дове като нашия. Компани-
ите намалиха драстично 
работниците и служите-
лите си, много от по-мал-
ките фирми, свързани с 
високото строителство, 
прекратиха дейността си.

Вписани в Централния 
професионален регистър 
на строителя са 40 компа-
нии, а членуващите в ОП 
на КСБ – Силистра, са 24. 
Като цяло междуфирмена-
та задлъжнялост намали 
размерите си. Една от 
причините е свързана с 
липсата на работа. 

Основните труднос-
ти, с които се сблъсква-
ме в района, са липсата 
на поръчки и нелоялната 
конкуренция. За съжале-
ние няма и големи инвес-
титори. Ние сме на второ 
място по изоставане след 
Северозападния район. 
Инвеститорите първо 
се насочват към Южна 
България, а след това об-
ръщат поглед на север 
от Балкана. Нелоялната 
конкуренция е най-големи-
ят бич за строителните 
фирми. Като пример мога 
да изтъкна, че има ком-
пании, които са на 200, 
300, 400 км от областта 
и играят на търговете на 
по-ниска цена от нас. Не-
обходима е регламентация 
за подизпълнителите.

Дискриминационни 
условия в тръжните до-
кументи не липсват. Във 
всички по-големи търгове 
са заложени завишени кри-
терии, които не могат да 
се покрият от местните 
фирми. 

Поставят се условия 
на границата на закона, 
като се изискват изпълне-
ни обекти от най-различен 
характер. Като пример 
мога да дам последната 

обществена поръчка по 
проект „Зелена и достъп-
на градска среда”, където 
условието бе кандидатът 
да е правил едновременно 
озеленяване 50 дка, напои-
телни инсталации, парко-
во осветление, детски и 
спортни площадки, бето-
нови настилки, асфалтови 
настилки и шадравани. А 
са създадени само 2-3 по-
добни обекта в страната.

Необходими ли са про-

мени в нормативната 

база, за да се подобрят 

условията при инвести-

ционния процес? 

При обществените 
поръчки не трябва да се 
залага критерият „най-ни-
ска цена“, водещ до ниско 
качество на услугата и до 
фалит на фирмите. Спо-
ред мен е необходимо да се 
въведе по-голяма яснота 
при тръжните условия с 
цел намаляване на обжал-
ванията пред Комисията 
за защита на конкуренция-
та и пред Върховния адми-
нистративен съд. Това ще 
спомогне и за по-бързото 
приключване на процеду-
рите.

Идеята, която се на-
ложи и залегна в новия 
проект на Закона за об-
ществените поръчки, за 
служебно събиране на ин-
формация от Търговския 
регистър и Централния 
професионален регистър 
на строителя ще намали 
значително времето за 
административно под-
готвяне на тръжните 
документи. Това ще даде 
възможност да се разра-
ботят и прилагат типови 
документи като справки, 
декларации даже и догово-
ри за СМР, надзор и проек-
тиране.

Относно промените 

в Закона за устройство 
на територията и ЗОП 
е необходимо при разра-
ботването да се включат 
технически компетентни 
лица, които са се сблъск-
вали с проблемите. Норма-
тивната база се подготвя 
само от юристи и иконо-
мисти, които виждат не-
щата само от тяхната 
гледна точка, без да се 
съобразяват с практиче-
ското прилагане на разпи-
саните от тях текстове.

В ЗУТ трябва да се об-
лекчи режимът за издаване 
на разрешителни за стро-
еж. Към настоящия мо-
мент една от причините, 
която отблъсква инвести-
торите, чужди и български, 
е именно голямата бюро-

крация в процеса.
Необходимо е да зале-

гне в нормативен акт ред, 
с който да се регламенти-
ра наказание на фирмите 
и физическите лица, кои-
то извършват строител-
ство без документи. Сега  
РДНСК и Инспекцията по 
труда не санкционират 
лица, които на практи-
ка извършват незаконно 
строителство, защото  
не притежават фирма. 

Проверяват се само ком-
пании, които са вписани 
в ЦПРС  и са подали за-
явление за започване на 
дейности по конкретен 
обект.

Отговорът на инсти-
туциите е, че те не мо-
гат да контролират тези 
лица, без да има депозира-
на при тях писмена жалба 
или докладна, даже и да ги 
виждат по обектите и да 
знаят, че те извършват 
незаконно строителство. 
По този начин сивата 

икономика работи. Не 
се плащат осигуровки, 
цената им е по-ниска 
от тази на легално 
действащи фирми. Така 
ние губим обеми, а дър-
жавата приходи.

Корекции трябва да 
се направят и в Кодекса 
на труда. Прекалената 
защита на работници-
те и служителите ги 
демотивира, съответ-
но снижава много произ-

водителността, а оттам 
и намалява възможността 
за по-високо заплащане. 
Според мен е необходимо 
да се въведе почасово за-
плащане на труда.

Ще дам пример като 
споделя нещо, което спо-
ред мен създава много 
трудности на  всички 
строителни фирми. Това 
е темата с автомобилния 
транспорт. Там не е добре 
разписано как се определя 
натовареността на шо-
фьорите и се приспадат 

почивките.
Например в ниско-

то строителство дос-
тавката на материали 
става по следния начин: 
камионът с тях тръгва 
от съответната кари-
ера, асфалтова база или 
друг склад. Отива на 
обекта. Чака се, докато 
дойде ред да бъдат раз-
товарени материали-
те, през което време 
шофьорът практически 
почива. Но тези часове 
не се приспадат от об-

щото време, отчетено от 
тахошайбата. Тя е засекла 
времето от запалване на 
превозното средство до 
спирането  му в края на ра-
ботния ден, че е  8-9 часа, 
а фактически реалното 
е 5-6. Не се отчита тех-
нологията на работа на 
транспортните средства 
при различните превози. 

К а к  р а б о т и т е  с 

местната и държавната 

власт в района? 

Имаме много добри 
взаимоотношения с тях. 
Провеждаме дискусии по 
проблемите на бранша в 
областта, подпомагаме 
ги с консултации и изпра-
щаме наш представител 
на техните експертни 
съвети.

Кои са основните ви 

приоритети като пред-

седател на ОП на КСБ - 

Силистра? 

Задачите, които съм 
си поставил и ще изпъл-
ним заедно с останалите 
колеги от областното 
представителство, е да 
защитаваме интересите 

на строителните фирми и 
да помагаме на местната 
власт при борбата й със 
сивата икономика в сек-
тора. За тази цел ще ин-
формираме постоянно об-
щинските администрации 
за новорегистрираните 
и отпадналите от ЦПРС 
фирми и за настъпилите 
промени в нормативната 
уредба, ЗУТ, ЗОП и в други 
актове, имащи отношение 
към строителния процес.

      
Каква е ролята на Ка-

марата на строителите 

в България? 

Браншовата органи-
зация прокарва идеи в за-
щита на интересите на 
бранша. Членството в нея 
е отговорност и привиле-
гия за всеки строител.

Какво ще пожелаете 

на колегите си през но-

вата година? 

Желая им много здраве, 
късмет, достатъчно обек-
ти и по-малко проблеми 
през 2014 г.

Инж. Димо Мирчев е роден на 11.07.1975 г. в 

с. Добротица, област  Силистра. Завършва специалност 

„Електроснабдяване и електрообзавеждане на водния 

транспорт” в Техническия университет, Варна. 

Има магистратура по „Стопанско управление“ във 

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. 

В момента следва магистратура по пътно строителство 

към ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна. От 2007 г. е управител 

на фирма „Пътстроймонтаж” ООД, Силистра. От 

септември 2013 г. е председател на ОП на КСБ - Силистра.
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Свилена Гражданска

Инж. Каменова, какви са 

приоритетите ви като пред-

седател на ОП на КСБ - Пер-

ник? 

Основната ми задача като 
бивш и настоящ областен 
председател беше и ще про-
дължи да бъде отстояването 
на интересите на бранша и 
сплотяването на строител-
ната гилдия. Друга важна цел, 
която си поставям, е актив-
ното съдействие на ОП на 
КСБ – Перник, за изменение 
на Закона за обществените 
поръчки (ЗОП). Промяната на 
този нормативен акт ще даде 
възможност на малки и средни 
фирми да се включат пълноцен-
но в икономическия живот на 
страната. След това е важно 
да се работи в посока контрол 
как възложителите и назначе-
ните комисии интерпретират 
закона. Прилагането му тряб-
ва да позволява справедлива 
конкуренция, така че всеки 
участник да има реален шанс 
за спечелване.

Какво е състоянието на 

сектора в областта? 

Икономическата криза до-
веде до срив на частните ин-
вестиции в бранша и сигнали-
те за излизане от нея все още 
не са достигнали до нас. Стро-
ителите се насочиха към учас-
тие в обществени поръчки, фи-
нансирани по еврофондовете, 
но поради високите изисквания 
обектите се печелят от опре-
делени компании, а малките и 
средните често са принудени 
да участват като подизпълни-
тели, и то необявени. 

Към момента ОП на КСБ – 
Перник има 20 членове от об-
ластта. Преобладават малки-
те и средните фирми.

Има междуфирмена задлъж-
нялост като основна причина 
за нея продължава да бъде за-
бавеното разплащане на дър-
жавата и местните власти. 
В областта има сериозни не-
разплащания от страна на об-
щина Перник към строители-
те. Когато възложителят не 
е платил, всички по веригата 
– главният изпълнител, подиз-
пълнителите, доставчиците – 
са потърпевши. Те не могат да 
бъдат изрядни помежду си, към 
работниците си, да си платят 
данъците и осигуровките и се 
получава един омагьосан кръг. 
Има и много случаи, когато 
главните изпълнители са полу-
чили парите си от държавата, 

но не са изрядни към подизпъл-
нителите. Необходима е пове-
че коректност и лоялност от 
всички участници в строител-
ния процес.

Неформална икономика има 
във всички сфери на дейност. 
Ниските приходи спрямо раз-
ходите са основната причи-
на, която кара някои фирми да 
заобикалят закона. Високият 
процент на сивия сектор, кой-
то е отчетен в икономиката 
на цяла България, не прави из-
ключение и в област Перник. 
С  Централния професионален 
регистър на строителя в го-
ляма степен фирмите са из-
вадени на светло. Необходима 
е обаче по-сериозна намеса на 
представителите на контро-
лиращите органи, за да не се 
допуска нелоялна конкуренция 
от сивия сектор към изрядни-
те строители. 

Какви са трудностите, с 

които се сблъскват компани-

ите в района?

Основният проблем са мал-
кото инвестиции в нашия ре-
гион. Частният сектор влага 
само за неотложни дейности, 
а обществения - само по евро-
пейски програми. 

Много фирми се отказаха 
от участие в обществени по-
ръчки. Трудностите са високи-
те изисквания на възложите-
лите за доказване на опит за 
изпълнени обекти в последните 
3 години, на голям обем строи-
телна дейност и на постоянен 
състав от инженерно-техни-
чески кадри. Не че компаниите 
нямат опит и не биха могли да 
изпълнят обявената поръчка с 
високо качество, но минимал-
ните изисквания много често 
са твърде конкретни и обвърз-
ващи. Така малките фирми са 
принудени да участват като 
подизпълнители, много често 
неофициално. Това ги поставя 
в неизгодна позиция по отно-
шение на заплащане, както и 
на натрупване на необходимия 
оборот за участие в следващи 
търгове.  

Срещате ли дискримина-

ционни условия при търгове-

те? 

Вече споменах за някои от 
тях - прекалено високите изи-
сквания за опит през последни-
те 3 години и големите оборо-
ти. При тази липса на работа 
се оказва, че фирмите, които 
са специализирани в някоя об-
ласт, не могат да изпълнят 
обекти, попадащи в основната 
им дейност.

Договорите за изпълнение 

на СМР, които възложители-
те залагат при провеждане на 
обществените поръчки, са из-
готвени само в техен интерес. 
Изпълнителят има само задъл-
жения и никакви права. 

В много случаи критерият 
за оценка е „икономически най-
изгодна оферта”. Участникът 
се класира на първо място не 
за това, което може да извър-
ши като строител, а за това 
колко много и хубаво е описал, 
анализирал, систематизирал 
предложението си, колко до-
бра програма за „управление на 
риска” има и т.н. Тази оценка, 
ако се прави безпристрастно, 
е много хубава, но в повечето 
случаи е разтеглива и несрав-
нима. Това води до най-висока 
оценка за техническото пред-
ложение и „икономически най-
изгодната оферта” се оказва 
с най-високата цена. Това е 
другата крайност на критерия 
„най-ниска цена”, който все 
още се залага в тръжните про-
цедури и е крайно неефективен. 
При него много често фирми 
предлагат оферти с цени под 
себестойността на обекти-
те. Изводът е, че е необходи-
ма по-голяма прозрачност на 
провежданите тръжни проце-
дури.  На всяка цена трябва да 
се преборим и за типовите до-
говори, които да се заложат в 
търговете, защото в периода 
на криза ние, строителите, се 
опитваме да създадем работа 
на хората, а възложителите ни 
карат да подписваме безумни 
договори, за които в едни по-
нормални условия никой не би 
си помислил. Към момента ти-
повите договори са панацея за 
строителите. Може да не са по 
FIDIC, но трябва да защитават 
и двете страни в процеса.

 
Какво трябва да се проме-

ни, за да се подобри ситуаци-

ята в бранша?

Основно трябва да се из-
мени ЗОП в частта за крите-
рии и оценка на предложения-
та. Но си мисля, че когато има 
стремеж да се злоупотреби, 
каквито и условия да се утвър-
дят, крайният резултат ще ос-
тане непроменен. 

Най-ниската цена не води 
до добри резултати, напротив, 
задълбочава напрежението 
между работодатели и персо-
нал, между фирмата и възло-
жителя и т.н. Няма какво да се 
лъжем – при ниска стойност 
всичко отива за сметка на ка-
чеството, а с него не бива да 
се прави компромис.                          

Другото,  което трябва 
да се промени, е системата 

на контрол по отношение на 
спазване на изпълнението на 
проектите след спечелването 
им. Като цяло голям процент 
на текстовете в законите, ка-
саещи сектора на строител-
ството в България, са морално 
остарели. Например Законът 
за устройство на територия-
та е прекалено бюрократично 
натоварен, за да отговаря на 
динамиката на бранша. Когато 
инвестицията идва по опера-
тивните програми, които са 
ограничени времево, а рискът 
от просрочието е свързан със 
загуба на средства, прекалено 
обременителните условия на 
ниво устройствени процедури 
създават трудности не само 
на компаниите, а и на публични-
те субекти като държавната и 
местната власт.

Как работите с местната 

и държавната власт? 

Представители на ОП-то 
участват в Консултативния 
съвет за социални, икономи-
чески и културни инициативи, 
създаден от областния упра-
вител, и в областния съвет в 
комисията по заетост. Имаме 
и подписано рамково споразу-
мение за сътрудничество с об-
щина Перник.

Съвместната работа меж-
ду местните власти и област-
ното представителство про-
лича особено много по време 
на земетресението през май 
2012 г. Строителите се отзо-
вахме на призива да помогнем 
в отстраняване на щетите 
от бедствието,  разбира се, за 
това получихме и заплащане. 

Какви са инициативите на 

ОП на КСБ - Перник? 

Провеждаме обучаващи и 
квалификационни курсове за 
фирмите – членове на нашето 
областно представителство. 
Реагираме при подаване на 
сигнали за законови наруше-
ния при извършване на СМР, 
адресирани към община Пер-

ник, РДНСК и други. Периодич-
но уведомяваме компаниите за 
налични към момента общест-
вени поръчки, публикувани на 
сайта на АОП, министерства, 
ведомства, общини и др. Съ-
общаваме на членовете си за 
всички промени в норматив-
ната уредба и за събитията, 
отнасящи се за строител-
ството, организирани от об-
ластта, от общините, от на-
ционални структури и др.

Накъде е необходимо да 

обърне поглед българският 

строител за излизане на меж-

дународните пазари? 

Един от начините България 
да постигне икономически рас-
теж е чрез достъпа до чужди 
пазари и привличане на инвес-
тиции отвън. Необходимо е 
да се търсят възможности за 
излизане на международните 
пазари, но как и с какво, вся-
ка фирма трябва да преценява 
сама в зависимост от възмож-
ностите си. Нужно е да има и 
държавни гаранции за българ-
ските строители, които тър-
сят работа извън страната. 

Каква е ролята на Камара-

та на строителите в Бълга-

рия? 

Основната задача, която 
КСБ изпълнява, е да се бори за 
създаване на честна и конку-
рентна среда и да защитава 
правата и интересите на чле-
новете си, както на  големите, 
така и на малките и средните 
фирми. 

Какво ще пожелаете на 

колегите си през новата го-

дина? 

Желая им здраве, лични и 
професионални успехи, да имат 
много работа и платежоспо-
собни инвеститори. 

Нека да забравим думата 
„криза“ и да се съсредоточим 
към реализиране на нашите 
възможности като добри стро-
ители.

Инж. Таня Каменова, председател на ОП на КСБ - Перник: 

Необходима е повече коректност от всички 
участници в строителния процес

Снимка Денис Бучел
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Камен Горанов, 
експерт КСБ

Камарата на строите-
лите в България участва 
в подготовката и изпъл-
нението на проект Step-
2-Sport по Програмата за 
конкурентоспособност и 
иновации към Изпълнител-
ната агенция за конкурен-
тоспособност и иновации 
(EACI) на Европейската 
комисия. Наименованието 
му на български е „Дейст-
вия за намаляване на енер-
гийната загуба на спорт-
ни зали до нула”. Той ще 
подпомага изпълнението 
на целите на Директи-
ва 2012/27/ЕС. Проектът 
предлага  иновативно 
обследване на спортни 
обекти и представяне на 
комплексни препоръки за 
повишаване на енергийна-
та ефективност и стре-
меж за постигане на нуле-
ви загуби.

Координатор на рабо-
тата е научният инсти-
тут Leitat от Испания. Той 
е специализиран в обслед-
ване с европейски инова-
тивни методи на енергий-
ните загуби, в изготвяне 
на модели на зелени сгради, 
в подготовка на проекти 
за енергийно спестяващи 
публични постройки, на 
спортни обекти и промиш-
лени центрове и въвеждане 
на конструктивни схеми за 
по-интензивно използване 
на слънчевата топлина. 

През ноември 2013 г. ко-
ординаторът докладва, че 
Step-2-Sport е одобрен от 
EACI. В него участват два-
найсет партньори от се-
дем страни - членки на ЕС. 
Това са Испания, Полша, 
Швеция, Гърция, Италия, 
Португалия и България. От 
нашата страна е включена 
Камарата на строителите 
в България. Като обекти за 
изпълнение се изисква да 
се осигурят спортни ком-
плекси с плувни басейни, на 
които да бъдат подобрени 
енергийно спестяващите 
показатели. 

КСБ получи потвърж-
дение  за  участие от 
спортно-оздравителния 
комплекс „Лозенец” към 
бившата правителствена 
болница и от Национална-
та спортна академия „Ва-
сил Левски” със спортен 
комплекс и басейн. В про-
екта от наша страна са 
включени обекти сумарно 
с РЗП от 7763 м2. Ръковод-

ствата на тези съоръже-
ния приеха Step-2-Sport с 
голяма надежда и очакване 
за реновиране на техните 
обекти и повишаване на 
енергийната им ефектив-
ност. 

Целта на проекта е да 
се обследват спортните 
сгради и да се установят 
съществуващите енер-
гийни загуби. След това 
да се посочат иновативни 
подходи за повишаване на 
тяхната енергийна ефек-
тивност и да се направят 
препоръки за необходи-
мите строителни мерки, 
които трябва да се пред-
приемат за целта. Под-
готовката на проект за 
иновативен модел за енер-
госпестяващ обект може 
да включва:

Предложение за по-
добряване на изолационния 
капацитет, приложение 
на нови високоефективни 
материали, разширяване 
на остъкляемата част и 
подмяна на дограми, опти-
мизиране на енергоефек-
тивността на покривна-
та система и въвеждане 
на балансиран топлообмен. 

Подготовка на нова 
цялостна енергоспестява-
ща схема за подобрение на 
енергийните характерис-
тики на водния ресурс при 
плувните басейни.  

Предложения със 
съответни анализи за 
обновяване на вентила-
ционната система с оглед 
подобрение на енергийна-
та ефективност и ком-
форт в сградата.

Приложение на нови 
модули от енергоспестя-
ващи технологии и използ-
ване на енерговъзстановя-
еми източници. 

Анализ на прогнозни-
те финансови резултати 
за възвръщаемостта на 
инвестицията при изграж-
дане на енергоспестява-
щия модел. Изчисляване 
на очакваните финансови 
икономии при бъдещото 
експлоатиране на ренови-
рания енергийно ефекти-
вен обект до неговия краен 
технологичен живот. 

За целта ще се използ-
ва опитът на всичките 
дванадесет участници, за 
да се подготвят проекти 
на максимално ефективни 
енергийни модели за рено-
виране на спортните ком-
плекси. Ще се приложат 
последните постижения 
на европейските инсти-
тути. Ще бъде обменен 
международен опит и спе-
циализация за енергийно 
възстановяващи системи 
за ротационната водна 
маса при прилагането им 
за енергоспестяващи плув-
ни басейни.

Енергийното обследва-
не на обектите у нас ще се 
извърши от българска фир-
ма, определена чрез орга-
низиране на търг по Закона 
за обществените поръчки 
от КСБ. Освен това ще се 
изпълнят и задължителни-

те Финансови правила за 
координатори по проекти 
за интелигентна енергия 
– II на Изпълнителната 
агенция за конкурентоспо-
собност и иновации на ЕС, 
които също изискват из-
лъчване на кандидат чрез 
конкурс. Прилагането на 
тези правила се проверява 
от одитори. 

Заедно с това ще бъ-
дат спазени текстовете 
на националното законода-
телство. Изисква се задъл-
жително регистриране на 
фирмата в трета група за 
изпълнение на обекти от 
енергийната ефективност 
в ЦПРС съгласно Закона за 
Камарата на строителите 
в България и Правилника за 
ЦПРС. За извършване на 
енергиен одит е нужна и 
регистрация в Агенцията 
за устойчиво енергийно 
развитие. За изпълнение 
на енергиен обект е не-
обходимо спазване допъл-
нително и на Закона за 
енергетиката,  Закона за 
енергийната ефективност 
и Закона за енергията от 
възобновяеми източници. 
Всички тези правила след-
ва да се спазват прецизно 
при участие в европейски 
проекти с оглед на тяхно-
то законосъобразно и ус-
пешно изпълнение. 

След обследването на 
спортните обекти ще се 
подготви доклад с препо-
ръки за повишаване енер-
гийната ефективност 
на сградите. В него ще 
се представи цялостен 
енергиен проект за рено-
виране на обектите с цел 
намаляване на загубите. 
На базата му ще се търси 
инвеститор за изпълнение 
на препоръките в доклада. 
Камарата на строителите 
ще окаже необходимото 
съдействие за целта. 

С участието на КСБ в 

Step-2-Sport ще се осигури 
ангажираност на строи-
телните фирми при със-
тавянето на енергийните 
модели и проекти, от една 
страна, а от друга, те ще 
участват при изпълнението 
на иновативните подобре-
ния на енергийните схеми.

В процеса на рабо-
та нашите компании ще 
осъществяват контакт 
и съвместна работа със 
специалисти от други-
те страни за прилагане 
на най-високоефектив-
ни модели за саниране на 
спортните обекти. Чрез 
този проект ще се излъ-
чат най-добрите образци 
за реновиране на подобни 
съоръжения с цел задържа-
не и възпроизвеждане на 
топлина. Подобряването 
на енергийния топлооб-
мен, използването на нови 
изолационни материали, 
усъвършенстването на 
вентилационните систе-
ми, прилагането на ино-
вативни инженерни схеми 
за изграждане на енерго-
възпроизвеждащи устрой-
ства ще бъдат предмет 
на изпълнението на про-
екта. Необходимо е да се 
знае, че по Step-2-Sport ще 
се извърши цяла кампания 
на опита за прилагане на 
ефективни модели за по-
вишаване на енергийната 
ефективност в сектор 
„Строителство”. Освен 
това ще се подготвят и 
отпечатат материали на 
проекта за разпростра-
нение във всички страни - 
партньори, включително и 
у нас. Това ще даде допъл-
нителен тласък в използ-
ването и прилагането на 
енергоспестяващо стро-
ителство. Ще повлияе по-
зитивно и ще подпомогне 
съставянето на бъдещата 
стратегия за прилагане на 
иновативно изграждане. 

След приключване на 
проекта у нас ще се из-
дадат енергийни серти-
фикати на двата плувни 
басейна - в „Лозенец” и към 
НСА, и на  спортната зала 
с многофункционално зна-
чение по методиката на 
европейското сертифици-
ране. Необходимо е да се 
отбележи, че при изпълне-
ние на строителните дей-
ности ще се осъществява 
строителен надзор от 
фирмата, автор на енер-
гийния проект. 

Step-2-Sport е на обща 
стойност от 1 872 000 
евро. За частта на КСБ са 
предвидени 71 296 евро. От 
тях ЕACI ще изплати 75%. 
Останалите 25% следва да 
се осигурят на базата на 
кофинансиране. Това озна-
чава предимно собствени-
ците или наемателите на 
спортните комплекси да 
осигурят тези средства. 
Камарата като пряк бене-
фициент по проекта е на-
товарена с функциите за 
координация и подпомагане 
на цялостното му изпъл-
нение. Освен това тя има 
възможност за разпрос-
транение на опита от него 
чрез в. „Строител“.

В работната програма 
на проекта е предвидено 
международно обсъждане 
на резултатите от подо-
бряване на енергийната 
ефективност на всички 
спортни обекти на два-
надесетте участници. 
Освен това ще се извър-
ши разпространение в Ев-
ропа  на опита и добрите 
практики по него. КСБ ще 
координира дейността на 
територията на нашата 
страна. Работата по ев-
ропейския проект следва 
да се осъществи чрез под-
писване на съвместни до-
говори със собствениците 
на спортните комплекси, в 

случая българската държа-
ва. От нея ще се изисква и 
кофинансиране при осигу-
ряването на цялостното 
финансово обезпечаване 
на проекта. Изготвен и 
приет е бюджет за учас-
тието на КСБ, в който са 
определени пера за разход-
ване на средствата. 

Времетраенето на 
Step-2-Sport е три годи-
ни. През 2014 г. трябва да 
се проведат търгове за 
енергийно обследване на 
спортните обекти, както 
и да приключи енергийно-
то одитиране и подготов-
ка на енергоспестяващия 
проект. За догодина е 
заложено привличане на 
инвеститори, както и из-
пълнение на цялостната 
строителна дейност. През 
2016 г. трябва да се извър-
ши енергийното сертифи-
циране на обектите, как-
то и разпространението 
на положителния опит и 
практика. КСБ ще осигури 
пряко участие на вестник 
„Строител” в проекта с 
оглед по-широко разпрос-
транение на добрите ре-
зултати. 

Като задължение в ра-
ботната програма е за-
ложено секторно запозна-
ване на собствениците 
на строителни обекти и 
плувни басейни с изпъл-
нението на Step-2-Sport. 
Предвидено е провеждане 
на опознавателни срещи и 
практическо изложение на 
енергоспестяващи дейнос-
ти във включените спорт-
ни сгради. Освен това след 
приключване на проекта 
ще се проведат нацио-
нални срещи и обсъждания 
на резултатите. Ще се 
предоставят материали 
на професионалните гим-
назии за строителство и 
УАСГ за информация и полз-
ване.

Първата зелена спортна зала в Краков, Полша, на Университета по земеделие. 30% от покрива на сградата е покрит с трева, 

има и отлична вентилационна система. Проектирана е по стандартите на пасивна къща с разход на енергия от 15 kWh/m2 

годишно. Тя е една от най-икономичните спортни зали в Европа

Снимка aluprof.eu
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Постановление на Министерския съвет преразпределя 
средства в бюджет 2014 

Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков 

До 15 млн. лв. ще се  
отпуснат на Министер-
ството на инвестицион-
ното проектиране за 
изготвянето на устрой-

ствени планове и кадас-
трални карти. Това пред-
вижда постановление на 
правителството за из-
пълнението на бюджета 
през 2014 г..

В документа е зало-
жено да се раздадат до-
пълнителни средства на 
седем министерства и 
две комисии. С най-много 
извънредни разходи ще 

Правителството пла-
нира минималната запла-
та да се увеличава с по 
40 лв. през следващите 
две години и да стигне 
420 лв. през 2016 г. Мак-
сималната пенсия пък ще 
расте с по 70 лв. годишно 
и ще достигне до 980 лв. 
през 2016 г. Това е зале-
гнало в средносрочната 
бюджетна прогноза, коя-
то е изготвена от Минис-

терството на финансите. 
Увеличението ще е за 

сметка на вдигането на 
максималния осигурите-
лен доход от 2400 лв. сега 
на 2600 лв. догодина и на 
2800 лв. през 2016 г. Това 
практически означава на-
растване на вноските, 
които плащат хората с 
високи доходи. 

Около 20 млрд. лв., или 
22,1% от БВП, се пред-

вижда да достигнат дъл-
говете на България през 
2016 г. Заемите ще се взе-
мат както заради големи-
те плащания по облигации 
през 2015 г. и 2017 г., така 
и за финансирането на де-
фицитите в бюджета. От 
1,8% за 2014 г. дефицитът 
трябва да падне до 1,1% 
след две години.

Правителството зала-
га оптимистични прогнози 

за ръст на икономиката 
през 2015 и 2016 г. Според 
разчетите БВП ще нарас-
не с 2,9% през следващата 
и с 3,4% през 2016 г., за да 
достигне сумата от 90,5 
млрд. лв. Заложената ин-
флация след две години ще 
е 2,2%. При разчетите си 
правителството се упова-
ва на очакванията за ръст 
на световната икономика 
от 4,2%. 

Иван Христов беше 
избран за трети из-
пълнителен директор 
на Българската бан-
ка за развитие. Това 
стана с решение на 
управителния съвет 
на кредитната инсти-
туция. 

Христов е завър-
шил  индустриален 
мениджмънт в Техни-
ческия университет в 
София и финанси, кредити и застраховане в Сто-
панската академия в Свищов. Кариерата му пре-
минава през БНБ, Първа частна банка и Централна 
кооперативна банка. 

В продължение на 10 години заема поста реги-
онален мениджър на Райфайзен банк за Сливен и 
Ямбол. През 2011 г. поема ръководството на от-
дел „Териториално развитие и човешки капитал” в 
Токуда банк.

Иван Христов даде първото си интервю за в. 
„Строител“ в края на миналата година и подчер-
та, че Българската банка за развитие има подпи-
сан меморандум за сътрудничество с КСБ, който 
позволява на строителите да осъществяват ди-
ректен контакт с експертите на финансовата 
институция. За членовете на Камарата са пред-
видени преференциални условия за кредитиране – 
например отсъствието на такса за управление на 
заема за първите две години. 

На свое извънред-
но заседание общото 
събрание на „Българ-
ска фондова борса-
София” избра трима 
нови членове на съ-
вета на директори-
те. Това са Гергана 
Беремска-Караджова, 
Иван Кутлов и Димо 
Спасов. Общото съ-
б ран ие  пр екрати 
предсрочно мандата и освободи от длъжност досе-
гашните членове Асен Ягодин, Васил Големански и 
Георги Български. Иван Такев остава изпълнителен 
директор на БФБ – София. Той и Любомир Бояджиев 
запазват местата си в съвета на директорите на 
борсата.

Членовете на новия съвет на директорите са 
одобрили Димо Спасов за свой председател и Герга-
на Беремска-Караджова за заместник-председател. 

11 кандидати са пода-
ли заявление за участие 
в конкурса за строеж на 
трасето на газопровода 
„Южен поток” у нас. Това 
съобщи Българският енер-
гиен холдинг, след като 
изтече крайният срок за 
подаване на заявления-
та за участие в конкурс 
с предмет „Извършване 
на работно проектиране, 
доставка на оборудване 
и материали, строител-
но-монтажни дейности, 
обучение на персонал и 
въвеждане в експлоатация 
на преносен газопровод 
„Южен поток” на терито-
рията на България” – етап 
първи. За момента от 
„Южен поток – България” 
обаче не назоват имената 
или държавите на кандида-
тите. Подобна е реакция-
та и на БЕХ. 

От фирмите и обеди-
ненията се изисква през 
последните пет години 
да са реализирали обо-

рот от поне 1,5 
млрд. лв. от сход-
ни поръчки – за 
проектиране, дос-
тавка на матери-
али и съоръжения, 
строителство, 
обучение на пер-
сонала и въвежда-
не в експлоатация 
на газопроводи. 
К а н д и д а т и т е 
трябва да имат и поне 
500 млн. лв. налични сред-
ства или достъп до таки-
ва чрез кредитна линия. 
Друго изискване е между 
2011 г. и 2013 г. потен-
циалните изпълнители да 
са изградили газопроводи 
с дължина не по-малко от 
240 км. В случай че канди-
датът е консорциум, ус-
ловията могат да бъдат 
покрити при сумиране на 
опита и извършените 
проекти на отделните 
компании. Това е втори 
опит за избор на строи-
тел, след като първият 

конкурс бе отменен по 
решение на инвестито-
ра. Цената за българска-
та част от трасето е 
изчислена на 3,5 млрд. лв.

Същевременно ЕК за-
почна проверка дали Бълга-
рия е допуснала нарушения 
на европейското законода-
телство с обявения в края 
на миналата година търг 
за изграждане на „Южен 
поток”. Това заяви Шантал 
Хюз, говорител на ЕК по 
въпросите на вътрешния 
пазар. Поводът са крат-
ките срокове за участие 
в процедурата, която съв-

падна с коледните и ново-
годишните празници. 

„Нашите експерти 
разглеждат този въпрос. 
Все още е твърде рано да 
кажем какви правила тряб-
ва да се прилагат и дали 
някои от тях са били на-
рушени, но правим оценка 
на ситуацията и сме ус-
тановили съответните 
контакти. Във всички слу-
чаи Европейската комисия 
отдава голямо значение на 
прилагането на правилата 
за обществени поръчки в 
целия ЕС“, посочва говори-
телят.

Десислава Бакърджиева

Промени в нормативни актове 
на правителството ще облекчат 
таксите за граждани и организации 
за предоставяне на справки и услуги 
по Закона за кадастъра и имотния 
регистър (ЗКИР). Това предвижда 
проект за изменение и допълнение 
на Постановление № 175 на Минис-
терския съвет от 1998 г. за одо-
бряване на Тарифа № 14 за таксите, 
които се събират в системата на 
Министерството на регионалното 
развитие и от областните упра-
вители.  Документът отразява и 
преобразуването на ведомството 
в Министерство на регионалното 
развитие, както и създаването на 
Министерство на инвестиционното 

проектиране.
Проектът за изменение и допъл-

нение прецизира текстове в раздел 
VI от Тарифа № 14, които съдържат 
пропуски или имат нееднозначно 
тълкуване. Съгласно корекциите за 
издаване на скица на поземлен имот 
в неурбанизирана територия ще се 
заплащат 10 лв., а за урбанизира-
на - 30 лв. Получаването на скица 
на сграда - самостоятелен обект 
на собственост, ще струва 10 лв. 
Таксата от 2 лв., която се изисква 
сега за устна справка за имот в ка-
дастъра, ще отпадне.

Според промяна в чл. 47, ал. 2 за 
справки и услуги, заявени и предос-
тавени по електронен път, ще се 
заплащат съответните такси, но 
намалени с 30%.

започне годината външното 
ведомство. То ще получи до-
пълнително 17,4 млн. лв. за фи-
нансиране на вноски в междуна-
родни нетърговски организации 
и дейности и още 5 млн. лв. за 
разходи, свързани със сделки с 
имоти в чужбина. 

М ВР  щ е  ра з пол а г а  с  6 
млн. лв. Същата сума ще бъде 
отпусната и на правосъдното 
министерство за финансиране 
на текущи разходи. 7 млн. лв. за 
фонда за лечение на деца и фон-
да за асистирана репродукция 
ще получи Министерството на 
здравеопазването. 

Заради приетия Закон за 
публичните финанси корекци-
ите по бюджета трябва да 
минават през Министерския 
съвет и да са публични. Зато-
ва за първи път те са видими 
и влизат в постановление на 
правителството, а не минават 
само с подпис на министъра на 
финансите.



14 СТРОИТЕЛ ИКОНОМИКА петък, 17 януари 2014

Свилена Гражданска 

Проф. Гечев,  като 

зам.-председател на Ко-

мисията по икономиче-

ска политика и туризъм 

в Народното събрание 

как оценявате ситуаци-

ята в България? 

Само за шест месеца 
трудно могат да се по-
стигнат осезаеми про-
мени, но определено има 
признаци за подобряване 
и в икономическата, и в 
социалната сфера. По 
всичко изглежда, че акту-
ализираният през лятото 
бюджет за 2013 г. е из-
пълнен успешно. Предва-
рителните данни сочат, 
че най-вероятно дефици-
тът ще бъде по-малък от 
заложения. Бяха направе-
ни първи стъпки по раз-
мразяване на доходите и 
пенсиите, мобилизирани 
бяха допълнителни ресур-
си в сферата на социал-
ното осигуряване. 

Пр е д вари тел н и т е 
данни на Националния 
статистически инсти-
тут и Българската на-
родна банка дават ос-
нование да очакваме, че 
икономическият растеж 
ще бъде малко по-ви-
сок от заложения в ак-
туализирания бюджет 
и  ще достигне  около 
0,8%. Продължава да се 
повишава износът. Про-
мишленото производ-
ство през последните 
две тримесечия на м. г. 
бележи  увеличение  с 
над 2%. Има най-сетне 
движение в сектора на 
строителството. Ва-
жно е да се отбележи, че 
всичко това става при 
стриктно спазване на 
фискалната дисциплина 
и запазване на силните 
ни позиции по ключови 
макроикономически пока-
затели на ЕС - нисък бю-
джетен дефицит и малък 
дял на държавния дълг в 
БВП, солидни валутни 
резерви в БНБ от близо 
15 млрд. евро, стабилна 
банкова система и др. 
Да се надяваме, че тази 
тенденция ще се запази и 
през новата година. 

 
Какви са очаквани-

ята ви за развитието 

на икономиката през 

2014 г. и ще съумеем ли 

да спазим рамките на 

бюджета? 

Данните от НСИ и от 
БНБ за втората полови-
на на 2013 г. и особено за 
последното тримесечие 
очертават тенденция на 
постепенно подобряване 
на повечето икономиче-
ски показатели. Дости-
гането на растеж от 
1,8% има ключово значе-
ние за изпълнението на 
Закона за бюджета, в 

т.ч. за гарантиране на 
очакваните приходи. Това 
би означавало изпълнение 
на поетите ангажимен-
ти по различните со-
циални програми. Друго 
основание за оптимизъм 
е тенденцията за увели-
чаване на външнотъргов-
ския оборот на страна-
та. Създават се условия 
за намаляване на тър-
говския дефицит. През 
2013 г. той възлизаше 
на около 9 млрд. лв., или 
под 9% от БВП. Това не е 
тревожна цифра, но все 
пак трябва да положим 
усилия за изпреварващо 
развитие на износа. Не 
само защото така ще 
осигурим допълнителни 
източници за икономи-
чески растеж, но и за-
щото, вместо да харчим 
валутните резерви за по-
критие на дефицита, ще 
можем да ги увеличим. А 
това от своя страна ще 
заздрави основите на ва-
лутния борд. 

Знаете, че правител-
ството взе решение за 
реализацията на проек-
та за изграждането на 
газопреносната система 
„Южен поток“.  Надявам 
се процедурите по прего-
ворите между ЕС и Русия 
за уточняването на някои 
икономически и юридиче-
ски въпроси да приклю-
чат до пролетта на тази 
година, така че да можем 
да започнем навреме ра-
ботата по изграждането 
на трасето. Този крупен 
инвестиционен проект 
може и трябва да бъде 
един от ускорителите 
на растежа, който ще 
има значими позитивни 

преки и косвени ефекти 
върху българската ико-
номика. Обърнете внима-
ние, че от една страна, 
ще спечелим от изпълне-
нието на строителната 
поръчка, а от друга, след 
започването на експлоа-
тацията на трасето ще 
си осигурим природен газ 
при преференциални усло-
вия и ще подобрим сигур-
ността на доставките. 
Не е за подценяване също 
фактът, че в дългосро-
чен план ще печелим ми-
лиони от такси по прено-
са. Тъй като бюджетът 
не се ангажира с разхо-
ди по проекта, ефекти-
те върху него ще бъдат 
само в плюс за приход-
ната част. Разбира се, 
всичко това зависи и от 
успешното приключване 
на споменатите юриди-
чески процедури, поради 
което ние не сме включ-
вали тези очаквани при-
ходи в Закона за бюдже-
та. С други думи, колкото 
по-рано стартира проек-
тът, толкова по-големи 
ще бъдат позитивите 
за държавата, но също и 
за реалната икономика. 
Всъщност естеството 
на работата предполага 
силен стимул за разви-
тието и на строителна-
та индустрия.

Какви са необходи-

мите законови промени, 

за да се подобри бизнес 

климатът у нас?  

Още от самото нача-
ло управляващото мно-
зинство и правителство-
то започнаха  широка 
законодателна дейност, 
за да изпълнят тази за-

дача. Има конкретни ре-
зултати в областта на 
подобряване на условия-
та за заетост, в т.ч. за 
квалификация на безра-
ботните, за стимулиране 
на младежката заетост, 
за преференциално съз-
даване на работни мес-
та в регионите с най-ви-
сока безработица. През 
2013 г. с 300 млн. лв. е 
повишена сумата на вър-
натия ДДС на фирмите в 
сравнение с предходната 
2012 г. Също така държа-
вата наложи практиката 
на навременното разпла-
щане на задълженията 
си по обществените по-
ръчки.  Определено добре 
се посрещат законода-
телните промени в об-
ластта на социалното 
подпомагане, чрез които 
се промениха условията и 
размерът на помощите. 

В тази връзка скоро 
предстои обсъждане на 
промени в законите за 
защита на потребите-
лите и на конкуренция-
та. Искаме да защитим 
интереса на български-
те доставчици на сега 
доминиращите чужди 
търговски вериги. 

В близките 2-3 седми-
ци започваме парламен-
тарните дискусии по про-
мените в няколко закона, 
свързани с кредитните 
институции. Изменени-
ята ще бъдат същест-
вени и ще засягат фор-
мирането на лихвите, 
условията на предсроч-
но погасяване на заеми, 
предоставянето от бан-
ките на достатъчна и 
надеждна информация на 
кредитополучателите, 

законовите ограничения 
срещу измами при така 
наречените бързи кре-
дити до 400 лв. и т.н. 
Възстановяването на 
баланса на интересите 
между кредитодатели 
и кредитополучатели е 
също важен фактор за 
подобряване на икономи-
ческата среда. Не бих 
подценил също несъмне-
ните позитивни ефекти 
от промените в Закона 
за обществените поръч-
ки, чрез които ще улес-
ним достъпа на малките 
и средните фирми и ще 
подобрим прозрачност-
та на търговете.

Реалистично  ли  е 

влизането на България 

през 2015 г. в еврозона-

та, както прогнозира-

хте? 

Прогнозирах, че през 
2015 г. може да започне 
процедурата по прие-
мането ни. Да, ние сега 
отговаряме на всички 
икономически критерии, 
публикувани от Европей-
ската централна банка. 
Но механизмът на присъ-
единяване изисква дву-
годишен изчаквателен 
период, в който страна-
та кандидат трябва да 
докаже, че може да под-
държа тези показатели. 
С други думи, завърш-
ването на процедурата 
няма как да стане по-ра-
но от края на 2017 г. или 
началото на 2018 г. Ние 
се отказахме, и то осно-
вателно, от старта на 
същата процедура през 
2010 г., защото тогава 
еврозоната се тресе-
ше от кризите в Гърция, 
Италия, Испания и Пор-
тугалия. Защото евен-
туално членство би ни 
задължило да участваме 
със сериозни финансови 
ресурси за подпомагане 
на тези страни. Нещо, 
което не бе по силите ни. 
Сега рецесията позатих-
на. Следователно вече 
позитивите за България 
от влизането в еврозона-
та биха били значително 
по-големи от неизбежни-
те негативи.

Необходими ли  са 

промени в данъчната 

система на страната? 

Определено. На по-
следния си конгрес, прове-
ден преди изборите, БСП 
взе решение за преход 
към политика на прогре-
сивно данъчно облагане, 
т.е. за отказ от плоския 
данък. На този етап това 
не може да се осъществи, 
защото нямаме мнозин-
ство в парламента. На-
шите партньори от ДПС 
държат на запазването 
на плоския данък, на това 
мнение са и колегите от 

ГЕРБ. Но ние успяхме все 
пак да направим една пър-
ва стъпка, а именно въ-
веждането на необлагаем 
минимум на равнище ми-
нимална работна запла-
та. В началото на 2015 г. 
имащите право на тази 
отстъпка ще получат об-
ратно внесените от тях 
данъци върху доходите за 
2014 г. Дали ще направим 
нови стъпки в тази посо-
ка? Зависи от това ще 
успеем ли да убедим коле-
гите от другите парла-
ментарни групи в иконо-
мическата рационалност 
и социалната справедли-
вост на прогресивното 
облагане на доходите на 
физически лица. Въобще 
не се коментира промяна 
в данъка върху печалбата 
на фирмите. Той трябва 
да остане на равнище от 
10%.

Ясни са вече крите-

риите за избор на проек-

ти по националния фонд 

„Растеж и устойчиво 

развитие на региони-

те“. Разкажете ни пове-

че за програмата. 

Условията са  чрез 
предложенията да  се 
създадат нови работни 
места, да се намалят 
разликите в икономиче-
ското развитие на реги-
оните и др. Но все още се 
работи по конкретните 
показатели и създаване-
то на матрица за обек-
тивна оценка на проек-
тите. Тази отговорност 
на правителството би 
следвало да бъде изпъл-
нена буквално в близките 
дни. Критериите и пока-
зателите са публикувани 
на www.strategy.bg. Кла-
сирането ще стане от 
междуведомствена ко-
мисия, в която освен клю-
човите министерства на 
икономиката и туризма, 
на финансите, на регио-
налното развитие, на ин-
вестиционното проекти-
ране, на земеделието, на 
околната среда ще бъдат 
включени представители 
на общините и на бизнес 
организации. Става дума 
за разпределянето на 
конкурентна основа на 
над 500 млн. лв. бюджет-
ни средства. Няма съм-
нение, че чрез публично-
частното партньорство 
тази сума ще „увлече“ и 
още по-големи по размер 
частни инвестиции. Така 
крайният стимулиращ 
ефект за българската 
икономика ще бъде още 
по-голям. Впрочем този 
подход на формиране на 
целеви инвестиционен 
фонд в бюджета се при-
лага за първи път от на-
чалото на прехода. Убе-
ден съм, че това е едно 
много добро начало.

Проф. Румен Гечев, зам.-председател на парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм:
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Междуведомствен съвет ще разпределя 
500 млн. лв. по програмата  

Мирослав Еленков

„Генериране на зае-
тост е един от крите-
риите за оценка на реги-
оналните проекти, които 
ще бъдат финансирани 
по публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите”. Това съобщи 
министърът на финан-
сите Петър Чобанов на 
пресконференция, след 
като Министерският 
съвет с постановление 
одобри условията, реда 
и правилата за избор на 
предложенията. Кабине-
тът определи секторите, 
в които могат да се фи-
нансират проекти - ВиК и 
други, свързани с околната 
среда дейности, транс-
портна, социална и кул-

турна инфраструктура.
„Макар че не е изрично 

разписана, принципната 
предварителна догово-
реност при обсъждането 
на програмата проекти-
те да не надхвърлят 15 
млн. лв. ще бъде спазена”, 
каза Чобанов и подчерта, 
че оглавяваното от него 
ведомство няма да кан-
дидатства. „Заложени са 
достатъчно разпоредби 
за гарантиране на публич-
ност и прозрачност при 
изпълнението на инвес-
тиционната програма”, 
категоричен е той.

Министърът акцен-
тира върху опростените 
правила за попълване на 
апликационната форма за 
кандидатстване от общи-
ните и уточни, че област-
ните управители със своя-

та координираща функция 
ще подпомагат общините 
в процеса на изготвяне 
на проекти. Той не очаква 
забавяне на изпълнението 
на програмата, като се 
мотивира, че непрекъс-
нато в МФ постъпват 
искания за допълнително 
финансиране от местни-
те власти и затова очак-
ва апликационните форми 
бързо да бъдат подадени. 
Областните управите-
ли няма да имат правото 
да отхвърлят проекти на 
общините, така се елими-
нират възможностите за 
политически съображения 
по места.

Очаква се за около 150 
млн. лв. да са предложения-
та за финансиране на цен-
тралната администрация, 
останалите средства ще 

се предоставят на об-
щините. „Няма направено 
предварително разпреде-
ление на парите по реги-
они”, подчерта министър 
Чобанов. Той припомни, че 
бюджетната процедура и 
начините за прозрачното 
управление и разходване 
на публичните финанси са 
се доказали във времето 
и те ще гарантират без-
проблемното изпълнение 
на първата от 20 години 
насам публична инвести-
ционна програма за стра-
ната ни. 

В приетото поста-
новление е предвидено 
създаването на междуве-
домствен съвет за оце-
няване, приоритизиране 

и подбор на предложения 
на конкурентен принцип 
за изпълнение на целите 
на публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите“. Негов ръково-
дител ще е министърът 
на финансите, а членове 
- министрите на икономи-
ката и енергетиката, на 
регионалното развитие, 
на инвестиционното про-
ектиране, на транспорта, 
информационните техно-
логии и съобщенията, на 
околната среда и водите 
и председателят на На-
ционалното сдружение 
на общините в Република 
България. Предвижда се 
предложенията за програ-

ми от структури на цен-
тралната администрация 
на изпълнителната власт 
да се представят в МФ. 
Министърът на финанси-
те ще внася предложение 
до Министерския съвет за 
тяхното одобряване.

Списъкът на проек-
тите и отговорните за 
тяхното изпълнение ин-
ституции, както и съот-
ветното финансиране, ще 
се одобряват с постано-
вление на кабинета. За 
прозрачното разходване 
на средствата ще има на-
блюдение на тяхното из-
пълнение и представяне на 
периодични доклади, както 
и изготвянето на годишен 
отчет за напредъка. 

Възможно е да бъде наложена хори-
зонтална финансова корекция от 2,11% 
на всички проекти по Оперативна про-
грама „Околна среда“, за които разходи-
те са сертифицирани през 2012 г. Това 
съобщи министърът на околната среда 
и водите Искра Михайлова. Тя добави, че 
за 2012 г. сертифицираните разходи са 
184 млн. лв., а за 2013 г. - 609 млн. лв. 

Изпълнителната агенция „Одит на 
средствата от ЕС“ към Министерство-
то на финансите е проверила 25 проекта 
и е открила грешки над допустимия праг 
от 4% в одобрените за плащане разходи 
през 2012 г., посочи Михайлова.

Проблемите идват главно от неко-
ректно проведени обществени поръчки 
в общините, уточняват от министер-

ството. Проектите, на които може да 
бъде наложена корекция, са и по трите 
направления на оперативната програ-
ма – води, отпадъци и биоразнообразие. 
„Установеното при одита означава, че 
ако парите по ОП „Околна среда“ не бяха 
спрени миналата година, щяха да бъдат 
спрени сега“, коментира Михайлова.

Припомняме, че заради систем-
ни грешки ЕК замрази разплащанията 
по ОПОС. В момента по препоръка на 
Брюксел екоминистерството проверява 
всички обществени поръчки по опера-
тивната програма, проведени за пери-
ода 2010 - 2013 г. Очаква се одитите да 
приключат до 20 януари и тогава да се 
вземе решение какъв да е подходът към 
проблемните проекти.

С
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Елица Илчева

Министърът на земе-
делието и храните проф. 
Димитър Греков обяви през 
седмицата, че основната 
цел на оглавяваното от 
него ведомство е до края 
на май да бъдат разрабо-
тени всички мерки, които 
са свързани с новата Про-
грама за развитие на сел-

ските райони (ПРСР) 2014 
- 2020 г.

По думите му се очак-
ва до август-септември 
т. г. вече да има такива, 
по които да започне про-
цедура за прием на про-
екти. Първа вероятно ще 
стартира „Млад фермер”. 
Според министъра до юни 
ще бъдат завършени и 
мерките, които са започ-

нали през предходния про-
грамен период.

Министърът беше ка-
тегоричен, че приоритет 
ще бъде прозрачността: 
„Не може жалби да стоят 
по 3-4 години и да чакат. 
Вратите на министер-
ството са отворени, така 
че хората да могат да по-
лучат ясен и точен отго-
вор.” Той допълни, че ще се 
направи всичко възможно 
до края на януари да бъдат 
преведени на 100% директ-
ните плащания.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” В. „Строител“ е носител  

на годишната награда  

на Националното 

сдружение на общините 

в Република България 

(НСОРБ)  

в категория 

„Печатни медии“

Елица Илчева

Дали заради темпото, което задават песните, дали 
защото кметът освен да свири, умее и да организира ра-
ботата в общината, но столицата на рока Каварна води 
не само музикални класации. През най-тежката 2011 г. 
морското градче е с най-ниска безработица в страната 
и е двигател на икономиката на цялата Добричка об-
ласт, а през 2013 г. е на първо място по спечелени проек-
ти на глава от населението. Факт е, през последните 
поне 10 години развитието тук не е спирало дори и в най-
тежката рецесия. И това, че днес кметът Цонко Цонев 

заявява, че му е много тъжно от факта, че почти няма 
какво да се работи по инфраструктурата в града, също е 
показателно, че се е действало на свръхвисоки обороти. 

Факт е, че тук и природата доста е помогнала. Мал-
кият град е разположен в средните части на Северното 
българско Черноморие, южно от нос Калиакра. По жи-
вописното крайбрежие с дължина от 42 км има малки 
плажни ивици. На брега е създаден просторен изкуствен 
плаж. До морето се издига труднодостъпният, с почти 
отвесни скатове нос Чиракман. В миналото той се е 
врязвал на километри навътре във водния басейн, но при 
силно земетресение се срутва. На неговото равно плато 

са запазени развалините на крепостни стени, ровове, 
църкви, некрополи, където и до днес се провеждат архе-
ологически разкопки и изследвания. 

Всъщност градът има тъжна история. В VI в. пр. Хр. 
тук възниква тракийско селище. В I в. пр. Хр. силно зе-
метресение почти напълно го унищожава. През Сред-
новековието възстановеното селище е опустошено от 
татарите, а през XIX век то е много пострадало от ру-
ско-турските войни. През юли 1877 г. османците изгори-
ли всичките къщи, убивайки около хиляда души.

Днес тук има великолепни възможности за развитие-
то на екотуризъм и на специализиран туризъм - наблюде-

Кметът Цонко Цонев: 

Г-н Цонев, обявихте, че през 

2014 г. ще се реализира проект 

за 40 млн. лв., разкажете пове-

че за него.

Проектът беше оповестен 
от „Албена” АД. Той е за техен 
обект в Каварна, в близост до 
голф игрището „Трейшън клифс” и 
се казва „Бялата лагуна”. Наме-
ренията са да се реновира ста-
рият комплекс и да се изгради 
нов от висок клас, пет звезди, с 
около 1200 легла за скандинавски 
туристи. Той трябва да отвори 
на 1 юли 2015 г.  Това ще е най-
голямата инвестиция в област-
та на туризма за Добричка 
област за тази и следващата 
година. Изграждането започва 
през есента на 2014 г. и ще ан-
гажира много работници.

Тук ще се строи и най-го-

лямата ферма за миди. Чий е 

проектът и какво ще донесе на 

региона?

Проектът е на ирландската 

фирма „Блек сий шелс”, която 
има най-голямото мидено поле в 
България и на Балканския полуос-
тров. В края на миналата годи-
на компанията спечели право на 
строеж срещу техните сегашни 
съоръжения под нос Чиракман. 
Инвестицията ще бъде за ми-
нимум 3 млн. евро и 50 работни 
места. Целта е тази фабрика 
да стане основата в България 
за преработване на миди. 

Трета голяма инвестиция, 

която започва да се ре-
ализира, е на фирма „Електа”. Тя 
ще строи фабрика за преработ-
ка на рапани в кв. „Хаджи Дими-
тър”, в промишлената част на 
Каварна. Там ще се отворят 150 
работни места. Фабриката ще 
е готова до май тази година. И 
по този начин градът ще стане 
център за преработка на аква-
култури – миди, риба и рапани. 

Как оценявате 2013 г.? Кои 

бяха по-големите строителни 

проекти, по които работи-

хте?

Имахме много обекти, които 
изградихме. С европейски проек-
ти по Програмата за развитие 
на селските райони създадохме 
три парка в общината. Реали-
зирахме чрез местната иници-
ативна рибарска група (МИРГ) 
ремонти на училища, читалище, 
на сградата на общината. Около 
6 обекта бяха завършени с по-
малки суми, но те са важни за 
града като цяло. Работихме и в 
областта на инфраструктура-
та и благоустрояването – на-
правихме парково осветление и 
укрепихме пътя към игрището 
„Трейшън клифс”, където се про-
веде най-големият турнир по 
голф – „Волво Мастърс“. 

С какъв бюджет влязохте 

в 2014 г.? Кои са акцентите в 

капиталовата ви програма?

Бюджетът ни е същият като 
миналата година  – около 13 млн. 
лв. Акцентът е върху асфалти-
рането на улици. Очакваме пози-
тивно развитие и на европейски 
проект в областта на околната 
среда и водите. През март за-
почваме ремонт на пътя за мо-
рето с евросредства, с което 
морската част на Каварна ще 
се промени, а това е много ва-
жно за нас. 

Има още един строителен 
проект, който чака реализация 
- ще свържем читалището и об-
щината с топла връзка. Надява-
ме се и да завършим възстановя-
ването на ранновизантийската 
крепост и на скалната църква 
на Яйлата. Това са основните 
ни задачи засега. 

Имате ли готовност за но-

вия програмен период? Какви 

са най-належащите ви нужди?

Имаме готовност. Вече кан-
дидатствахме по норвежката 
програма. Подготвяме проекти 
в областта на образование-
то и на рибарството. За наша 
радост ние сме инвестирали 
много пари в инфраструктура и 

градът няма нужда вече от го-
леми проекти. Ще се работи за 
облагородяване на селата, осо-
бено тези, които са към морето. 
Както виждате, тази година ще 
е рекордна по откриване на ра-
ботни места.

 Вие изградихте канализа-

ция в крайбрежната част на 

града. В областта на ВиК как-

во още имате да строите?

Не сме приключили работа по 
пречиствателната станция. По 
новия проект, който сме подали, 
трябва да довършим третото 
стъпало - азотно-фосфорното. 
За да се приключи с цялата ка-
нализация, имаме още около 2000 
линейни метра, които сме вклю-
чили в проекта. Ние сме първият 
морски град, който изгради още 
преди седем години канализация. 
И затова, общо взето, вече сме 
насочили усилия към селата по 
тази тема. В Българево минала-
та година, благодарение на ВиК, 
се подмени водопроводът от нос 
Калиакра до селището, което 
чувствително подобри водопо-
даването. От с. Поручик Чунче-
во до с. Хаджи Димитър също 
се изгради водопровод. Работим 
много добре с ВиК – Добрич, и в 
тази насока се надяваме парт-
ньорството да продължи, защо-
то не може само общината да 
инвестира, мрежата е собстве-
ност на оператора.

Как решавате проблема с 

отпадъците?

Работим по голям проект, 
който е започнат вече и трябва 
да приключи тази година. Това е 
изграждането на регионалното 
депо за твърди битови отпадъци 
в с. Стожер. По обекта работим 
с още осем общини. След завърш-
ването му боклукът на Каварна 
ще се изхвърля в претоварна-
та станция в Балчик, която се 
строи в момента. Следващата 
година трябва да се закрие на-
шето сметище. Изготвили сме 
и проект за рекултивация, под-
готвили сме всички документи 
и чакаме просто да се отвори 
процедурата в  ПУДООС, за да 
кандидатстваме. 

Това е проект, по който 9-те 
общини работим вече 11 годи-
ни и е добре, че най-после му се 
вижда краят. 

 
Селата към община Каварна 

са не едно и две, а 20. Къде са 

най-големите проблеми?

Най-належащите нужди са в 

Цонко Цонев е роден на 3 юни 1967 г. 
в Каварна. Завършва Юридическия 

факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. През 

1994 – 1995 г. е юрист на община 
Каварна, а от 1995 до 1999 г. е 

общински съветник. Адвокат е в 
колегията в Добрич и е специалист по 

гражданските дела. 
От 10 ноември 2003 г. е кмет 

на Каварна. Избран е за „Мъж на 
годината“ за 2005 г. Получи приза 

„Почетен кмет за 2013 г.“ за цялостен 
принос и за най-много спечелени 

проекти и подписани договори на 
глава от населението. 
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И НСОРБ

областта на водоподаването и 
осветлението. Общо взето, въ-
тре в самите села основните 
пътища са асфалтирани, но има 
паркови пространства за обла-
городяване, още водопроводи, 
които трябва да се подменят. 
Основната причина, че сме ос-
тавили някъде неасфалтирани 
улици, е тази, че искаме първо 
да се справим с подземната ин-
фраструктура. 

Как върви работата по об-

щия устройствен план? 

Както при другите общини, 
работим по него от доста го-
дини. Имаме приет от общин-
ския съвет план и в момента 
чакаме съгласуване  в различ-
ните министерства. Но е мно-
го трудна процедура, тъй като 
знаете, че докато приемем 
нещо, и се променят изисква-
нията и законите, правим го 
наново, отново се изменят... 
Не знам някъде да е приет до-
сега общ устройствен план в 
последните пет години, нямам 
такава информация. Чакаме 
министерствата на околна-
та среда и водите и на реги-
оналното развитие и други 
институции, за да мине после 
и на обществено обсъждане. 
Но с  действащата законова 
база много трудно може да се 
приеме скоро такъв документ. 
Може би трябва да се помисли 
за законодателни промени, за 
да се облекчи процедурата.

След тежката криза има 

ли раздвижване на инвести-

ционни проекти? Как създава-

те привлекателна за бизнеса 

среда?

Просто осигуряваме бър-

зо и качествено обслужване и 
хората сами идват. Например 
няколко месеца ни костваше 
да направим проекта с ирланд-
ската фирма за фабриката за 
преработка на миди, но неща-
та вървят. Компаниите виж-
дат какви са местните данъци 
и такси, административното 
обслужване, развитието на 
общината, виждат, че тук се 
работи нормално, и ни тър-
сят. И самият факт, че имаме 
толкова много чуждестранни 
инвестиции, да не говорим за 
тези на AES и на „Мицубиши“ – 
водещи световни корпорации, 
показва, че там, където се 
действа правилно, се създават 
условия за инвестиции. Там, 
където се затварят врати-
те, никой не идва и си остава 
така, както си е било десети-
летия наред. 

И аз се радвам, че тази годи-
на ще е преломна за създаване 
на работни места. За миналата 
2013 г. безработицата е нама-
ляла с 1,7% в сравнение с 2012 г. 
Сега се надявам да я свалим с 
още 3-4%, което е изключително 
показателно – това са факти-
те. Чакаме данните на статис-
тиката за 2012 г. какъв е делът 
ни на инвестиции в Каварна, 
тъй като за 2011 г. се оказа, че 
65% от вложенията в Добричка 
област са направени в Каварна. 
Очаквам и сега да се окаже, че 
сме локомотив на развитието 
на региона.

 
Край Каварна е игрището 

„Тракийски скали”, което спе-

чели наградата за най-добър 

голф курорт в Европа за 2014 г. 

Известно е, че за развитието 

на една подобна дестинация са 

нужни няколко игрища в бли-

зост едно до друго. 

Те вече са построени. Това 
са „Трейшън клифс”, на 5 км от 
него се намира „Блек сий рама” 
и на още 10 км се намира „Лай-
тхаус”. Така че имаме три го-
тови игрища, които са по све-
товните стандарти. На наша 
територия вече нямаме място 
за друго подобно съоръжение. 
Според мен „Трейшън клифс” 
ще остане единственото в 
България, което е на самото 
море, на първа линия, поради 
обясними причини – екологич-
ни, законодателни и т.н., и т.н. 
То костваше девет години от 
управлението ми, за да го под-
крепям и да се построи, но ста-
на един локомотив за туризма 
и за 2013 г. е обявено за най-до-
брата голф дестинация в Евро-
па, а и най-големият голф тур-
нир – „Волво Мастърс“, беше 
проведен там. 

Ще подкрепим инвестиции 
в тази насока например в Ша-
бла или в Балчик, ако имат нещо 
планирано, но така или иначе 
ние при нас вече нямаме такива 
проекти, които да бъдат реали-
зирани.

 
Всъщност не смятате ли, 

че е крайно време крайморски-

те кметове да се обедините и 

да извоювате изграждането 

на магистрала „Черно море“?

Магистралите се правят от 
държавното управление, както 
знаете АМ „Тракия” не я строят 
общините, изгражда се с помо-
щта на правителството, как-
то и „Струма”, както и Дунав 
мост 2. И кметовете от цяла 
Европа да привлечем за кауза-
та, нищо няма да се случи, ако 
Министерският съвет не оси-
гури средствата. Но се надявам 
това вече да не е утопична идея.

 
Сдружението на общини-

те от години се бори за де-

централизация на местните 

власти, със създаването на 

специален съвет вече се гово-

ри за по-конкретни стъпки в 

тази насока. Какво е вашето 

мнение по темата, до каква 

степен кметствата трябва 

да са самостоятелни?

Забележете, в Западна Евро-
па всички общини са децентра-
лизирани и държавите проспе-
рират, защото кметовете не 
чакат подаяния, а действат, 
връща им се много голяма част 
от това, което е изработено на 

тяхна територия, под формата 
на данъци. Така е в Германия, 
Франция, Англия… пълна децен-
трализация. А ние само го гово-
рим. Аз съм убеден, че докато не 
се случи, няма да има развитие 
и на държавата. Трябва да се 
развържат ръцете на местни-
те власти, за да се увеличат 
собствените им приходи, кои-
то ще се инвестират после и 
в строителство, и в социални 
дейности, където е необходи-
мо. Но само с приказки няма да 
стане.

Вие станахте почетен 

кмет за 2013 г. и получихте 

награда за цялостен принос 

и за най-много спечелени про-

екти и подписани договори на 

глава от населението. Каква е 

рецептата за добро управле-

ние?

Ние имаме най-много по-
дписани договори още в пред-
присъединителната програма. 
Рецепта не мога да кажа, мога 
да обясня какво сме направили. 
От десет години имаме отдел 
по евроинтеграция, който се 
занимава само и единствено с 
проекти. В много от другите 
звена има хора, които също се 
занимават с тези задачи. То-
ест преди много години сме 
извели пред скоби участието, 
кандидатстването по проек-
ти, като сме го обезпечили с 
техника и с хора. Може би това 
е първата стъпка, оттам на-
татък трябва да се работи 
много, постоянно да се канди-
датства, обектите, които са 
спечелени, да се реализират 
качествено. После, като се на-
трупа опит, идват рутината 
и успехите.

След толкова години на най-

високия стол в общината има 

ли нещо, за което мечтаете 

и не сте успели да осъщест-

вите?

Изключително ми е тъжно 
да кажа, че почти няма нещо, 
което да не съм осъществил. 
От моите лични мечти става 
въпрос. Много ми е тъжно за 
това... ФК „Калиакра” беше в 
„А” група, най-големите све-
товни рокгрупи, които само 
сме си мечтали да идват в 
България, дойдоха направо в 
Каварна на нашия стадион 
„Калиакра”, направихме чуде-
са в областта на културата, 
в областта на инфраструк-
турата. Мечтая си за един 

лифт от центъра на града, 
през ромския квартал, до долу, 
до морето. От две-три години 
това ми е в главата, но няма 
програма, по която да канди-
датстваме. Един такъв лифт 
ще е единственият в Европа. 
Ще е много красиво в долината 
на Каварна да го има. Няма да 
е много скъп и ще има страхо-
тен ефект. 

 
И на финала няма как да не 

ви попитам ще открехнете ли 

завесата на „Каварна рок 2014“ 

за нашите читатели? 

Ще бъде през юли, отново 
двудневен фестивал, може би 
след Джулай Морнинг. В момен-
та се канят групите. А на 22 и 
23 август очаквайте Междуна-
роден фестивал на фойервер-
ките. С Андрей Слабаков тази 
година ще го направим не само 
с български, а и със западни 
фирми, които да покажат тех-
ните чудеса. Така ще доразвием 
рока… 

ния и фотографии на растения, на делфини и различни 
риби в крайбрежните води. Любителите на птиците 
могат да останат с незабравими впечатления по 
всяко време на годината. Богатото разнообразие на 
видове привлича туристи от цял свят. Това допринася 
Калиакра и Яйлата да се превърнат в едни от най-
предпочитаните места у нас за развитие на орнито-
ложки туризъм.

Каварна предлага спокойна почивка на посети-
телите си. На брега са построени няколко хотела, 
но градът е разположен на достатъчно разстояние 
от тях.
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Проектът е за 14,3 млн. лв.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Общо 15 компании и 
консорциуми кандидат-
стват за  преустрой-
ството на парка пред 
Националния дворец на 
културата. Проектът, 
който е на обща стойност 
14,3 млн. лв., се финансира 
с 5 млн. лв. по Оператив-
на програма „Регионално 
развитие”, а останалите 
средства са от бюджета 
на София.

Оферти за участие са 
подали консорциум ПСТ 
НДК 2014, обединенията 

„Красива София” и „Краси-
ва столица”, „Мега пъти-
ща 2014” и ББС НДК, ДЗЗД 
„Цветомания София”, „ТТХ-
РБ Озеленяване София”, 
„Естетика 2014”, „София 
сити строй 2014” и ДЗЗД 
„Лирекс БГ Сектрон”. Са-
мостоятелно участват 
фирмите „Водстрой 98” 
АД, „СК - 13 Пътстрой” АД, 
„Про-Плантс” ЕООД, „Водо-
снабдяване и канализация” 
и „Полид” ООД.

Поръчката е разде-
лена на пет обособени 
позиции, които включват 
инфраструктура, парко-
устройство, водни площи, 
обществени тоалетни и 
видеонаблюдение. Всеки 

участник имаше право да 
кандидатства само по 
една от тях.

От компаниите се из-
исква общ оборот меж-
ду 400 хил. и 11 млн. лв. 
за различните части от 
търга. Според условията 
ще бъдат избрани иконо-
мически най-изгодните 
оферти, като най-висока 
тежест в случая има це-
ната - 60%. Останалите 
критерии са за техниче-
ско изпълнение - 30%, и 
срок за отстраняване на 
дефекти - 10%.

Една от големите ре-
конструкции включва фон-
тана в подлеза на НДК, 
водните каскади пред 

сградата и всички чеш-
ми в близост до двореца. 
Предвижда се и подмяна 
на 67 декара настилки с 
изграждане на нови алеи 
и пътеки, като вече из-
тритите очертания на 
велоалеята с дължина 1,2 
км също ще бъдат възста-

новени. Осветлението в 
парка ще бъде сменено, а 
освен него ще бъде подме-
нено и това по ключовите 
булеварди и улици, нами-
ращи се край национал-
ния дворец - булевардите 
„Патриарх Евтимий”, „Ви-
тоша”, „Пенчо Славейков”, 

„България”, „Фритьоф Нан-
сен” и улиците „Шандор 
Петьофи”, „Баба Неделя”, 
„Д-р Христо Стамболски”.

Към поръчката не е 
включен паметникът „1300 
години България” ,  тъй 
като за него е предвиден 
отделен проект. 

Започва проектна подготовка 
за реконструкция и обновяване на 
градския център в Карлово, който е 
част от интегрирания план за град-
ско възстановяване и развитие. По 
проекта „Зелен градски център”, 
финансиран с 550 000 лв. по ОПРР, 
вече е обявена обществена поръчка 
за възлагане на цялостна концепция 
и работен инвестиционен проект.

 Разработката трябва да пред-
ложи интегрирани решения за осем 
обекта: изграждане на пешеходна 
зона по ул. „Водопад”, възстановя-
ване на парк „Водопад”, реконструк-
ция на централния площад „20 юли” 
и градския площад „Васил Левски". 

Към момента в 
Карлово няма из-
градени пешеход-
ни и велосипедни 
алеи. Градските 
площади са с раз-
рушени и износени 
настилки, нефунк-
циониращи са фон-
таните и водните 
каскади, уличното 
озеленяване е не-
достатъчно, липсва видеонаблюде-
ние и достъпна архитектурна среда.

Заложена е и цялостна реха-
билитация на пътните настилки, 
тротоарите, озеленяването и ос-

ветлението на 8 централни улици. 
Общата прогнозна стойност на 
поръчката за тях е 442 000 лв. Край-
ният срок за разработването им е 
30 май 2014 г.

Община Добрич обяви обществена поръчка за 
строителство на довеждаща инфраструктура на 
депото за твърди битови отпадъци в с. Стожер. 
Депото е част от регионална система за управле-
ние на отпадъците. Поръчката включва изграждане 
на път, дълъг близо 6 км, външно кабелно трасе за 
електрозахранване на депото и бариера с видеонаб-
людение и захранващ кабел. В обхвата е включено 
изпълнение на строително-монтажни работи, вклю-
чително доставка на суровини и материали, меха-
низация, работна сила, дейности по въвеждане на 
обектите в експлоатация и др. 

Прогнозната стойност е 5,6 млн. лв. без ДДС, а 
срокът за завършване - 30 юни 2015 г. В търга могат 
да участват строителни компании с оборот през 
последните 3 години поне 15 млн. лв.

Община Съединение обяви обществена поръчка 
за строителство на многофункционална закрита 
спортна зала и за изграждане на фитнес площадки 
на открито.Търгът е разделен на две обособени по-
зиции. Първата включва строителството на спорт-
ната зала, на спортно-възстановителен комплекс, 
външни комуникации и околно пространство, купува-
не на машини, оборудване, обзавеждане, реконструк-
ция  на прилежащите спортни съоръжения. Втората 
е за изграждане на девет фитнес площадки на от-
крито в населени места на територията на община-
та. Срокът за изпълнение е 8 месеца, а прогнозната 
стойност – 5,2 млн. лв. В търга могат да участват 
компании с оборот за последните три години за пър-
вата позиция 10 млн. лв., а за втората - 140 хил. лв.

Община Бургас търси изпълнител за изграждане 
на улица и довеждаща техническа инфраструктура 
до все още непостроеното рибарско пристанище 
Сарафово за близо 1 млн. лв. Работните дейности 
трябва да бъдат извършени за 230 дни след подпис-
ването на договора. Финансирането на процедурата 
е със средства от бюджета на общината. Според 
условията ще бъде избрана икономически най-изгод-
ната оферта, като ценовото предложение и тех-
нологичното изпълнение са с еднаква тежест - по 
50%. Срокът за подаване на оферти е до 20 февруари, 
като в търга могат да участват български и чуж-
дестранни компании и обединения.

Две фирми се състе-
зават за реставрацион-
ните работи по проекта 
„От тук започва Бълга-
рия” на община Шумен. По 
първата обособена по-
зиция - „Мадара”, където 
се предвижда изгражда-
не на павилиони, паркинг, 
консервация на конника и 
др., е допусното обедине-

ние „Рестбилд”, в което 
влизат „Билдинг-строй 
експрес”, Шумен, и „Рес-
таврация” ЕАД,София. 
Предложената цена е 
309 988 лв.

Във втора обособе-
на позиция - „Шуменска 
крепост” ,  к ъдето  се 
предвижда консервация 
и реставрация - допус-

натите оферти са две 
- обединение „Рестбилд”, 
което  предлага  цена 
1 148 806 лв., и обедине-
ние „Шумненци”, София - 
1 117 826 лв.

За третата обособе-
на позиция за обновяване 
на възрожденски къщи, 
ремонт на подхода към 
паметника „Създатели 

на Българската държава", 
препавиране на ул. „Цар 
Освободител" и поставя-
не на осветление са до-
пуснати две обединения. 
Това са „Рестбилд” с пред-
ложена цена 486 109 лв. и 
„Шумненци” с - 477 424 лв.

Процедурата започна в 
началото на 2013 г., но бе 
забавена от обжалване. 

Снимка Денис Бучел

Людмил Митакев 

Модерни трамваи се движат 
вече по улиците на София. Произ-
ведените в Полша мотриси са с 
климатик и видеонаблюдение, а при-
добивката идва точно 113 г. след 
пускането на първата машина в 
столицата. Трамваите са закупени 
със средства от Оперативна про-
грама „Околна среда“. Тяхната екс-
плоатация има екологичен ефект, 
защото возят с по-малко електри-
чество, а еквивалентът на неиз-
хвърлените емисии от въглероден 
двуокис е 5000 тона годишно. 

Първите два са по линия №1 и 

бяха представени от министъра на 
околната среда и водите Искра Ми-
хайлова и кмета на София Йорданка 

Фандъкова.
До няколко месеца 

в движение ще бъдат 
пуснати общо 20 мо-
триси. Стойността 
им е 66,3 млн. лв. 

Ре ш е н и е т о  д а 
бъдат пренасочени 
пари от оператив-
ната програма към 
градския транспорт 
беше взето през 2012 
г. с цел да не се из-
губят средства от 
еврофондовете. Фи-

нансиране за екологичен транспорт 
получиха София, Варна, Бургас, Ста-
ра Загора и Плевен. 

Снимка авторът
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Общински институт „Старинен Плов-
див” кандидатства за финансиране на 
проект за подземен музей на Античния 
театър на Филипопол пред Посланиче-
ския фонд за опазване на културното на-
следство - 2014 г. чрез посолството на 
САЩ. Фондът ежегодно отпуска гранто-
ва помощ за реставрация на исторически 
сгради и за консервационна обработка на 
културни предмети и колекции.

Реализацията на проекта, ако бъде 
одобрен, трябва да стартира преди 30 
септември 2014 г. и да завърши не по-къс-
но от 30 септември 2016 г. Стойността 
на исканата грантова помощ е 78 хил. 
долара, а общинският принос възлиза на 
44 хил. долара.

Предвидени за реставрация и експо-
ниране са засводените пространства 
под сцената (орхестра) на Пловдивския 

амфитеатър. Разкритите археологиче-
ски структури са датирани от късное-
линския, римския и късноримския период 
(от II в. преди н.е. до VI в. сл. н.е.). Цели 
се съхраняване на автентичния матери-
ал, оставен незащитен и нереставриран 
близо 40 години. Изготвено е решение за 
активен културен музей, подходящ освен 
за експониране на самите археологически 
структури и за разнообразни ювелирни 
изложби и камерни представления. 

Освен подземното ниво проектът 
включва и естетично оформяне на южния 
силует на Трихълмието, останал занема-
рен през последните тридесет години, и 
освобождаване на панорамната тераса 
над тунела с гледка към Родопите. Цяло-
то околно пространство ще бъде обла-
городено с много зеленина и интересни 
акценти.

Работи се по последния етап от ремонта на ул. „Димитър Талев” 
Десислава Бакърджиева

Община Пловдив даде старт 
на реализацията на строителната 
програма за 2014 г. Началото беше 
поставено с първа копка на третия 
етап от реконструкцията на ул. 
„Димитър Талев” в район „Южен”. За 
ремонтните дейности са заложени 
150 000 лв.

Първоначално не се предвижда 
спиране на движението, защото се 
започва с подмяната на бордюрите 

и тротоарите. 
Цялостната реконструкция на 

улица „Димитър Талев“ е на стой-
ност около 750 000 лв. През 2013 г. 
беше обновен участъкът от бул. 
„Александър Стамболийски” до Ин-
ститута по овощарство. 

През тази година шестте ра-
йонни администрации в Града на 
тепетата ще разполагат с над 3,5 
млн. лв. за ремонт на кварталните 
улици и благоустрояване. Най-много 
средства през 2014 г. са разпреде-

лени за район „Южен”. Както „Стро-
ител“ писа, най-мащабният проект 
ще е на стойност 1,5 млн. лв. Той 
включва премахването на паважа по 
бул. „Македония” в отсечката от ул. 
„Даме Груев” до бул. „Никола Вапца-
ров”. На мястото на паветата ще 
бъде положен асфалт.

До дни се очаква да започне под-
мяната на пътната настилка в ра-
йона на „Капана”. Предвижда се че-
тири улици в тази зона да станат 
изцяло пешеходни. 

Пет проекта за подобряване на инфраструкту-
рата в Дупница и 3 от селата ще внесе по „Красива 
България“ кметът на общината Методи Чимев. Те 
трябва да бъдат подадени до 31 януари. Предвидено 
е подобряване на площадните пространства в села-
та Червен брег, Бистрица и Самораново, както и на 
парка в с. Самораново. Заложени са и строително-
монтажни работи на съблекалните на стадиона в 
с. Джерман и реконструкция на площадка за игра в 
Дупница. Докладната записка ще бъде обсъждана на 
извънредна сесия на местния парламент.

Георги Иванов

Два центъра за настаняване от семе-
ен тип бяха открити в Габрово. В ново-
построените къщи в кварталите „Трен-
дафила” и „Борово” са изпълнени мерки, 
осигуряващи енергийна ефективност и 
са използвани възобновяеми източници, 
съобщиха от общината. Лазар Лазаров, 

зам.-министър на труда и социалната по-
литика, председателят на Държавната 
агенция за закрила на детето Ева Жечева 
и кметът на Габрово Таня Христова от-
криха обекта в квартал „Трендафила”, кой-
то е първата обществена сграда в гра-
да, разполагаща с термопомпа земя-вода, 
чрез която се осигурява отоплението. 
Земният колектор е разположен на 2 м 
под основите на зданието, а дължината 
на тръбите, които отвеждат топлина-
та към инсталацията, е 2000 м, обясниха 
експертите от общината. В дворовете 
са изградени общо пет детски площадки 
и зеленчукова градина. 

Проектът се финансира по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ „Подкрепа за деинституционали-
зация на социални институции, предлага-
щи услуги за деца в риск” на Оперативна 
програма „Регионално развитие” 2007 – 
2013 г. Стойността му е 1 503 569 лв. 

Завършиха дейностите по проекта за превръщане 
на културно-историческите паметници от античния 
период на Стара Загора в туристическа атракция, 
съобщават от общинската администрация. Обектът 
е на стойност над 4 млн. лв. и включва консервиране, 

реставриране и експониране на елементи на отбрани-
телното съоръжение - западната порта, крепостните 
стени, главния площад и улиците на античния град, 
оформяне на модерни външни експозиционни зони, ин-
терактивна информационна система и туристическа 
инфраструктура. 

„Официалното откриване се планира да бъде в края 
на май или началото на юни, като за целта ще бъде 
подготвено специално представление, съчетаващо уси-
лията на културните институции в града“, съобщи зам.-
кметът Иванка Сотирова.

„Като градоначалник на Стара Загора и като чо-
век съм горд, че успяхме да реализираме този проект. 
Съхраняването на археологическото и културното бо-
гатство и превръщането му в модерен туристически 
продукт е една част от резултатите, които очакваме”, 
обяви от своя страна кметът Живко Тодоров.

Освен консервирането на античните останки е раз-
вита и туристическата инфраструктура към комплекса 
с възможност за достъп на хора с увреждания, обособе-
ни алеи и места за паркиране, отчитат от общината.

Нов път ще свързва село Дорково с курортната 
зона Цигов чарк. Това съобщи кметът на Ракитово 
Любомир Петков. Намеренията са пътят да бъде 
изграден до края на годината. В момента се работи 
по изграждането на подпорни стени към Дорково. 
Новата отсечка ще е 11 км и ще улесни достъпа 
на туристите и до крепостта Цепина. В община-
та продължава работата по започнатите обекти, 
предстои проектирането на нова ВиК инфраструк-
тура.

Част от четвъртокласната пътна мрежа в об-
щина Твърдица ще бъде ремонтирана през 2014 г. 
Предвижда се полагането на около 10 км нов асфалт. 
По всяка вероятност в общината ще бъде приключен 
и проектът за подмяна на уличното осветление. Ще 
бъде извършена и реконструкция на стадионите и 
спортните съоръжения. Общината има внесени ня-
колко проекта, за които се надява да бъде одобрена. 
През следващите месеци ще започне изпълнението 
на водния цикъл на града, както и подмяна на водо-
проводната мрежа в село Сборище.

Проектирането на естакада срещу фара на нос Шабла 
ще започне тази година. Общината е получила уверение за 
това от транспортното министерство в отговор на пис-
мо-предупреждение, че съществуващата е почти разрушена 
от морските вълни и е опасна. 

Строителството на съоръжението трябва да започне 
през 2015 - 2016 г. То е изцяло държавна собственост и иг-
рае важна роля за определянето на морската акватория на 
страната ни. „Преди време имаше претенции от румънска 
страна. Може би трябва да се побърза с възстановяването 
на естакадата”, изрази притесненията си кметът на Шабла 
проф. Райна Бърдарева. Съществуващата е строена през 
60-те години.

Кюстендил е най-подготвената община 
за кандидатстване по новата програма „Ре-
гиони в растеж”, чието изпълнение започва 
през тази година. Това беше отчетено и от 
Министерския съвет, и от ръководството на 
парламента, каза пред журналисти кметът 
на община Кюстендил Петър Паунов. Той по-
сочи, че общината има три изцяло подгот-
вени технически проекта на стойност 17 
милиона лева, които вече са в Министерския 
съвет. 

Надяваме се, че ангажиментите, които 
бяха поети към нашия град, ще бъдат изпълне-
ни от държавата. Това означава инвестиции в 
инфраструктурата, туризма, балнеологията. 
Поставили сме си задача да имаме един со-
лиден балнеоложки център с огромен ресурс 
в областта на здравеопазването, каза още 
Паунов.
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Европа по почти всички показа-
тели. Българите са най-бедни, с 
най-висока смъртност и ниска 
раждаемост,  здравеопазването е 
лошо, а условията за фирмите са 
утежнени, става ясно от докумен-
та. Средно за страната разходът 
на време и средства за правене на 
бизнес е пет пъти по-висок спрямо 
средния за ЕС.  Граждани и фирми 
ползват 2209 административни ус-
луги, като 750 от тях са свързани с 
регулаторни режими на централно 
ниво. Едва една четвърт от адми-
нистрациите прилагат принципа за 
служебно събиране на документи, а 
само една трета от тях предос-
тавят услуги по електронен път. 
Въпреки инициираните реформи 
в сравнение с останалите дър-
жави членки България заема пред-
последно място по показателите 
бюрократична ефективност и 
прозрачност на правителството, 
а комплексният индекс за добро 
управление ни нарежда на послед-
но място в ЕС. Страната ни е на 
последно място и по показателите 
контрол на корупцията и върховен-
ство на закона, е отбелязано в до-
кумента. 

Закъсняваме и с провеждането 
на ключови реформи, което може да 
забави отпускането на европейски-
те средства, е записано в публику-
вания вариант на споразумението 
за партньорство.  Става въпрос за 
изпълнението на т.нар. предвари-
телни условия, което трябва да се 
случи до края на 2016 г., в противен 
случай фондовете се спират. Ако 
реформите не са направени, може 
дори да се наложи да връщаме 
пари. В същото време стратеги-
чески документи в редица сектори 
все още не са готови. Сред тях са 
пътният и жп транспорт, водният 
сектор, отпадъците, здравеопазва-
нето, висшето и професионалното 
образование, оценката на риска 

при природни бедствия, енергий-
ната ефективност, научните из-
следвания, иновациите. Въпреки че 
повечето документи трябваше да 
са факт до края на 2013 г., на голя-
ма част от тях сроковете са удъл-
жени до средата на тази година. 
Единственото изключение е водни-
ят сектор, където окончателният  
срок е краят на 2015 г. Обезпокои-
телно е, че все още не са одобрени 
ВиК стратегията и генералните 
планове за развитие, които са ос-
новните документи за разпределя-
нето на предвидения бюджет. 

Заложено е да се създаде ака-
демия по управление на проекти. Тя 
ще се финансира по новата Опера-
тивна програма „Добро управление“ 
и в нея ще се обучават държавни-
те служители, които отговарят 
за европрограмите, както и тези, 
изпълняващи европейски проекти. 
„Екипите на колела“ са предвиде-
ни по Програмата за развитие на 
селските райони. Те ще обикалят 
страната, за да информират общи-
ни и фермери за възможностите за 
финансиране.   

Със средства от еврофондове-
те ще се покриват и държавните 
стимули за инвеститорите като 
изграждането на инфраструктура 
до предприятията, обучението на 
служители и връщането на част 
от платените за тях осигуровки. 
Сега за това се разчита само на 
националния бюджет, като ресур-
сът е недостатъчен. 

Плановете са правителство-
то да одобри документа до края 
на януари, след което той ще бъде 
изпратен в ЕК. 

Значително опростяване на 
процедурите за кандидатстване 
по европейските програми и единни 
формуляри предвижда още споразу-
мението за партньорство. Унифи-
цират се правилата и изисквания-
та за инвестиционни проекти по 
отделните фондове по отношение 
на предварителната подготовка, 
изготвянето на подробна обоснов-
ка, цели, индикатори, бюджет и гра-
фик за изпълнение на дейностите 
по проекта, прединвестиционни 
проучвания, анализи разходи-ползи. 

„Целта ни е до края на март да 
има подписан договор“, заяви вице-
премиерът и министър на правосъ-
дието Зинаида Златанова. По думи-
те й първите одобрени програми се 
очаква да са факт до средата на 

годината. 

Средствата  

за инфра-

структура ще 

са най-много

След като 
в първия изпра-
тен вариант на 
ЕК парите за ин-
фраструктура 
бяха значително 
орязани и обща-
та сума възлиза-
ше на 3,65 млрд. 
е в р о ,  к о е т о 

беше с около 800 млн. евро по-мал-
ко спрямо настоящия програмен 
период, сега общо по трите опе-
ративни програми – „Транспорт и 
транспортна инфраструктура“ 
(ОПТТИ), „Околна среда“ и „Региони 
в растеж“, са заложени 4,45 млрд. 
евро. Сумата е с десетина мили-
она евро повече спрямо настоящия 
период. 

ОПТТИ отново става водеща 
и с най-голям бюджет в размер на 
над 1,6 млрд. евро, както и сега. Ко-
рекцията е направена, след като 
ЕК изрази безпокойство от „зна-
чителното“ орязване на парите. 
„Като се имат предвид нуждите 
и значението за икономическото 
развитие, е необходимо увелича-
ване на разпределения бюджет за 
транспорт“, беше една от препо-
ръките на Брюксел, с която прави-
телството се е съобразило. Това 
ще даде възможност за финанси-
ране и на други пътни проекти 
освен довършването на магистра-
ла „Струма“ през Кресненското 
дефиле, чиито търгове предстои 
да бъдат обявени в средата на 
годината. Плановете са да бъдат 
стартирани скоро търговете за 
изграждането на магистралата 
от София до Калотина, както и на 
подземния участък от третия лъч 
на метрото, който се разделя на 
четири обществени поръчки – три 
за станциите и една за прокопава-
нето на тунела. 

С 220 млн. евро спрямо първо-
началния вариант са увеличени и 
средствата по Оперативна про-
грама „Околна среда“ и безвъз-
мездната помощ за нея достига до 
близо 1,5 млрд. евро. Това е малко 
повече от 28 млн. евро спрямо на-
стоящия период. 

Добрата новина по думите на 
министъра на околната среда Ис-
кра Михайлова е, че програмата 
може да тръгне с летящ старт 
още през тази година. Това ще 
стане с 26-те обекта за близо 920 
млн. лв., по които беше направено 
проектиране. „Строителните дей-
ности на ВиК мрежата и пречис-
твателните станции ще станат 
с парите от новата оперативна 
програма, като плановете са това 
да се случи през втората половина 
на 2014 г.“, каза Михайлова. 

Кабинетът се е съобразил с 
препоръката на ЕК да не се финан-
сира водна инфраструктура с евро-
пейски средства в населени места 
под 2000 жители. Така за следва-
щия период остава заложената цел 
за изграждане на пречиствателни 
станции и ВиК в градовете с над 
10 000 души, което трябваше да е 
факт до края на 2010 г., и в тези с 
над 2000 души – до края на 2014 г. 

По новата програма „Региони 
в растеж“ също има увеличение на 
средствата спрямо първоначал-
ния вариант със 180 млн. евро. Но 
като цяло безвъзмездната помощ 
остава с 10 млн. лв. по-малко от 
този програмен период и дости-
га 1,35 млрд. евро. Въпреки че ЕК 
е обезпокоена от „разпиляването 

на ресурса“ между 67 града, Бълга-
рия не смята да променя тази по-
зиция, става ясно от публикувания 
документ. Правителството про-
дължава да държи на големия брой 
селища с аргумента, че така ще се 
преодолее ефектът от съсредото-
чаването на населението в четири 
основни града. 67-те са разделени 
на четири нива, като за всяко е 
заложен лимит на средствата. 
Целта е градовете да не се кон-
курират помежду си, а да знаят с 
колко пари разполагат.

 Предвижда се в средата на 
програмния период през 2018 г. ак-
туализация на финансовия ресурс 
за селищата, като от тези, които 
не се справят с усвояването на па-
рите, ще се вземат средства и ще 
се дадат на отличниците. Прера-
зпределението ще стане на база 
средносрочна оценка за изпълне-
нието на оперативната програма 
и усвояването на индикативните 
бюджети за всяко населено място. 
По този начин се стимулира кон-
куренцията при изпълнението на 
интегрираните планове за градско 
възстановяване и развитие. Все 
пак основният финансов ресурс се 
насочва към 39-те най-големи гра-
да, които ще получат над 80% от 
него. Останалите ще отидат за 
28-те селища, сред които попадат 
такива като Елхово, Малко Търно-
во, Тутракан, Крумовград, Ивайло-
вград, като за ЕК е непонятно как 
те могат да станат центрове на 
икономически растеж. „Колкото по-
вече е концентрацията на ресур-
си, толкова по-силно въздействие 
върху икономическия растеж ще 
има“, беше посочено от Брюксел в 
препоръките. Определянето на 67 
града като центрове за растеж е 
в противоречие и с определението, 
което даваме за общини в селски 
райони – населено място с под 
30 000 души. В споразумението за 
партньорство като такива са оп-
ределени 231 от общо 264 общини 
на страната, или само 33 местни 
власти не са селски.  

Най-бедният регион в Европа 
– Северозападният, е определен 
за пилотен за прилагане на интег-
рирани териториални инвестиции 
(ИТИ). В процес на разработване е 
стратегия, която ще конкретизи-
ра пакета от проекти за финанси-
ране, за да се постигане устойчиво 
и приобщаващо развитие на райо-
на. Основните вложения ще бъдат 
насочени към развитие на земе-
делието, интегрирани проекти за 
туризъм, транспортно-логистичен 
бизнес, академичния сектор, ино-
вации и високи технологии, както 
и инвестиции в социалната сфера, 
образованието, здравеопазването, 
човешките ресурси и администра-
тивния капацитет. Ще се ползва 
финансиране от различните ев-
ропейски фондове. Ще се създаде 
координационно звено за Североза-
падния регион. То ще е отговорно 
за изготвянето и подаването на 
проектите по различните евро-
пейски програми. В него ще влязат 

Средствата за инфраструктура от структурните и Кохезионния фонд 
са 4,45 млрд. евро, а за бизнес и образование – 2,96 млрд. евро

Четири са стратегическите приоритети, които ще преслед-
ваме с помощта от над 15 млрд. евро от Европейския съюз през 
следващите седем години. Те са съобразени със стратегията „Ев-
ропа 2020”. Това са:

образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж; 
научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен 

растеж; 
свързаност и зелена икономика за устойчив растеж; 
добро управление и достъп да качествени обществени услуги. 

Програма 2007-2013 2014-2020 
I вариант

Разлика 
спрямо 

2007-2013

2014-2020 
II вариант

Разлика 
спрямо 

2007-2013

Транспорт 1624 1207 -417 1612 -12

Околна среда 1466 1271 -195 1494 28

Регионално развитие 1361 1170 -191 1351 -10

Конкурентоспособност 988 1037 49 1202 214

Човешки ресурси 1032 707 -325 815 -217

Административен капацитет + 
Техническа помощ

202 356 154 375 173

Наука и образование 508 573

Общо 6673 6255 7422

Развитие на селските райони 2609 2078 -531

Рибарство и аквакултури 101 127 26

Забележка: Данните са в млн. евро, в първия вариант не е включен резервът и парите от инструмента  
„Свързана Европа“                                                                                                                 Източник: МС, МФ

Лилия Христова

Страната ни ще получи с близо 
750 млн. евро повече средства през 
следващите седем години спрямо 
настоящия период 2007 - 2013. 
Безвъзмездната помощ достига 
над 7,42 млрд. евро от Кохезион-
ния и структурните фондове при 
6,67 млрд. евро сега. От тях 4,45 
млрд. евро ще са за инфраструк-
тура - почти същите както и през 
този програмен период. Остана-
лите 2,96 млрд. евро са за малки и 
средни предприятия, образование и 
иновации, което e със 750 млн. евро 
повече спрямо сега.

Това стана ясно от публикува-
ния подробен вариант на споразу-
мението за партньорство между 
България и Европейския съюз за 
периода 2014 - 2020 г. В него са от-
четени по-голямата част от пре-
поръките на Европейската комисия 
(ЕК). За разлика от първия вариант 
на документа, изпратен в начало-
то на лятото на миналата година 
в Брюксел, този път е разпределена 
цялата сума, договорена през фев-
руари 2013 г. В нея са включени и 
забравените 647 млн. евро. Това са 
средствата, които влизат в т.нар. 
резерв и ще бъдат освободени през 
2018 г. при изпълнението на опреде-
лени условия, също и парите от но-
вия инструмент „Свързана Европа“ 
(359 млн. евро) и за борба с младеж-
ката безработица (55 млн. евро). 

Нещо повече, според приети-
те правила от ЕК дори има шанс 
средствата за страната ни да 
нараснат, ако покажем значително 
увеличение на брутния вътрешен 
продукт (БВП) до 2018 г. Прогнози-
те за първите три години – ръст 
от 1,8% през 2014 г., 2,9% през 
2015 г. и 3,4% през 2016 г. обаче 
не дават повод за оптимизъм за 
изплуване от дъното на Европа. 
Това е причината на глава от на-
селението безвъзмездната помощ 
от ЕС да е най-ниската за нашата 
страна, защото БВП е в основата 
при разпределянето на средствата 
между 28-те страни. 

Държавата ни е последна в 
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всички областни управители от 
района, като начело ще стои об-
ластният на Враца. Наблюдението 
на изпълнението на интегрирана-
та стратегия за териториално 
развитие ще се осъществява от 
Регионалния съвет за развитие на 
Северозападния регион.

От Еврокомисията не бяха 
съгласни и с разпиляването на 
ресурс за подпомагане на местни 
пътища „от всякаква категория“. 
Сега се предвижда по ОП „Региони 
в растеж“ да бъдат заделени 170 
млн. евро за 700 км, които основно 
са довеждащи пътища до главни-
те транспортни оси по думите 
на председателя на управителния 
съвет на пътната агенция Сте-
фан Чайков. Другата препоръка 
на Брюксел беше свързана с при-
оритизирането на културните и 
историческите обекти, които ще 
се подпомогнат по програмата, но 
такъв списък към документа не е 
приложен. 

Проекти за над 2 млрд. евро по 

„Свързана Европа“

По новия финансов механизъм 
„Свързана Европа“ България плани-
ра да кандидатства с проекти в 
секторите „Транспорт“, „Енерге-
тика“ и „Информационни и комуни-
кационни технологии“ на обща ин-
дикативна стойност над 2,3 млрд. 
евро, е посочено в споразумението 
за партньорство. По фонда ще се 
финансират само жп и водни про-
екти, като страната ни е подгот-
вила няколко на обща стойност 750 
млн. евро. Това са модернизацията 

на жп линията Видин – Медковец и 
жп връзката Русе – Варна, с която 
ще бъдат свързани двете приста-
нища - на Дунав и на Черно море. 
В областта на водния транспорт 
е заложено финансирането за по-
добряване на корабоплаването по 
р. Дунав. В областта на инфор-
мационните и комуникационните 
технологии имаме подготвен про-
ект за изграждане на резервна ин-
фраструктура на републиканския 
информационен център за данни за 
64 млн. евро.

Най-много са енергийните 
проекти, като техният бюджет 
възлиза на над 1,3 млрд. евро. Те 
са разделени на три групи. В една-
та са България и енергийните ни 
връзки с Румъния и Гърция. Тук се 
включва увеличаването на капаци-
тета на проекти от общ интерес 
като вътрешните линии между 
Ветрен и Благоевград и между 
Царевец и Пловдив. Във втората 
са страната ни и Гърция, където 
са включени предложения за из-
граждането на междусистемна 
връзка „Марица-изток 1“ и „Неа 
Санта“,  както и вътрешните ли-
нии „Марица-изток 1“ и Пловдив, 
„Марица-изток 1“ и „ Марица-из-
ток 3“ и „Марица-изток 1“ - Бур-
гас. В третата група енергийни 
обекти са България и Румъния, 
където е заложено увеличаване 
на капацитета на вътрешните 
линии между Добруджа и Бургас, 
Видно и Свобода, както и между 
Свобода и междусистемен елек-
тропровод Варна – Ступина, Ру-
мъния. Планиран е и един проект 
за изграждане на язовир „Яденица” 

чрез увеличаване на обема на до-
лния изравнител на ПАВЕЦ „Чаи-
ра”. Нужните средства за тези 
обекти се оценяват на 321 млн. 
евро, от които 5 млн. евро са за 
проектиране и подготовка. Стро-
ителството на язовир „Яденица“ е 
за 188 млн. евро. 

Пет са основните газови про-
екти за 877 млн. евро, с които ще 
кандидатстваме по „Свързана Ев-
ропа“. Единият е подобряването 
на междусистемна връзка Гърция и 
България между Комотини и Стара 
Загора. Заложено е и изграждането 
на междусистемна връзка България 
– Сърбия, която беше проектирана 
през този програмен период. Друг 
е за постоянен двупосочен капаци-
тет в съществуващата точка на 
свързване между Гърция и Бълга-
рия – Кула/Сидирокастро. Четвър-
тият е за увеличаване преносния 
капацитет на съществуващия 

газопровод от България за Гърция. 
Планирано е и разширяване на ка-
пацитета за съхранение на газ в 
Югоизточна Европа, който включ-
ва изграждане на ново хранилище 
на територията ни и разширение 
на това в Чирен. Допълнително е 
включено и предложението за меж-
дусистемната газова връзка меж-
ду Турция и България с прогнозна 
стойност на инвестицията до 100 
млн. евро. 

Повече пари за бизнес,  

образование и наука

Почти цялото увеличение на 
европейските средства през новия 
програмен период от 750 млн. евро 
отива основно за бизнес, образова-
ние, наука и иновации. Причината 
е, че това е залегнало в страте-
гията „Европа 2020“ и България е 
длъжна да се съобрази с процент-

ното разпределение на средства-
та. Безвъзмездната помощ за 
програмата за бизнеса „Иновации 
и конкурентоспособност“ расте с 
215 млн. евро, като се залага на фи-
нансирането на иновативни малки 
фирми, които трябва да са ключът 
към интелигентен растеж. Залага 
се и на енергийната ефективност, 
тъй като в момента страната ни 
е на последно място по този пока-
зател в Европа. Заради липсата на 
квалифицирана работна сила ще се 
търси сътрудничество между уни-
верситетите и фирмите, както и 
обучение по предприемачество на 
университетско ниво. Брюксел 
пише оценка „слаб“ на висшето ни 
образование в момента. В тази 
област е предвидена реформа, но 
все още не е приет законът за ви-
сшето образование, като се очак-
ва това да стане до средата на 
годината. 

1. Подобряване на достъпа и качеството на образо-
ванието и обучението, както и качествените характе-
ристики на работната сила.

2. Намаляване на бедността и насърчаване на соци-
алното включване.

3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално 
развитие и използване на местния потенциал.

4. Развитие на селскостопанския сектор за оси-
гуряване на хранителна сигурност и производство на 
продукти с висока добавена стойност при устойчивото 

управление на природните ресурси.
5. Подкрепа на иновациите и на инвестиционните 

дейности за повишаване на конкурентоспособността 
на икономиката.

6. Укрепване на институционалната среда за по-
ефективни обществени услуги за гражданите и бизнеса.

7. Енергийна сигурност и повишаване на ефектив-
ността на ресурсите.

8. Подобряване на транспортната свързаност и дос-
тъпа до пазари.

Индикативно разпределение на средствата от ЕСФ, ЕФРР и Кохезионния фонд по текущи цени, тематични цели и оперативни програми 

Текущи цени

Тематична цел ОПРР ОПИК ОПРЧР ОПДУ ОПНОИР ОПОС ОПТТИ ОБЩО

ТЦ 1 1) Засилване на научноизследо-
вателската дейност, техноло-
гичното развитие и иновациите  -    250,99  -    -    -    -    -    241,37  241,37  -    -    -    -    -    -    492,36 

ТЦ 2 2) Подобряване на достъпа до 
информационни и комуникацион-
ни технологии и на тяхното из-
ползване и качество  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

ТЦ 3 3) Повишаване на конкурен-
тоспособността на МСП и на 
селскостопанския сектор (за 
ЕЗФРСР) и на сектора на ри-
барството и аквакултурите 
(за ЕФМДР)  -    613,07  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    613,07 

ТЦ 4 4) Подпомагане на преминаване-
то към нисковъглеродна иконо-
мика във всички сектори  271,20  271,20  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    341,30  341,30  883,69 

ТЦ 5 5) Насърчаване на адаптацията 
към изменението на климата и 
превенцията и управлението на 
риска  29,25  -    -    -    -    -    -    -    -    22,07  61,18  83,25  -    -    -    112,50 

ТЦ 6 6) Съхраняване и опазване на 
околната среда и насърчаване 
на ресурсната ефективност  46,70  31,14  -    -    -    -    -    -    -    1 111,55  259,22  1 370,77  -    -    -    1 448,61 

ТЦ 7 7) Насърчаване на устойчивия 
транспорт и премахване на 
участъците с недостатъчен 
капацитет във всички ключови 
мрежови инфраструктури  79,60  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1 144,69  85,80  1 230,49  1 310,09 

ТЦ 8 8) Насърчаване на устойчивата 
и качествена заетост и подкре-
па за мобилността на работна-
та сила  -    -    394,43  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    394,43 

ТЦ 9 9) Насърчаване на социалното 
приобщаване, борба с бедност-
та и всяка форма на дискрими-
нация  437,74  -    270,00  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    707,73 

ТЦ 10 10) Инвестиции в образование-
то, обучението, включително 
професионално обучение за при-
добиване на умения и ученето 
през целия живот  446,86  -    74,65  -    -    -    307,61  -    307,61  -    -    -    -    -    -    829,12 

ТЦ 11 11) Повишаване на институ-
ционалния капацитет на пуб-
личните органи и заинтересо-
ваните страни и допринасяне 
за ефективна публична админи-
страция  -    -    38,25  298,23  -    298,23  -    -    -    -    -    -    -    -    -    336,47 

ТП Техническа помощ  39,54  35,42  37,74  77,30  -    77,30  17,61  6,17  23,78  -    40,41  40,41  -    40,52  40,52  294,71 

Общо без техническа помощ: 1 311,35 1 166,40 777,33 298,23 0,00 298,23 307,61 241,37 548,98 1 133,62 320,40 1 454,01 1 144,69 427,10 1 571,79 7 128,08

Общо по фонд: 1 350,88 1 201,82 815,07 375,53 0,00 375,53 325,22 247,54 572,76 1 133,62 360,80 1 494,42 1 144,69 467,62 1 612,31 7 422,79

*ОП РЧР включва и специалната алокация по инициативата за младежка заетост

Снимка Денис Бучел
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Десислава 
Бакърджиева

Работата по проекта 
за изграждане на обходен 
път на Габрово и тунел 
под връх Шипка може да 
бъде възобновена. Вече 
няма никаква пречка, след 
като Върховният адми-
нистративен съд (ВАС) 
отхвърли жалбата на при-
родозащитни организации 
и инициативни комитети. 

Искането за отмяна 
на решението на минис-
търа на околната среда 
и водите по оценката на 
въздействие върху околна-
та среда като незаконосъ-
образно не бе уважено от 
магистратите. Съдебна-
та битка продължи близо 
две години. Въпреки спо-
ровете беше реализиран 
първият етап от обхода 

на Габрово, който е с дъл-
жина 7,6 км. Той започва 
от кръстовище след село 
Донино и завършва преди 
пътен възел Поповци на 
път II-44 Севлиево - Габро-
во. В момента се изпъл-
няват рехабилитацията 
и реконструкцията на съ-
ществуващия втори учас-
тък. Трасето е с дължина 
3,2 км - от кв. „Войново” до 
село Чехлевци. Останали-
те три отсечки на обхода 
ще са изцяло ново строи-
телство, като последната 
включва и тунела.

В края на миналата 
година Агенция „Пътна 
инфраструктура” (АПИ) 
започна подготовка за 
проектирането на съоръ-
жението под Шипка. През 
декември 2013 г. бе обяве-
на обществена поръчка 
за изработване на идеен 

проект на тунела, в коя-
то се включиха 11 фирми 
и консорциуми. Проектан-
тът ще трябва да опреде-
ли оптималната дължина 
на тунела под Шипка и да 
разработи видимите час-
ти на конструкцията, съо-
ръженията и инсталации-
те. Началото на участъка 
ще бъде при км 24+400 – 
портал, страна Габрово, 
а краят - на км 27+620, 
портал, страна Казанлък.

Проектът за тунел 
под Шипка е част от 

трансевропейския транс-
портен коридор номер 9 
Букурещ - Русе - Дими-
тровград - Александрупо-
лис. Той се явява възлова 
точка при движението на 
транспортните потоци в 
посока север-юг. Изграж-
дането на съоръжението 
е приоритетно и ще се 
финансира с европейски 
средства. Прогнозната 
стойност на обекта е 150 
млн. евро. По план строи-
телството може да запо-
чне през 2015 г.

Емил Христов

Проект за подробен ус-
тройствен план, свързан с 
изграждането на част от 
трасето на третия метро-
диаметър, внесен от Сто-
личната община (СО) за 
одобряване от министъра 
на инвестиционното про-
ектиране, е бил дискутиран 
по време на среща между 
арх. Иван Данов, експерти 
на ведомството и пред-
ставители на Столичната 
община. Това предадоха от 
пресцентъра на МИП. На 
срещата са присъствали 
председателят на екс-
пертния съвет към ведом-
ството арх. Митьо Виде-
нов, главният архитект на 

Столичната община Петър 
Диков, зам.-председателят 
на Столичния общински 
съвет Вили Лилков и съ-
ветникът Румен Георгиев. 
В хода на събитието пред-
ставителите на МИП са 
посочили значителен брой 
пропуски от юридическо 

и техническо естество в 
предоставената от СО 
документация и проведени-
те до момента процедури. 
В резултат на дискусията 
главният архитект Петър 
Диков е поел ангажимент 
за своевременно отстра-
няване на допуснатите 

Предпроектните проучвания за обходен път на 
Казанлък ще бъдат изпълнени от „Рутекс” ООД. 
Това стана ясно, след като председателят на УС 
на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) инж. 
Стефан Чайков подписа решението за класирания 
на първо място участник в обществената поръчка 
за идеен проект с парцеларен план за обходен път 
на град Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6.

„Рутекс” ООД спечели проектирането с цена 
от 129 576 лв. без ДДС. Предложения направиха 
общо 8 фирми и консорциуми. Най-ниската цена от 
69 737 лв. без ДДС беше заявена от консорциум 
„Мости”, най-високата от „Пътпроект 2000” ООД 
- 256 160 лв. без ДДС.

Предвижда се обходният път на Казанлък да 
бъде двулентова отсечка с дължина около 10 км. 
Участъкът ще е от паметника на Димитър Благоев 
при Крън до пътя София - Карлово - Стара Загора 
(републикански път I-6). „Рутекс” ООД ще изпълни 
проучване на възможните технически решения за 
изграждане на обекта. По този начин транзитни-
ят поток от превозни средства ще преминава из-
вън централната част на града и ще се подобрят 
транспортно-експлоатационните характеристики 
на направлението Габрово - Стара Загора по първо-
класен път I-5. Заданието включва и изработване 
на парцеларен план за засегнатите от проектното 
решение имоти.

До края на 2014 г. АПИ трябва да проведе и про-
цедура за избор на строители. 

Две фирми продължават в търга за рехабилитация 
на пристанищния терминал в Русе. Това стана ясно, 
след като в Държавно предприятие „Пристанищна ин-
фраструктура” бяха отворени ценовите оферти по 
проекта за обновяване на порта. Компаниите, чиито 
документи са успешно приети, са „Днепър М” ЕООД, 
Русе, и на „Трансстрой Варна” АД. Комисията обяви, 
че тръжното досие на третия участник - „Перла МС”, 
не е било разглеждано, тъй като той не е представил 
трите плика в един общ пакет, както се изисква по 
тръжната документация. „Днепър М” ЕООД получи 
общо 48 точки. Цената, която те предлагат, е 272 
988 лв. без ДДС

„Трансстрой Варна” АД има 28 точки. Те са заявили, 
че ще изпълнят обекта за 266 844 лв. без ДДС. Кри-
терият е „икономически най-изгодна оферта”. Техни-
ческото предложение и цената имат 40% тежест, а 
срокът за изпълнение – 20%. Поръчката включва реха-
билитация на настилки в пристанищен терминал Ру-
се-изток, както и обновяването на рампен жп коловоз.

Десислава 
Бакърджиева

Проектът за изгражда-
не на регионална система 
за управление на отпадъ-
ците за Велико Търново 
успя да получи безвъзмезд-
но финансиране по Опера-
тивна програма „Окол-
на среда” 2007 - 2013 г. 
(ОПОС).  Работата по 
подготовката на предло-
жението е започнала през 
1998 г., а финансирането 
е одобрено едва в послед-
ните дни на 2013 г. Това 
стана ясно по време на 
подписването на споразу-
мението за предоставяне 
на 30,6 млн. лв. за реали-
зацията на обекта. Дого-
вора парафираха министъ-
рът на околната среда и 
водите Искра Михайлова 

и кметът на община Вели-
ко Търново Даниел Панов. 
Партньори по проекта са 
и Горна Оряховица, Ляско-
вец, Елена, Златарица и 
Стражица и сдружение „За 
чисти селища”.

„Подписването на спо-
разумението е добро нача-
ло за 2014 г. Този проект 
се подготвяше мъчително 
дълго и получи финансира-
не в последния момент. 
Той е доказателство за 
това, че европейската со-
лидарност оказва влияние 
върху начина на живот в 
България, и ще помогне на 
страната ни да реши про-
блема с отпадъците и на 
територията на Велико 
Търново, заяви Михайло-
ва. „Проектът е амбицио-
зен. Много е важно да се 
изпълни качествено и в 

срок, за да бъде част от 
успешното изпълнение на 
ОПОС. Продължаваме ак-
тивно да работим и това 
ми дава основание да смя-
там, че големите предиз-

викателства през 2014 г. 
ще бъдат изпълнени”, каза 
министърът.

Системата за упра-
вление на отпадъците за 
региона ще бъде разпо-

ложена в село Шереметя 
на площ от 160 дка. Про-
ектът включва изгражда-
нето на депо за неопасни 
отпадъци, инсталация за 
механично и биологично 

третиране, пречиства-
телна станция за отпа-
дъчни води и довеждаща 
инфраструктура .  Той 
трябва да бъде готов най-
късно в средата на 2015 г. 
С реализацията му ще 
бъде решен проблемът с 
боклука на 5-те общини.

След подписването Ис-
кра Михайлова съобщи, че 
измененията на Закона за 
управление на отпадъци-
те са почти готови. Пре-
работеният вариант ще 
бъде публикуван на сайта 
на МОСВ за обществено 
обсъждане. Михайлова по-
сочи, че след това ще се 
наложат допълнителни 
разговори с някои бран-
шови организации и с не-
правителствения сектор. 
Следващата стъпка ще е 
внасяне на измененията 
за междуведомствено съ-
гласуване в Министерския 
съвет. Очаква се те да 
бъдат приети от Народ-
ното събрание преди края 
на юни 2014 г. 

Снимка авторът

Министър Искра Михайлова и кметът Даниел Панов сложиха подписите си под споразумението 

за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците

Стойността на обекта е 30,6 млн. лв.

неточности. Той е поискал 
от Министерството на 
инвестиционното проекти-
ране да осигури експертна 
помощ на направление „Ар-
хитектура и градоустрой-
ство“ към СО с оглед да се 
приведе документацията 
за третия метродиаметър 
в съответствие с изис-
кванията на ЗУТ и другите 
нормативни актове, свър-
зани с този важен за граж-
даните проект.

От представителите 
на двете страни било изя-
вено желание и постигна-
то съгласие за по-тясно 
сътрудничество между СО 
и МИП с цел реализация 
както на настоящия, така 
и на бъдещи приоритетни 
за София инвестиционни 
проекти. 

Снимка Денис Бучел
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Страницата
позготви
Невена Картулева

„Един от приоритетите 
ни за 2014 г. е да публику-
ваме ревизираната стра-
тегия за съдебната рефор-
ма. Но за да работи, за нея 
трябва да има приемстве-
ност и широко обществено 
обсъждане. Стратегията 
ще надгражда съществу-
ващата, подготвена от ви-
цепрезидента Маргарита 
Попова. Предстои приема-
нето на новия Наказателен 
кодекс. През тази година 
трябва да финализираме 
и работата по Закона за 
съдебната власт, като до 
февруари ще го представим 
в парламента.“ Това съобщи 
вицепремиерът и министър 
на правосъдието Зинаида 
Златанова в началото на 
седмицата, по време на 
пресконференция, която 
даде съвместно с двамата 
си заместници - Сабрие Са-
пунджиева и Илия Ангелов. 

Два дни по-късно по вре-
ме на редовното си заседа-
ние Министерският съвет 
прие проекта за нов Наказа-
телен кодекс. Припомняме, 
че по него се работи повече 
от 3 години, а пълният му 
текст бе представен в края 
на 2013 г. Настоящият НК е 
в сила от 1968 г. и досега 

е изменян близо 100 пъти. 
На брифинг след заседание-
то Златанова подчерта, че 
от кодекса отпада част-
та, предвиждаща затвор 
за снимане и записване без 
позволение. Вицепремиер-
ът съобщи, че в последния 
си вариант той предвижда 
отмяна на най-тежкото на-
казание доживотен затвор 
без право на замяна. 

Според проекта ще се 
налага пробация заедно с 
лишаването от свобода, 
което осъденият ще изтър-
пява, в случай че без уважи-
телна причина не изпълнява 
пробационните си задълже-
ния. В полза на държавата 
ще се отнемат имущества, 
придобити чрез преобразу-
ване на имущество, придо-
бито чрез престъпление. 

На пресконференцията 
с двамата си заместници 
Златанова отчете подобря-
ването на диалога с ВСС и 
спазване на принципа на 
разделение на властите 
като най-значимо пости-
жение на ведомството за 
2013 г. „Заварихме неразре-
шен проблем със сградния 
фонд, натрупани дългове от 
неплатени местни данъци и 
такси - само за София те 
са 5 млн. лв., както и задъл-
жения към доставчици. Към 
днешна дата сме разпла-
тили общо 8 млн. лв. плюс 

лихвите“, обясни Златанова 
и напомни, че бюджетът на 
съдебната власт за тази 
година е с 30 млн. лв. повече 
спрямо миналата. Министъ-
рът се ангажира със започ-
ване на диалог с академич-
ната общност за реформа 
в юридическото образоване. 

На въпрос дали след дъл-
го отлагане именно сега 
ще бъде избиран главен 
съдебен инспектор заради 
предстоящия доклад на ЕК 
за напредъка на България, 
Зинаида Златанова отгово-
ри: „Да, наистина на 22 яну-
ари очакваме доклад. Дали 
има пряка връзка или не, аз 
не мога да кажа, но главен 
съдебен инспектор трябва 
да има.“ Така стана ясна и 
точната дата, на която 
ще получим доклада – към 
момента беше известно 
само, че той ще бъде готов 
до началото на февруари.

Двамата заместници на 
министъра също предста-
виха своите приоритети 
за годината според ресо-
рите, за които отговарят. 
Сабрие Сапунджиева съоб-
щи, че се готви поправка 
в закона, с която държав-
ните съдебни изпълнители 
да могат да събират глоби, 
за да се облекчи работата 
на НАП. По думите й изис-
куемата обща сума към 
момента е от порядъка на  

1,9 млрд. лв., а 700 млн. лв. 
от нея са лихвите.

Сапунджиева каза още, 
че ще бъдат направени 
промени в регламента за 
работа на частните съдеб-
ни изпълнители. „Проблеми 
има, но те са решими. Под-
готвяме кадрово досие на 
всеки частен съдебен из-
пълнител. Контролът върху 
дейността им ще се заси-
ли чрез Инспектората към 
Министерството на право-
съдието. В Закона за част-
ните съдебни изпълнители 
е посочено, че глобите от 
дисциплинарни производ-
ства се събират в полза 
на Камарата на частните 
съдебни изпълнители. Но 
аз ще настоявам да проме-

ним това. Законът работи 
почти шест години и изме-
ненията в него ще бъдат 
направени след внимателен 
анализ“, обясни Сапунджи-
ева. 

Тя съобщи още, че Аген-
цията по вписванията под-
готвя въвеждане на е-удос-
товерение за тежести на 
имот, което ще се издава 
по електронен път и ще 
е унифицирано за цялата 
страна. Зам.-министърът 
напомни, че е сформирана 
работна група за правилни-
ка по вписванията, който е 
свързан и със създаването 
на имотния регистър. 

Нейният колега Илия Ан-
гелов посочи като свои ос-
новни задачи подобряване-

то на материалната база 
в затворите, гарантиране 
на основните човешки пра-
ва на затворниците, както 
и ресоциализационните 
програми. Той уточни, че 
затворническите общежи-
тия в Дебелт ще бъдат 
разширени с още 400 мес-
та, което ще облекчи на-
товареността в Бургаския 
затвор, а към мястото за 
лишени от свобода в Сли-
вен ще бъде открита ден-
тална клиника - изградена 
със средства по Норвежкия 
финансов механизъм. Пред-
стои ремонт на ареста в 
Шумен и строителство на 
ново общежитие към за-
твора във Варна с капаци-
тет около 200 души.

Министерският съвет прие новия Наказателен кодекс. 
Очакваме евродоклада за напредъка на България на 22 януари

Вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова даде пресконференция 

съвместно с двамата си заместници Сабрие Сапунджиева и Илия Ангелов

Служителите на Агенцията за дър-
жавна финансова инспекция (АДФИ) са 
извършили 109 проверки на търгове за 
четвъртото тримесечие на 2013 г., съоб-
щават от ведомството. Те са констати-
рали 174 случая на непроведени или неосно-
вателно извършени обществени поръчки 
за 115 316 499 лв. Причинените вреди са 
за 162 682 лв. 

В рамките на периода са съставени 
971 акта за установяване на администра-
тивно нарушение и 1 - за начет. От из-
вършените финансови инспекции 61 са по 
постъпили в агенцията сигнали и 48 - по 
утвърден годишен план. От планираните 
44 са в лечебни заведения, където са про-
верени проведените процедури за достав-
ки и услуги.

Сметната палата ще 
направи одит на Агенция 
„Пътна инфраструктура“, 
Агенция „Дипломатиче-
ски имоти в страната” 
(АДИС), Изпълнителната 
агенция по горите, Аген-
цията за социално подпо-
магане, Комисията за за-
щита на потребителите 
и Комисията за регулира-
не на съобщенията. Това 
съобщи председателят на 
проверяващия орган проф. 
Валери Димитров, който 
заедно със своите замест-
ници Валери Апостолов и 
Цветан Цветков предста-
ви програмата за одитна 
дейност за 2014 г. Провер-
ките ще бъдат общо 466. 

Димитров уточни, че 
приоритетно ще бъдат 
одитирани институциите, 
опериращи с големи финан-

сови ресурси. За първи път 
ще бъдат проверявани но-
вите първостепенни раз-
поредители с бюджетни 
средства, които с влезли-
те в сила промени в зако-
на са такива от 1 януари 
2014 г. Това са Държавен 
фонд „Земеделие“, Нацио-
налното бюро за контрол 
над специалните разузна-
вателни средства и Дър-
жавната агенция „Техниче-
ски операции“.

Институцията ще на-
прави одит и на „Български 
пощи” ЕАД, на „Метрополи-
тен“ ЕАД, както и на Сре-
бърния фонд. „Български 
пощи” имат 11 млн. лв. за-
губа, текущи задължения в 
размер на 64 млн. лв., взе-
мания - за над 50 млн. лв. 
и над 20 продадени имота. 
Досега не сме извършва-

Снимка Денис Бучел

Сметната палата планира да вне-
се предложение за промени в Закона за 
политическите партии, чрез които раз-
ходите на политическите формации да 
бъдат публични, стана ясно по време на 
пресконференцията за представяне на 
програмата за одитна дейност на Смет-
ната палата за 2014 г.

Според проф. Валери Димитров това 
ще стане с включване на информация 
за отделните разходи в публичния ре-

гистър, който поддържат партиите на 
своите интернет страници. 

По думите му формациите ползват 
модела на отчетност на малките и сред-
ните предприятия, който е непригоден 
за тях и дава твърде обобщена инфор-
мация. Още преди дни Димитров съобщи 
решението на палатата да внесе про-
мени в Закона за политическите партии. 
Той предложи формациите да публикуват 
всеки разход, надхвърлящ 100 лв.

Председателят на проверяващия орган проф. Валери Димитров и неговите заместници Валери 

Апостолов и Цветан Цветков представиха програмата за одитна дейност за 2014 г.

Снимка авторът

нужен, защото то управля-
ва голям публичен ресурс, 
а дейността му обхваща 

много граждани“, обясни 
Валери Димитров. 

По сигнали и материа-

ли от медиите ще бъдат 
направени 10 допълнител-
ни специфични одитни 
проверки. Една от тях е за 
изпълнението на концеси-
онния договор за находище-
то в Челопеч от страна на 
концесионера „Дънди пре-
шъс металс”, стана ясно 
от думите на директора 
на дирекция „Специфични 
одити“ Цветан Цветков.

Другият специфичен 
одит ще е на държавната 
компания „Безконтактни 
мултиплексорни вериги“ 
(БМВ), която е най-големи-
ят дарител на МВР. Като 
причина за проверката от 
Сметната палата посочи-
ха големия обществен ин-
терес към прехвърлянето 
на средства от фирмата 
към министерството в 
продължение на години. 

Предстои одит и на 
Спешна помощ и Нацио-
налната програма за бе-
жанците. 

ли проверка там. Одитът 
на „Метрополитен“ ЕАД е 
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Георги Франгов, 
Христина Заякова, 
ВСУ „Любен Каравелов” 

Аварира лата  подпорна 
стена тежък тип се намира 
в с. Рударци, на около 12 км 
от Перник. Селото е разпо-
ложено в западните склонове 
на Витоша. В геоморфоложко 
отношение площадката зае-
ма делувиален склон. Основна 
отводнителна артерия е р. Ру-
дарщица, приток на Струма. В 
геоложки аспект разглеждани-
ят район е изграден от след-
ните литостратиграфски еди-
ници [1]:

 Горна креда: витошки 
плутон - изгражда ядката на 
Витоша с най-високите й вър-
хове, съставен от четири гру-
пи последователно образувани 
скали, внедрени клиновидно 
една в друга - габро и анорто-
зити (изграждащи две гънки 
в източната й част); сиени-
това наставка, изграждаща 
по-голяма част от плутона и 
представена от монцонити, 
левкомонцонити, калциеви лев-
комонцонити; левкосиенити, 
включени като обширен клин 
в монцонитите; аплитоидни 
граносиенити - различно голе-
ми жили в западната част на 
плутона. Витошкият плутон е 
ограден от андезити под фор-
мата на венец, отворен към 
запад-северозапад, където е 
покрит от терциерни седи-
ментни скали.

 Палеоген: палеогенски-
те седименти запълват пер-
нишкия грабен и са поделени на 
пет литостратиграфски еди-
ници, от които в източната 
му част се разкрива пъстрата 
подвъглищна задруга (6Pg32-3) 
и задругата на тънкослойните 
аргилити и глинести мергели 
(8Pg33). Пъстрата подвъглищ-
на задруга е изградена от ал-
тернация на конгломерати, пя-
съчници, алевролити, аргилити 
с характерен сивозеленикав и 
червеновиолетов цвят. Дебе-
лината им е 350 - 500 м. Зад-
ругата на тънкослойните ар-
гилити и глинести мергели е 
изградена от глинести мерге-
ли с тънки песъчливи прослой-
ки в горните нива. Дебелината 
на задругата е 500 – 750 м.

 Кватернер: По произход 
седиментите са алувиални и 
делувиални. Алувиалните седи-
менти изграждат терасите на 
реките. Делувият е образуван 
по склоновете и в подножието 
на хълмовете на речните те-
раси. Изграден е от ръбести 
до полузаоблени чакъли с пе-
съчливо-глинест запълнител с 
дебелина до 5-6 м. В тектон-
ско отношение разглежданият 
терен попада в източната пе-
риферия на Пернишкия басейн, 
който е образуван през палео-
гена и дооформен през неогена 
и кватернера. Активните те-
ктонски процеси са довели до 
проявата на множество раз-
ломни нарушения на пластове-
те, а така също и до тяхното 
нагъване и навличане.

По южния ръб на Перниш-
кия басейн палеогенските се-
дименти залягат несъгласно 
върху пъстра разновъзрасто-
ва скална подложка. Проучва-
ната площадка попада в зона 
със сътресяемост IХ степен 
съгласно 1000 г. прогнозно се-

измично райониране (Наредба 
№ 2 за проектиране на сгради 
и съоръжения в земетръсни ра-
йони, 2012).

Подземните води в 

разглеждания участък са 

пукнатинни и порови [2].

Пукнатинните са акумули-
рани в горнокредните магмени 
и палеогенските седиментни 
напукани и изветрели скали. 
Подхранват се от инфилтра-
ция на атмосферни води и се 
дренират под формата на 
възходящи термални извори 
(Рударци) при дълбока циркула-
ция по разломи или низходящи 
студени извори в подножие-
то на склоновете при плитка 
циркулация. Поради високата 
вертикална разчлененост на 
релефа подземните води са 
дълбоко дренирани. В обсега на 
площадката в кватернерните 
глинесто-песъчливи отложения 
са формирани временни порови 
подземни води. Те са слабово-
дообилни, нивата им силно се 
влияят от валежите и най-
плитки са през пролетта. До-
пълнително подземният отток 
е повлиян от застрояването 
и моделирането на терена - 
терасирането на склона води 
до инфилтрация на по-голя-
ма част от повърхностните 
води, а сградата и подпорната 
стена баражират подземните 
води, така ги задържат по-дъл-

го време и това допринася за 
почти пълното водонасищане 
на почвата.

С градата  е  фу ндирана 
върху кватернерна делувиал-
на песъчлива глина в сред-
нопластична консистенция. 
Изкопаната земна маса от 
строителния изкоп е използ-
вана за оформяне на заравнена 
площадка между сградата и 
подпорната стена, изградена 
по уличната регулационна ли-
ния. След пролетното снего-

топене и земетресението на 
22.05.2012 г. в района на Пер-
ник [3] по терена се появяват 
пукнатини и подпорната стена 
пред сградата се хлъзга надолу 
по склона. Основни причини за 
проявената неустойчивост на 
подпорната стена са недооце-
няване на инженерно-геолож-
ките условия на площадката, 
несъобразено фундиране с тях, 
повишение на хидростатичния 
натиск върху стената поради 
неефективно отвеждане на по-

върхните води и липса на бар-
бакани в нея. 

2. Усилване на авариралата 

стена

Извършеният анализ на 
склоновия стабилитет при 
заложени изчислителни стой-
ности на параметрите на 
якостта на срязване по гео-
ложкия профил и изчислителна 
геометрия на подпорното съ-
оръжение и площадка показа, 
че при регистрираното ниво 
на почвените води и отчита-
не на наличието на сеизмична 
активност в района склонът 
се намира в неустойчиво рав-
новесие с програмно опреде-
лен минимален коефициент на 
сигурност Fs = 0,899 (фиг. 1). 
Осушаването на масива зад 
стената посредством разпро-
биване на барбакани в бетон-
ното й тяло, вече се оказва не-
достатъчно ефективна мярка 
поради реализираните немалки 
по размер премествания на съ-
оръжението в посока към въз-
душната му страна.

Обсъдените варианти с ук-
репване с габиони в основата 
на склона и дренажни ребра 
зад тях и посредством пилот-
на конструкция в основата на 
авариралото съоръжение бяха 
отхвърлени поради невъзмож-
ност за изграждане на укреп-
ванията извън регулацията на 
парцела.

Проектираното и изпълне-
но конструктивно укрепване 
на стената бе извършено по-
средством анкериране на съо-
ръжението с 12 пасивни анке-
ра тип IBO R32 с дължина 6 m, 
обединени с метална греда от 
горещо валцуван профил U18 
с дължина 12 m (фиг. 2). Ораз-
меряването на укрепването 
на стената бе извършено на 
база на предписаната от про-
изводителя Ischebeck гранична 
характеристична сила на раз-
рушаване на анкерния прът от 
220 kN.

Проектирането на анкер-
ното укрепване на крайни 
гранични състояния съгласно 
Eurocode 7 [4], [6] е необходимо 
да се извърши на база на изчис-
лител на носимоспособност на 
изтръгване на анкера R

a,d
 опре-

делена с пробно изпитване на 
предварително инсталирани 
анкери при отчитане на тех-
ния брой посредством коефи-
циент на корелация 

a
. 

И зчислителната  носи -
моспособност R

a,d
, отразява 

съвместната работа на сис-
темата земна основа – ме-
тало-циментово тяло на ан-

Фиг. 1. Компютърно моделиране на авариралата стена при отчитане на 

регистрираното водно ниво и сеизмичността на изследваната площадка 

посредством програмен продукт SLOPE W

Фиг. 2. Инсталиране на анкерите

Фиг. 4. Едноциклична крива на „натоварване – удължение” на анкер 8Фиг. 3. Едноциклична крива на „натоварване – удължение” на анкер 2
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кера при различни гранични 
състояния като разрушаване 
на анкерния прът и глава, раз-
рушаване на връзката меж-
ду армировката и разтвора, 
загуба на анкерна сила и др., 
като водещо в конкретния 
случай бе крайното гранично 
състояние по загуба на обща 
устойчивост на укрепеното 
съоръжение. Поради специфи-
ката на проектната ситуация 
и сериозните последствия от 
по-нататъшно развитие на 
преместванията на аварирала-
та конструкция в обозрим вре-
меви отрязък вследствие на 
възможен обилен атмосферен 
валеж или последваща затих-
ваща сеизмична активност бе 
възприет алтернативен прое-
ктен подход на база на срав-
ним опит на проектанта, а 
носимоспособността на анке-
рирането бе заложена в ораз-
меряването по крайни гранични 
състояния след определянето 
й посредством графиките на 
Ostermeyer [5], като бе приета 
характеристична носимоспо-
собност на инжекционните 
анкери на изтръгване за теч-
нопластични глини R

a,k
 = 50 kN.

Съгласно предписанията на 
EC 7 бе извършено изпитване 
за приемане на два от изпъл-
нените анкери при един цикъл 
на натоварване до максимал-
но допустимо натоварване, 
близко до характеристичната 
носимоспособност на изтръг-
ване на проектираното анке-
риране от P

p
 = 49,8 kN, като 

за начално натоварване е въз-
приета стойност P

a
 = 8,3 kN. 

Резултатите от изпитването 
на анкери 2 и 8 са дадени под 
формата на крива на „нато-
варване – удължение” (фиг. 3, 
4), като стъпалата на нато-
варване до максимално допус-
тимата осова сила са прила-
гани през 2 min. Определянето 
на максимално допустимото 
натоварване при приемането 
на изпълнените анкери зависи 
от метода на изпитване при 
контролирана гранична стой-
ност на пълзенето и загуба-
та на напрежение. Паралелно 
с това е възможно определя-
не на проектната свободна 
дължина на анкера, а когато 
е необходимо, и на коефициен-
та на загуба на напрежение 
при експлоатационно гранич-
но състояние вследствие на 
неговото пълзене. За анализ 
на постигната носимоспособ-
ност на инжекционните анкери 
[4], [7] е възможно прилагането 
на три метода на изпитване 
при приемане. Съгласно метод 
1 анкерът трябва да бъде на-
товарен на най-малко три ци-
къла с приблизително еднакво 
нарастване до изпитвателно 
натоварване с период на на-
блюдение най-малко 5 min, след 
което анкерът се разтоварва 
до начално натоварване P

a
 и 

натоварва отново до разруши-
телното натоварване P

0
 . 

Изпитвателното натовар-
ване на анкера се движи в след-
ните граници:

(2.1) 1.25P
0
< P

p
 < 0.9P

t0.1k
,

където: - P
0
 - приложена 

сила; - P
p
 - изпитвателно на-

товарване; - P
t0.1k

 - характерис-
тична стойност на напреже-
нието на опън при остатъчна 
деформация 0,1%.

Стойностите на премест-
ването при пълзене k

s
 на ан-

кера не бива да надвишават 
0,8 mm при изпитвателно на-
товарване и 0,5 mm при раз-
рушително натоварване. Ха-
рактеристиката на пълзене, 
постоянна за най-малко два 
периода на измерване, се опре-
деля съгласно уравнението:

(2.2) k
s
 = s

2
 – s

1
         log (t

2
 / t

1
) 

където:
- s

1
 - преместване на глава-

та на анкера за време t
1
;

- s
2
 - преместване на глава-

та на анкера за време t
2
.

Преместването на главата 
на анкера трябва да се измер-
ва при постоянно натоварване 
за следните периоди от време 
в min: 1 – 2 – 3 – 5 – 15 – 10 – 20 
– 30 – 45 – 60.

Параметрите на изпитване-
то до разрушаване по метод 2 
[4], [7] са същите като при ме-
тод 1, но тук се цели определя-
не на загубата на натоварване 
k

i
. Минималната продължител-

ност на наблюдението за загу-
ба на натоварване при приемане 

на анкери тряб-
ва да включва 
минимум три 
п е р и о д а  о т 
общо 50 m in . 
За регистрира-
не на загубата 
на натоварва-
не е необходи-
мо анкерната 
глава да бъде 
фиксирана към 
устройство за 
измерване на 
натоварването 
или натискова 
преса, а изме-
нението на от-
носителното 
преместване на 
анкерната гла-
ва - констант-
но във време-
то. За гранична 
стойност на 
разрушително-
то натоварва-

не по схемата на това изпит-
ване се смята онази стойност 
на натоварването, при която 
k

i
 < 0,03P

0 
за 50 min или при загу-

ба на натоварване k
i
 <0,06P

0
 за 

24 h.
Съгласно метод 3 [4], [7] за 

приемането му анкерът трябва 
да бъде натоварен от начално 
натоварване P

a
 до изпитва-

телно натоварване P
p
, равно 

на 1,25 P
0
, или на изчислител-

ното му съпротивление R
d
 на 

най-малко четири цикъла, като 
изпитвателното натоварване 
на края на всеки цикъл се задър-
жа постоянно най-малко 15 min. 
Преместванията, дължащи се 
на пълзене при изпитвателно-
то натоварване, измерени меж-
ду третата и петнадесетата 
минута, не бива да бъдат по-
големи от: - 1,2 mm за временни 
и постоянни анкери без извър-
шено изпитване за проучване; 
- 1,5 mm за постоянни анкери с 
извършено изпитване за проуч-
ване; - 1,8 mm за временни ан-
кери с извършено изпитване за 
проучване. 

Извършеното изпитване 
за приемане на анкерирана-
та конструкция (фиг. 5) на 
два от изпълнените анкери 
в един цикъл на натоварва-
не показва, че при достигане 
на проектната характерис-
тична носеща способност на 
изтръгване на анкерирането 
анкер 2 демонстрира оста-
тъчна деформация в размер на 
0,09 mm в края на цикъла след 
разтоварване, а поведението 
на анкер 8 е изцяло еластично. 
Малкият времеви интервал на 
изменение на натоварването 
не позволява анализ и реги-
стриране на евентуално пъл-
зене при короната на анкера, 
нито на възможна релаксация 
на напреженията в експлоата-
ционен стадий на работа на 
укрепването. И двете явления 
носят потенциална опасност 
за годността на анкерирана-
та конструкция в дългосрочен 
план заради възможността от 
реализиране на допълнител-
ни премествания на тежката 
стена с размер по-голям от 
гранично заложените в дейст-
ващия стандарт [4]. Оразме-
ряването на укрепването по 
крайно гранично състояние по 
загуба на обща устойчивост 
демонстрира адекватност-
та на прилагане на този тип 

усилена конструкция при оси-
гуряване на стабилитета на 
склона. 

Полученият минимален ко-
ефициент на сигурност е по-
голям от предписаната от 
Еврокод 7 [4] стойност 1,0, 
съгласно актуализирания в На-
ционалното приложение подход 
за оценка на обща и склонова 
устойчивост DA3 (фиг. 6). 

 

Заключение

Проектираното укрепване 
на авариралата подпорна сте-
на в с. Рударци е подходящо 
подбрано сред разглежданите 
проектни варианти поради 
съчетанието на резултатно 
конструктивно решение, съ-
образено с изискванията на 
действащите проектни стан-
дарти и заради своята иконо-
мическа ефективност и прило-
жимост. 

Извършеното изпитване 
за приемане на анкерирането 
при двуминутен интервал на 
прилагане на натоварването 
демонстрира еластопласти-
чен стадий на работа на сис-
темата анкер - земна основа. 
Отчитането на малка оста-
тъчна деформация и липсата 
на такава след разтоварване 
при достигане на максимал-
ното допустимо натоварване 
на анкерите показва наличи-
ето на значителен резерв до 
изчерпване на реалната носи-
моспособност на изтръгване 
на анкерирането.

Все пак с оглед на уясня-
ване на пластично-вискозно-
то поведение на системата 
в експлоатационен стадий на 
работа и изследване на въз-
можните премествания на 
конструкцията и влиянието 
им върху близко стоящи съо-
ръжения и сгради е необходи-
мо изпитването при приемане 
на анкерите да се извърши 
по методологията на БДС EN 
1537:1999 [4].
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Фиг. 7. Изглед към въздушната страна на укрепената тежка стена  

с направеното анкериране

Фиг. 5. Опитна постановка за регистриране на експерименталната 

зависимост „натоварване – удължение” при приемане на анкерирането

Фиг. 6. Определяне на минималния коефициент на сигурност  

на анкерираната конструкция при изследване на общата устойчивост  

на укрепената площадка
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50%

5. Публикуване на банер в сайта 

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  210х55 пиксела
Ед. цена по тарифа 150 лв./ месец

6. Публикуване на малки обяви

Размер за 10 кв. см (140 символа)
Ед. цена по тарифа 20 лв. 

7. Вложки до 50 г, до А4

Тираж  8000 бр.
Ед. цена по тарифа 0.20 лв./бр.
Тираж  до 2500 бр.
Ед. цена по тарифа 0.40 лв./бр. 
Тираж  над 2500 бр.
Ед. цена по тарифа 0.25 лв./бр. 

Обемни отстъпки:

За суми над 1500 лв. – 
 бонус 1/2 стр. PR материал

За суми над 2500 лв. – 
 бонус 1 стр. PR материал

За суми над 10 000 лв. – 
 20% + бонус 2 стр. PR материал

1. Първа страница –

 лого под главата 

Форма Пълноцветно лого под главата
Размер според пропорциите 
на вашето лого
Ед. цена по тарифа 30 лв./кв. см

2. Последна страница – 

рекламни карета

Форма Рекламно каре
Размер  цяла страница
Ед. цена по тарифа 1200 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/2 страница
Ед. цена по тарифа 600 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/4 страница
Ед. цена по тарифа 300 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/8 страница
Ед. цена по тарифа 150 лв.

За контакти: 

0888 55 39 50 – Ренета Николова

0884 20 22 57 – Калоян Станчев

3. Вътрешни страници – рекламни карета

Форма Рекламно каре
Размер  цяла страница
Ед. цена по тарифа 1000 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/2 страница
Ед. цена по тарифа 500 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/4 страница
Ед. цена по тарифа 250 лв.

Форма Рекламно каре
Размер  1/8 страница
Ед. цена по тарифа 125 лв.

4. Публикуване на покана за събитие

Размер  1/2 страница максимален обем
Ед. цена по тарифа 500 лв.

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Вестникът излиза всеки петък, 
материалите за публикациите (дизайн, текст) 
се подават до вторник същата седмица.

Забележка:
Посочените цени не включват ДДС.

Вестник „Строител“ предлага и:

професионално фото- и видеозаснемане  
на обекти и събития 

изготвяне на рекламни видеоклипове и 
презентационни филми 

предпечат и печат на рекламни материали,  
албуми, книги 

организиране и отразяване на събития
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Невена Картулева

„През август мина-
лата година ми се обади 
вторият секретар от 
българското посолство 
в Токио - Даниела Нико-
лова. Попита дали бих се 
съгласила да участвам с 
екип в конкурс на тема 
„Ревитализация на реги-
она Тохоку“ с фокус върху 
публично-частното парт-
ньорство (ПЧП), органи-
зиран от Toyo University, 
Токио. Доста се замислих 
дали да приема, тъй като 
България едва ли може 
да предложи нещо ново 
на Япония в областта на 
ПЧП. Но реших да опитам. 
Когато се щурмува нова 
територия, човек полага 
повече усилия.“ Така доц. 
д-р арх. Милена Метал-
кова - Маркова започва 
историята за успешното 
участие на екип от УАСГ 
в конкурса на японския 
университет. Тя уточня-
ва, че за ръководители на 
проекта е поканила още 
двама души – нейния 
колега доц. д-р арх. 
Милена Ташева и ан-
глийския урбанист 
Стефан Ламберт, 
който е бил про-
джект мениджър на 
проекта „Красива 
България”. Остана-
лите 12 членове на 
екипа са студенти 
в различни курсове 
на обучение в УАСГ. 
От специалност 
„Урбанизъм“ са Ка-
лина Германова, Ма-
рия Маразова, Ма-
рия Георгиева, Соня 
Григорова и Стела Калоя-
нова, а от „Архитектура“ 
- Иван Бонев, Грета Дими-
трова, Марина Матева, 
Милица Петрова, Силвия 
Чакърова, Станка Пеева 
и Весела Трайкова. Те са 
поканени да участват в 
проекта от доц. Метал-
кова и доц. Ташева. 

Според заданието на 
конкурса планът за реви-
тализация трябва да се 
фокусира върху 11 теми. 
Те са определени чрез 
допитване до население-
то в Тохоку. Сред тях 
са жилищна политика, 
транспорт, медицинско 
обслужване, регионални 
проекти. Българският 

екип се разделя на групи 
по двама души, работе-
щи по две теми. Накрая 
отсяват най-добрите си 
предложения и ги включ-
ват в проекта. Кратка 
анимация  презентира 
концепцията -  че Тохоку 
е място, в което човек 
може да намери необхо-

димите условия за добър 
живот от раждането до 
старостта си.

„На Коледа разбрахме, 
че сме наградени. В кон-
курса участваха общо 13 
поканени университета. 
На първо място е Hardvard 
University Graduate School 
of Design – Бостън, САЩ. 
Трето заема The University 
of Queensland School of 
Architecture – Бризбейн, 
Австралия“, с вълнение 
си спомня доц. Металко-
ва, като допълва, че на 7 
февруари част от българ-
ския екип ще пътува за 
Япония. Наградените про-
екти ще бъдат предста-
вени в Сендай пред жур-

налисти, организирана е и 
екскурзия в региона. На 12 
февруари ще е голямата 
презентация на предло-
женията в Toyo University 
в Токио. Вероятно тогава 
ще е и официалната це-
ремония по награждаване.  

„Името на проекта 
ни е Okonomi Nihon (Make 

your own Japan). 
Целенасочено го 
избрахме на япон-
ски. Представля-
ва игра на думи. 
Едно от тради-
ционните япон-
ски ястия се каз-
ва Okonomiaki. В 
буквален превод 
означава „как-
то ви харесва“, 

защото се готви почти 
като пица, и то пред вас 
– на метална плоча“, обяс-
нява доц. Металкова. 

Тя разказва, че няколко 
години е работила и живя-
ла в регион Тохоку, който 
по думите й е другото - 
неафишираното лице на 
Япония. Сравнява го със 
северозападната част на 
България. И преди послед-
ното голямо земетресе-
ние там се е наблюдавала 
тенденция за обезлюдява-
не. „Пренаселеният мега-
полис Токио и Тохоку обаче 
са близо един до друг и на-
шата идея е, че и в двете 
зони може да се създаде 
повече комфорт за обита-

ване чрез изместване от 
столицата към перифери-
ята. В Токио остават все 
по-малко възможности за 

изява на младите хора. Те 
са демотивирани да ра-
ботят, защото не искат 
да вършат рутинни дей-
ности цял живот в една 
и съща компания както 
своите родители. Жела-
нията им за реализация 
са свързани с творчест-
во. За съжаление пазарът 
не търси толкова много 
творчески професии“ , 
описва ситуацията ръко-
водителят на проекта. 
Това е причината екипът 
да разглежда Тохоку като 
притегателно  място 
за млади хора, които да 
предложат своите бизнес 
идеи и да ги тестват на 
място. Доц. Металкова 
уточнява, че предприема-
чески модел, аналогичен 
на този в САЩ и в Север-
на Европа, може да се при-
ложи и в Японския регион. 
Той включва иновативни 
бизнес идеи, разработени 
от университетски пре-
подаватели и студенти, 
които се поставят на 

табло, а бизнес ангели – 
пенсионирани мениджъри 
със свободен финансов 
ресурс, преглеждат иде-
ите и решават в коя да 
инвестират. „В нашия 
проект обаче ги нареко-
хме бизнес мечки, защо-
то Тохоку е регионът на 
мечката. Там тя е почти 
свещено животно“, под-
чертава доц. Металкова. 

Визията за развитие 
на региона обхваща пери-
ода 2020 - 2050 г. Според 
нея в периферните зони 
с най-силна радиация не 
трябва да остават се-
лища за дълго време. Там 
неведнъж е имало цунами, 
те ще се повтарят и в 
бъдеще. Затова посте-
пенно населените мес-
та ще се концентрират 
в центъра на региона, 
предвижда проектът на 
УАСГ. Рибарството оба-
че е основен поминък и 
крайбрежието не може 
съвсем да се изолира, но 
там биха могли да оста-
нат само заводите за 
преработка на риба. „За-
ради радиацията има зони 
със забрана за риболов, в 
резултат на което около 
20 хил. рибарски фирми са 
фалирали. В отговор на 
това предлагаме хидро-
понни структури – нещо 
като палатки, в които в 
изкуствени условия да 
има рибарници и поме-
щения за отглеждане на 
земеделска продукция. 
Това донякъде ще облекчи 
състоянието на селското 
стопанство, защото вече 
никой не купува продукти 
от региона, а съвсем дос-
коро Тохоку беше един от 
най-големите произво-
дители на ориз. Терито-
рията е планинска, има 
изключителни природни 
дадености и туризмът 
също е основен поминък. 
Смятаме, че това може 
да се възроди“, обобщава 
доц. Маркова. 

На 11 март 2011 г. земетресение с 
магнитуд 9 степен по Рихтер разруши 
части от Япония и предизвика авария-
та в АЕЦ „Фукушима I“. Епицентърът 
му беше в Тихия океан на около 130 км 
източно от град Сендай, регион Тохоку, 
и на 373 км североизточно от Токио, 
а хипоцентърът - на 25 км дълбочина. 
Трусът предизвика цунами с височина, 
достигаща 10 м. Това се смята за най-
силното земетресение в историята на 
Япония. 

Миналата година токийският Toyo 

University обяви конкурс за ревитали-
зация на най-пострадалия от труса 
регион Тохоку с помощта на публично-
частно партньорство. Проектът на 
Университета по архитектура, стро-
ителство и геодезия бе класиран на 
второ място сред общо13 предложения 
от цял свят. Повече за него и за учас-
тието на УАСГ разказва зам.-деканът 
по международна и научноизследова-
телска дейност на Архитектурния фа-
култет доц. д-р арх. Милена Металкова 
- Маркова.

До 17 февруари е срокът за подаване на докумен-
ти за кандидатстване по две пилотни магистър-
ски програми на английски език към Архитектурния 
факултет на УАСГ. Обучението по „Архитектурна 
теория и критика“ ще е само в задочна форма, а лек-
тори ще бъдат хора на изкуството, архитекти като  
Йохани Палазма, Руди Ричоти, Антъни Робъртс. Цел-
та е да бъдат подготвени специалисти, които да по-
ставят тенденциите в архитектурата, да оценяват 
действителността, да я критикуват и да бележат 
насоките за развитие. Ръководител е доц. д-р арх. 
Георгий Станишев.

Втората програма „Съвременна архитектурна 
технология“ предоставя обучение за последните 
тенденции в сградната обвивка и най-новите мето-
ди за работа. Ръководител е доц. д-р арх. Мариана 
Цветкова.

Условията за прием и по двете програми са ма-
гистърска степен по архитектура, ниво на англий-
ски B1 или B2 и портфолио с проекти.  

Българският университет беше класиран 
на второ място в конкурса на Toyo University

Доц. д-р арх. Милена Металкова - Маркова е завършила Университета по 

архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) със специалност „Архитекту-

ра“ през 1993 г. Специализирала е в германската Bauhaus Academy, в Central 

European University - Прага, Linz Hochschule fur Kunstlerische und industrielle 

Gestaltung - Австрия. Има магистратура от Kyoto University в Япония и док-

торат от Kyoto Institute of Technology. Прекарала е общо 13 години в обучение 

и работа в Страната на изгряващото слънце. Била е преподавател в Между-

народния университет на Акита. В България има и проектантска дейност 

- изготвяла е технически проекти за кинозали „Арена” в молове в София и 

Плевен. От 2009 г. води лекции и упражнения в катедра „История и теория на 

архитектурата“ на УАСГ. През февруари 2012 г. става зам.-декан по междуна-

родна и научноизследователска дейност на Архитектурния факултет.

Снимка Денис Бучел

Тохоку е планински регион 

и е бил популярна туристическа 

дестинация
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Георги Сотиров

Имаше нещо много 
симпатично във факта, 
че първата плоча за нова-
та година „Прима - строи-
телна компания” ООД изля 
в първия слънчев ден след 
едноседмичната мъгла 
над София. Да работиш 
в съботата, е обичайна 
практика на строители-
те особено при бетон-
джийските дейности, 
когато по-лесно може 
да се разгърне тежката 
механизация. В неделя бе-
тонът леко „дръпва” и от 
новата седмица може да 
започнат следващите по 
технологията дейности. 

Организацията на по-
следователните работи 
прави впечатление. Бе-
тон-помпата беше мон-
тирана и изпробвана в 8 
часа, а час по-късно през 
пет до десет минути за-
почнаха да пристигат 
и бетоновозите. В един 
момент три от тях се 
бяха наредили в ефектна 
редица и човек би си по-
мислил, че те са на фрон-
та, мощна армада машини 
при Курската дъга… Това 
сравнение е малко пре-
увеличено, но с усмивка 
можем да го приемем. 

Наистина  като  на 
фронта. Без никакво мо-
таене една по една маши-
ните заемаха местата си 
до бетон-помпата и по-
чваха да подават разтво-
ра. В съседство шофьор-
ът на разтоварилия вече  
камион миеше гумите. Ра-
боти се в столицата все 
пак и улиците трябва да 
бъдат чисти.

„Ние сме съпричаст-
ни към временното неу-
добство на живеещите 
в района на „Младост“ и 
не можем да си позволим 

да замърсяваме шосета-
та с нашите бетоново-
зи…”, категоричен е Ки-
рил Доков, управителят 
на строителната фирма.

С него внимателно се 
изкачваме на четвъртия 
етаж, където момчетата 
на бригадира Емил Георги-
ев са в стихията си. При-
знавам, не бях присъствал 
отблизо при такова изли-
ване на плоча. Синхрон в 
действията и на шофьора 
на бетоновоза, и на стро-
ителите. Никакво разсей-
ване…

Докато Емил насочва 

„хобота” на помпата вър-
ху арматурата, след него 
вървят двама с игления 
вибратор, а веднага след 
тях един от майсторите 
подравнява с виброма-
стара. Паралелно друг от 
бетонджиите проверява 
дали е спазено изисква-
нето за дебелината на 
плочата и необходимото 
покритие на арматурата. 
Борба с времето.

„И със слънцето”, смее 
се  Емил, докато изтрива 
потта от главата си, 
която е вследствие на 
усилието да удържи и пра-
вилно да насочва маркуча 
на помпата. Машината 
изтегля бетона от поред-
ния 20-тонен бетоновоз. 
Георгиев е опитен брига-
дир, владее строителния 
занаят превъзходно и уп-
равителят на фирмата му 
има доверие. Това е важна 
предпоставка изгражда-
нето на обекта да върви 
по график.

„На третия и на чет-
въртия етаж са проек-
тирани мезонети”, отго-
варя на въпроса ми Кирил 
Доков, забелязвайки, че 
проявявам интерес към 
извитите стълбища под 
мен. Те са в арматура и 
кофраж и бетонирането 
им още не е започнало.

„Благодарни сме на ху-
бавото време, + 8 граду-
са на 11 януари. В бетона 
през зимата обичайно се 
слагат добавки. В кон-
кретния случай те са за 
температури до -5 гра-
дуса, което се прави с 

цел да бъде отстранена 
по-бързо водата от сме-
ста и да не позволи евен-
туалното замръзване при 
ниските нощни градуси”, 
обяснява строителят.

Горе, от високото, жи-
лищният комплекс „Мла-
дост” е като на длан. 
Денят е рай за фотогра-
фите. От двете страни 
на новостроящия се блок 
се работи усилено по из-
граждането на поредната 
отсечка на метрото. 

„Радваме се, че рабо-
тим успоредно с първа-
та линията на метрото, 
която се изгражда от 
обединение „Геометро 
Б.П.” (съставено от „Ге-
острой”, „Геотехмин” и 
„Метропроект”). 

„Покрай тяхната рабо-
та журналистите откри-
ха и нашия строеж”, смее 
се Доков. 

Това е предпоследна-
та – четвърта, плоча, но 
на партера и на други-

те етажи веднага след 
декофрирането започва 
и зидарията. Водещият 
майстор тук е Танджер 
Халил. 40-годишен, той 
работи във фирмата по-
вече от пет години. Ха-
лил е от силистренските 
села, а занаята е учил в 
движение по строежите. 
На „ти” е с всичките пре-
мъдрости на зидането, 
но най-добре му пасват… 
овалните стени! 

„Това е майсторията! 
Така да прецениш изграж-
дането на дъгата, че след 
теб практически да не 
останат довършителни 
работи”, споделя Танджер, 
когато го моля да пусне 
водната терзия, за да 
се убедим и ние в профе-
сионалните му действия. 
Разбира се, нивелирът не 
показва никакво отклоне-
ние. Тук Доков се намесва, 
като пояснява, че дори и 
при тежката криза, коя-
то е обхванала света и 

от която, слава Богу, вече 
се вижда лъч светлина в 
мъглата, стремежът на 
фирмата е да задържи по-
стоянно висококвалифи-
цираните си работници.

„Приветствам дей-
ността на Камарата на 
строителите в България,  
която полага сериозни 
усилия за въвеждане на 
ред при изискванията за 
участие на фирмите в 
търговете за обществе-
ни поръчки. Трябва да се 
разбере, че гръбнакът на 
икономиката, на строи-
телния бранш, са малки-
те и средните фирми. Те 
са мобилни, доказали са 
се във времето и с обек-
тите си и те дават пре-
питание на огромен брой 
хора. Те познават кадри-
те си, имат интерес от 
тяхното непрекъснато 
обучение и квалификация. 
За всички строители има 
място под слънцето…

На първо място при 
кандидатстване за рабо-
та по обществени поръч-
ки трябва да се класират 
тези компании, които от-
говарят на справедливи 
критерии”, категоричен 
е Доков. 

Н е г о в а т а  ф и р м а 
строи и хотел в същин-
ския център на столи-
цата. „Като логистика, 
разбира се, предпочитам 
да работим в свободни 
терени, но съдбата на 
строителя е интересно 
нещо… Това, че в центъра 
няма как да се разгънем, 
предполага и различна 
организация, която се оп-
итваме да създадем. За-
щото интензивното дви-
жение, липсата на място 
да разположим тежката 
механизация – бетон-пом-
пите, бетоновозите, кра-
новете и т.н., подлагат 
на изпитание всичките 
ни технологични умения, 
които сме натрупали за 
тези 8 години на пазара 
у нас”, на изпроводяк спо-
деля Доков.

Долу един от шофьор-
ите на  бетоновоз  ни 
казва, че предпочита да 
работи в събота, когато 
движението към бетоно-
вия възел е относител-
но слабо. „София расте”, 
подхвърлям, а той допълва  
„И стана два милиона…” 

„За всичките тези 
нови и стари софиянци 
работи строителният 
бранш” ,  подчертавам. 
Шофьорът кимва утвър-
дително.

От бетоновоза на бетон-помпата

Бригадирът Емил Георгиев (вдясно)

Танджер проверява поредната иззидана стена

Или строителство през първата слънчева събота 
на януари

Снимки авторът
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Людмил Митакев

Строителството на 
дом винаги е било съкро-
вено желание на българи-
на. Родовата къща е при-
бирала край огнището си 
всички - като се започне 
от старейшината, си-
новете и снахите и се 
свърши с внуци и правну-
ци. Строителството на 
нова къща открай време 
е свързано с красиви на-
родни обичаи.

Кое е най-важното

Основен при изграж-
дането на  дом е  бил 
принципът той да се на-
прави „на старо огнище” 
– т.е. на място, където 
е съществувала преди 
това обитавана сграда, 
принадлежала на рода. 
Това е имало значението 
и на символ за продължа-
ване на фамилията. Не 
са били строени обекти 
върху изоставени воде-
ници, кладенци, запусте-
ли ханове.

Когато се налагало 
сградата да е на място, 
където преди това нико-
га не е имало дом, оби-
чаят бил да се оставя 
на открито през нощта 
съд, пълен с вода, или да 
се пръснат шепа зърна. 
Ако на сутринта водата 
е ненапита, а зърната 
запазени – приемало се е, 
че това е подходящо мяс-
то за ново жилище. Тра-
диционното обяснение е 
било, че в близост няма 
самодиви и таласъми или 
нощни хищни животни и 
птици.

Как да положим  

основния камък

Задължителен обичай 
не само през изминалите 
векове, но и в наши дни е 
поставянето на основен 
камък. Той е бил полаган 
от старейшината на 
рода или най-възрастния 
мъж от семейството. 
Като израз на благослов 
камъкът е бил вграждан 
в източния горен ъгъл на 
основата. Преди това 
традицията повелявала в 
него да се издълбае дупка. 
Върху пергаментова хар-
тия се написвал актът 
за започване на строежа: 
„Изграждането на този 
дом започна на дата… 
с майстор строител ... 
Планът е проектиран 
от..., постройката се ръ-
ководи от ..., в присъст-
вието на ...“, като накрая 
се подписвали всички. 
След това документът 
се свивал, поставял се 
в стъкленица с олио или 
зехтин. Предметът се 
запушвал и се заливал с 
разтопен восък. Влагал 
се в дупката, където се 
слагали няколко монети. 
В някои краища актът се 
изработвал в четири ек-

земпляра за всеки ъгъл на 
постройката. На места в 
Североизточна България 
вместо в шише харти-
ята се завивала в плат, 
напоен с восък. Към това 
се добавяли и стъкленици 
със светена вода и моне-
ти. В Перущица по-стари 
хора разказвали, че кога-
то градили училището 
преди Освобождението, 
в основите му оставили 
само шише с надпис въ-
тре и с три турски лири 
и една махмудия. 

На някои места в Се-
вероизточна България 
при полагане на първия 
камък майсторът се ше-
гувал, като казвал, че 
материалът не лягал, от 
което се подразбирало, 
че стопанинът трябва 
да даде пари за почерпка. 
Пак там при 4-те ъгъла 
на изкопа на сградата 
се поставяли четвър-
тити камъни, наречени 
темели. Те се поръсвали 
със светена вода и най-
старият мъж от къщата 
посядал на всеки от тях. 
На мястото, където било 
определено да бъде огни-
щето, закопавали плоча, 
която се поръсвала с не-
начената вода, в която 
са били натопени билки. 

Някои изследовате-
ли  като Константин 
Иречек споменават за 
обичай да се зазиждат 
стари църковни книги в 
основите на новостроящ 
се храм. 

При ремонт на изба-
та на Общинския дом в 
Шумен е открит актът 
от полагането на основ-
ния камък. Той е бил из-
работен художествено 
- с винетки, в които са 
отбелязани имената на 
присъстващите, по чий 
проект и от кой строи-
тел се изпълнява стро-
ежът и се препоръчва 
стъпващите в сградата 
ръководители на града 
да имат чувство за от-
говорно отношение при 
работата си. В последно 
време този обичай не се 

спазва, а това е добра 
традиция особено при 
строеж на обществени 
постройки. 

Легендите разказват

Древен мит, оставил 
дълбоки следи не само в 
психологията на майсто-
рите строители, но и на 
целия народ, е „взижда-
нето на човешка сянка” 
в строежа – т.е. прена-
сяне на жертва, която 
да осигури здравината 
и  д ъ л г о тр ай н о с т т а 
на обекта. Това е било 

прилагано обикновено 
при сложни и масивни 
постройки – мостове, 
църкви, ханове, чешми. 
В далечното езическо 
време са били вграждани 
дори хора и този обичай 
е бил изоставен твърде 
късно. Мнозина в минало-
то са вярвали, че някои 

съоръжения като Павле-
кюпрюси на река Еркене 
- приток на Марица, Ка-
дин мост на Струма или 
Маринов мост при Перу-
щица били здрави само 
защото  майсторите 
вградили жена или сянка 
на човек.

 При събарянето на 

постройка в с. Мадара 
в основата й бил наме-
рен цял човешки скелет, 
което води до предполо-
жението, че е бил взидан 
човек. 

Този смисъл е включен 
и в принасяне на жертва 
при полагане на основния 
камък. Обикновено жерт-
веното животно е било 
кокошка и тя се е закол-
вала до самите основи. 
С кръвта й се поръсва-
ла и ограничителната 
черта на цялата бъдеща 
сграда. Приемало се е, че 
това ще предпазва оби-
тателите на къщата от 
болести и нещастия.

След приключване на 
строежа или по-точно 
още при издигане било-
то на покрива дюлгерите 
са поставяли грубо ско-
ван от летви кръст, на 
който са оставяли праз-
нично да се веят ризи и 
тъкани кърпи, дарени от 
стопаните. Днес обикно-
вено се издига знаме на 
същото място.

Важен обичай е запал-
ването на първия огън в 
огнището. Обикновено 
той е пренасян от ста-
рия дом, колкото и далеч 
да се е намирал той. В 
тази традиция е запазе-
на идеята за вечен жи-
вот. Освещаването на 
къщата е ставало обик-
новено на някой от голе-
мите есенни празници 
– най-често Димитров-
ден, следвано от богато 
угощение.

Ритуалът „Викане” 

В района на град Смя-
дово и до днес се спазва 
обичаят „Викане”. Когато 
се свърши грубият стро-
еж и се направи билото 
на покрива, обикновено 
майсторът произнася 
следната благословия 
с провикване: „Благода-
рете се, майстори! От 
нашия чорбаджия дойде 
подарък бял като сняг, 
червен като гюл, който 
струва 125 пола имперо-
ла! Колкото са на пода-
ръка жичките, толкова 
да са му жълтичките! 
Той майстора сайдиса, 
калфите зарадва! Да му 
помогне Господ да иде на 
свето място! Да запише 
майка, баща, род роднини 

и комшии! Да отиде пох-
вален, да се върне бла-
годарен и от всяко зло 
избавен!“ 

След  като свърши 
последната дума от ви-
кането, известно още и 
като „Дакия”, баш май-
сторът, калфите, чи-
раците и стопанинът в 
един глас казват „Амин”. 
Викачът привързва пода-
ръка към дървения кръст, 
поставен на  билото. 
Това се повтаря много-
кратно. 

Ритуалът в различни 
варианти е наблюдаван 
и в района около град 
Попово и Шумен. Етног-
рафите са описали ин-
тересна случка, когато 
се строила църквата в 
с. Златна нива, недалеч 
от Плиска. Бил направен 
четириметров кръст, на 
който били окачени мно-
гобройни подаръци. Били 
събрани 12 ризи, 150 кър-
пи, 30 м басма и много 
други дарове. 

Между благословии-
те по време на обичая 
„Викане” в три различни 
района на Североизточ-
на България съществу-
ва известно сходство, 
но има и различия, кои-
то внасят своеобраз-
на окраска. Важното е 
съседите, роднините и 
приятелите на този, за 
когото се прави сграда-
та, щом чуят, че дюлге-
ринът започне да вика, 
те да носят подарък, 
повечето пъти домашно 
тъкани кърпи. 

Когато строящата 
се сграда принадлежала 
на частно лице, то сто-
панинът имал възмож-
ност да прави заключе-
ния кои от съседите и 
роднините му са негови 
искрени приятели. При-
ето било, че собствени-
кът на сградата може да 
си направи оценка дали е 
обичан човек в селото, 
когато майсторите му 
са събирали най-много 
подаръци. 

Ритуалът и днес е 
жив под името „Викане 
от билото на покрива”. 
Неотдавна с  него  бе 
отбелязано завършване-
то на покрива на много-
функционалната спортна 
зала „Арена Армеец“ на 
4-ти километър в София. 

Обичаи при строеж

Патриарх Неофит благослови полагането на основен камък за градеж на църквата в Разград

По традиция  и къщата,  и църквата имат осветени темели

Как изглежда обичаят в наши дни

Снимка Денис Бучел
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Людмил Митакев

Има ли съвременен ар-
хитект, дизайнер, инже-
нер, строител, който да 
не е започнал кариерата 
си още като малък с ле-
гендарното лего? Децата 
по целия свят прекарват 
пет милиарда часа годиш-
но, играейки с фигурките и 
по този начин изграждай-
ки себе си като бъдещи 
творци. Зад уникалните 
блокчета се крие десети-
летия труд на поколения 
дизайнери. 

Началото 

Първите конструктори 
на „Лего“ се появяват през 
далечната 1949 г. Отто-
гава те носят забавле-
ние на милиони, които 
прекарват хиляди 
часове в сглобява-
не. През 1976 г. 
екип от дизай-
нери на „Лего“ 
оформили човешки фи-
гурки с миниатюрни 
тухлички, създавайки по 
този начин първите про-
тотипи. Отнело им три 
години работа, за да съз-
дадат 51 герои. Постепен-
но идват и стандартите. 
Една минифигурка е висока 
точно четири блокчета 
без косата или шапката. 
Този размер улеснява по-
ставянето им в различ-
ни структури. Женските 
минифигурки преминават 
през много концептуал-
ни разработки, преди да 
бъде решено и те да имат 
стандартни крака като 
мъжките фигурки. Дизай-
нерите избират да ги боя-
дисат в жълт цвят, който 
според тях се доближава 
най-много до всички раси и 
етнически групи по света. 
Всички минимъже носят 
шапки до 1979 г., когато 
творците създават пър-
вите модели с коса. Причи-
ната повечето човечета 
да имат отвори в главите 
е да предотвратят заду-
шаването, ако 
бъдат глътна-
ти от малки 
деца. Худож-
ниците рядко 
им рисуват но-

сове с цел да 
поддържат 
графиката 

максимал-
но изчис-
тена.

П р е з 
2 0 0 7  г . 
„Лего“ на-

в л и з а 
в  м о -
д а т а . 

Отделът по дизайн 
създава десет хиляди по-
крити със злато версии 
на робота C-3PO, с което 
отбелязват 30-годишни-
ната от появата на се-
рията „Междузвездни вой-
ни“. Към тях са включени 
и две 14-каратови златни 
версии. За да отпразнува 
десетата серия от ми-
нифигурките, компанията 
поставя пет хиляди 
бройки от позла-
тената фигурка 
Mr. Gold в произ-
волни комплекти. 

Героят Боба 
Фет от компле-
к т а  S t a r  Wa r s 
Cloud City е една от 
най-редките и ко-
лекционирани ми-
нифигурки, които 
някога са били 
създавани. През 2003 г. 
сериите за Националната 
баскетболна асоциация на 
САЩ са първите, в чиито 
крака има поставени пру-

жини. Отделно ръцете им 
са създадени да задържат 
и забиват баскетболна 
минитопка. Това са и пър-
вите фигурки, които отго-
варят на реални хора.

Еволюция, заслужаваща 

вниманието на науката

Лицата на фигурките 
лего от година на година 
стават все по-ядосани. 
Тази тенденция, развивана 
от дизайнерите на компа-
нията, е заинтересувала 
екип от Университета на 
Кентърбъри в Нова Зелан-
дия. Те са класифицирали 
изражението на фигурки-
те според следните емо-
ции - щастие, гняв, презре-
ние, доверие, тревожност 

или страх, като най-
популярни се оказват 
щастието и гневът. 
До 90-те години на 

миналия век лица-
та били най-често 
щастливи, но от 

20 г. насам стават все 
по-сурови. 

Трудно е да си дизайнер  

в „Лего“

Компанията се радва 
на успехи, постигнати 
благодарение на множе-
ство продуктови линии, 
базирани на хитови филми 
като „Хари Потър“, „Хо-
бит“ и „Отмъстители-
те“. Особено съществена 
част от стратегията й е 
да пуска на пазара тема-
тични комплекти. Целта е 
да се изгради специфичен, 
понякога амбициозен ди-

зайн като този на 
King's Castle. Това 
означава, че фирма-
та непрекъснато тряб-
ва да се грижи за уникал-
ния дизайн на продуктите 
си. Сред дизайнерите на 
компанията има такива, 
които скицират героите и 
макетите, но има и други, 
чиято работа е да редят 
частите, докато не се по-
лучи перфектният модел.

Директорът по дизай-
на Уил Торогуд твърди, че 
фирмата предлага много 
по-спокоен и приятен на-
чин за подбор на служи-
тели от стандартното 
интервю. Амбициозните 
творци, които искат да 
се включат в двуднев-
ния конкурс всяка година, 
се регистрират онлайн. 
Одобрените на първия 
кръг получават доставка 
с комплект играчки и на-
ставление да отидат в 
централата с най-добро-
то произведение, което 

могат да създадат. От 
фирмата дават насоки за 
това какво точно искат 
да получат като краен ва-
риант.

Когато кандидатите 
влязат в конферентната 
зала, първата работа на 
екипа е да провери домаш-
ното им. Сред най-инте-
ресните идеи са модели на 
магически къщички на дър-
во и високотехнологични 
музикални плейъри. Истин-
ското забавление започва 
след представянето на 
творенията. В рамките 
на два дни кандидатите 
са поставени пред серия 

от предизвикателства. Те 
скицират различни дизай-
ни, проектират фигурки 
и създават комплекти за 
деца между 8 и 10 години, 
а всяка от задачите e с 
времево ограничение за 
изпълнение. Една от тях 
предполага само за два 
часа да подготвят концеп-
ция за нова играчка. Кан-
дидатите са оценявани 
не само по концепцията, 
но и по други елементи – 
цветови схеми и дали мо-

делът е лесен за 
конструиране. 

Ключов е и лекият момент 
на хумор, който трябва да 
бъде вплетен в продукти-
те. Оценява се и начинът, 
по който творците си об-
щуват през цялото време.

За да бъдеш дизайнер 
в „Лего“, се изисква наис-
тина голяма техническа 
изобретателност. Един 
от кандидатите създа-
ва кола, която може да се 
превърне в робот убиец, 
а пневматичните гуми 
се озовават на раменете 
на модела. Въпреки това 
компанията не произвеж-
да модела. Причината е, 
че всеки от дизайнерите 
преминава специално обу-
чение, за да може да съз-
даде комплект, който да 

има адекватна цена, да е 
насочен към правилната 
възрастова група и да се 
вписва в портфолиото на 
компанията.

С течение на време-
то и усъвършенстване на 
моделите си творците 
откриват, че едно от 
най-големите забавления 
на конструктора се крие 
именно в неговото про-
ектиране. Гениалните ди-
зайнери търсят вдъхнове-
ние за своите проекти не 
къде да е, а в света около 
нас. Те посещават различ-
ни строежи, за да наблю-
дават функционирането 

на машините, проучват 
различните им механизми 
и как те самите са били 
изработени, за да могат 
след това да ги пресъзда-
дат и в своите модели.

Любопитно 

Първото „Лего“ учили-
ще в света прие наскоро 
своите възпитаници, за 
да се насладят на едно 
алтернативно обучение, 
сглобявайки пъзела на бъ-
дещето си. То е в градче-
то Билунд, Дания, и пред-
лага програми за деца от 
3 до 16 г., които започват 

от август.
Имайки предвид, че 

известната фонда-
ция „Лего” участва 
в проекта, е ясно, 

че децата няма да 
скучаят по вре-
ме на учебния 
процес. По ду-

мите на организато-
рите учебният процес ще 
е смесица от датските 
държавни образователни 
критерии и методики по 
международните стан-
дарти. Все пак особено 
внимание ще се обръща на 
креативността, играта 
като постигане на знание 
и усъвършенстване на ми-
сленето, както и редица 
други алтернативни под-
ходи наред със стандарт-
ното обучение. Учебното 
заведение е финансирано 
отчасти от датското 
правителство.

„Лего” в цифри

Ако се съберат на едно 
място всички минифигур-
ки, то те биха напълнили 
170 басейна с олимпийски 
размери. Всяка секунда 
по света се произвеждат 
по 12 нови играчки, общо 
за година се появяват 20 
млрд. елемента, или близо 
2 млн. за час, или 35 хил. 
за минута, като по този 
начин 62 плочки лего се 
падат на всеки човек на 
Земята. От 1949 г. досега 
са произведени 440 млрд. 
блокчета. Допустимото 
отклонение в прецизнос-
тта при производството 
им е едва 0,002 мм. Зато-
ва едва 18 елемента от 
един милион произведени 
не отговарят на стандар-
тите за високо качество 
на компанията. 

„Лего Груп“ е третият 
по големина производител 
на играчки в света. Фир-
мата е на тази позиция и 
по приходи след щатските 
Mattel, които произвеждат 
куклите Barbie, и Hasbro 
– с играта Monopoly. Ба-
зираната в Дания фирма 
все още е собственост 
на семейството на Кирк 
Кристиансен, основал я 
през 1932 г. 

Ë ãî

В компанията работят творци от цял свят

Фигурките забавляват не само децата

Дизайнерският отдел

Колко въображение и талант са вложени в човечетата

Героите от 

„Междузвездни 

войни”
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Белоградчик
Описание: Извършване на строително-

монтажни работи (СМР) за реконструкция и 
подобряване на съществуващи центрове за 
културни и социални услуги на територията 
на община Белоградчик по обособени пози-
ции, както следва: обособена позиция № 1 
„Ремонт и преустройство на НЧ „Развитие“ 
в гр. Белоградчик“ - обектът представлява 
двуетажна сградата със сутерен към пло-
щада и триетажна със сутерен към задна-
та улица. Построена е в края на 1950 година 
по монолитен способ. Застроената и площ 
е 678,00 м2. В конструктивно отношение 
сградата е решена с монолитни стоманобе-
тонни носещи елементи - плочи, греди и ко-
лони. Конструкцията е плочо-гредова. Пред-
виждани СМР: по част АС: сутерен (партер 
към задна улица) на кота -4,75м, партер на 
кота 0 (откъм централния вход), покривна 
конструкция, фасадни стени, дограми, стени 
и тавани - ремонт и довършителни работи, 
кабинети, библиотека, гримьорни и репети-
ционни, театрален салон и балкон, сцена - 
етаж кино; санитарни възли: съществуващи; 
част ВиК,част електро. Обособена позиция 
№ 2 „Реконструкция на масивна сграда в УПУ 
XXV-119, кв. 5 в с. Дъбравка за обособяване на 
ЦНСТ за възрастни хора с деменция“ - обек-
тът представлява сграда от един корпус с 
П-образна форма на един етаж. Конструкци-

ята на сградата е масивна с външни носе-
щи стени от тухлена или каменна зидария 
с дебелина най-малко 25 см. Подовите кон-
струкции са дървен гредоред. Стените на 
сградата са тухлени с вътрешна циментова 
шпакловка и външна варо-пясъчна мазилка. 
Подовата конструкция на сградата е с мо-
заечни плочи, циментова замазка, дюшеме/
гредоред. Покривната конструкция е чети-
рискатен покрив, дървена покривна конструк-
ция, дъсчена обшивка, покривно покритие ке-
ремиди тип „Мизия”. Прозорците и вратите 
са с дървена дограма, силно амортизирана. 
Година на построяване: преди 1987 г. Пред-
виждани СМР. Обособяване на три санитар-
ни помещения с баня съгласно изискванията 
за достъпна среда; обособяване на кът за 
хранене; обособяване на мокро помещение 
за пране, сушене и гладене; обособяване на 
офис за персонала; обособяване на дневна 
стая - място, където през деня могат да се 
събират ползвателите на сградата; обосо-
бяване на складови помещения; обособяване 
на котелно помещение; подмяна настилката 
на всички помещения с теракота; цялостна 
подмяна на оборудването и обзавеждането 
на всички помещения; архитектурно решение 
на фасадата; покривна конструкция; подмяна 
на ВиК системата; вътрешна водопроводна 
инсталация; канализация; изграждане на 0ВК 
инсталация; част електро.

Наименование: Предметът на обществената поръчка е из-
вършване на строително-монтажни работи (СМР) за реконструк-
ция и подобряване на съществуващи центрове за културни и соци-
ални услуги на територията на община Белоградчик по обособени 
позиции, както следва: обособена позиция № 1 „Ремонт и преу-
стройство на НЧ „Развитие“ в гр. Белоградчик“ и обособена пози-
ция № 2 „Реконструкция на масивна сграда в УПУ XXV-119, кв. 5 в с. 
Дъбравка за обособяване на ЦНСТ за възрастни хора с деменция“.

Наименование: Реконструкция на съществуваща водопроводна 
мрежа в с. Кичево по проект № 03/321/01213 „Подобрение на водо-
снабдителната мрежа на с. Кичево, община Аксаково, финансиран по 
Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Наименование: Изграждане на улица с довеждаща техническа 
инфраструктура от о.т.139 през о.т.139а, 139б, 139в, 139д, 139е, 139ж, 
139и, 139к, 139л, 139м, 139н, 139п, 139р, 139с до о.т.139т, между кв. 63 и 
кв. 63а, до рибарско пристанище Сарафово, община Бургас, поземлен 
имот с идентификатор 07079.820.1250 по КК и КР на гр.Бургас, вклю-
чително изготвяне на проект по част: геозащитни (укрепителни и 
отводнителни) работи за стабилизиране основата на улица с довеж-
даща техническа инфраструктура в участъка от о.т.139 до о.т.139м.

Наименование: Строително-монтажни работи за изпълнение 
на проект „Захранващ водопровод село Орешец – село Върбово, общи-
на Харманли” по Договор №26/321/01224/14.12.2012 г., финансиран по 
Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г.

Наименование: Kанализация по ул. „Георги Димитров” в  
гр. Козлодуй.

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Купувам мобилен бетонов възел

            GSM 0888 939 000   

Oсн. предмет: 45332000 - Строителни и 
монтажни работи на водоснабдителни и 
канализационни инсталации 
Прогнозна стойност: 642 556 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 360
Срок за получаване на документация за 

участие: 10.02.2014 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 19.02.2014 г. Час: 16:00

Отваряне на офертите: Конферентна 
зала, ет. 4, община Харманли
Дата: 20.02.2014 г. Час: 10:00

За контакти: Лидия Николова
Факс: 0373 83098
Адрес: Пл. „Възраждане” №1
Адрес на възложителя: www.harmanli.bg  
Телефон: 0373 83098
E-mail: ppes@harmanli.bg 

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 2 011 830 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
15.06.2015 г.
Срок за получаване на документация за 

участие: 03.02.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 10.02.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Сградата на об-
щина Белоградчик
Дата: 11.02.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Анелия Цанкова
Факс: 0936 53017
Адрес: ул. „Княз Борис-I” № 6
Адрес на възложителя: www.belogradchik.bg
Телефон: 0936 53017
E-mail: kmet@belogradchik.bg

Възложител: Община Козлодуй
Описание: Целта на проекта е изграж-

дане на канализационна мрежа по ул. „Георги 
Димитров”, която да събере отпадъчните 
битови и дъждовни води, които спадат 
към водосбора на улицата и се насочат 
към изградената до момента мрежа. Но-
вопроектираният колектор по ул. „Георги 
Димитров” се явява основен събирател на 
канализацията на източната част на града 
и с неговото изграждане се дава възмож-
ност да се реши благоустрояването на 
основната пътна връзка на града. Общата 
дължина на канализационната мрежа, коя-
то се изгражда, е 2083 м, от които главен 
колектор – 1873 м. с тръби от 500/433 до 
1200. Изборът на диаметрите на тръбите 
е съобразен с оразмерителните водни коли-
чества и с надлъжните допустими наклони 
за гравитачно отвеждане на водите. За 
правилното функциониране на мрежата са 
предвидени ревизионни шахти, дъждоприем-
ни шахти (оттоци), сградни отклонения. 1. 
Ревизионни шахти – такива трябва да се 
построят в началото на всеки участък 
при събиране на два или повече канала, при 

промяна на диаметрите, при вертикални и 
хоризонтални чупки и при дълги участъци 
в права линия. Шахтите ще се изпълняват 
по приложените технологични и конструк-
тивни чертежи, които са: • кръгла събира-
телна шахта с диаметър 1м от сглобяеми 
елементи при канални профили с диаметър 
300 и 400 мм; • кръгла събирателна шахта 
с диаметър 1,2 м от сглобяеми елементи 
при канални профили с диаметър 500 и 600; 
• кръгла събирателна шахта с диаметър 1,0 
м със скок от сглобяеми елементи; • детай-
ли на стоманобетонен пръстен за входна 
част на РШ и преходни плочи за сглобяеми 
РШ; • индивидуални събирателни шахти, 
които са 25 на брой. 2. Дъждоприемни шах-
ти (оттоци) - същите се предвиждат на 
уличните кръстовища, както и на междин-
ни разстояния между тях, с което се цели 
протичащата по уличните ригули вода да 
се поеме от тях. 3. Сградни отклонения - 
за сградните канализационни отклонения 
ще се изготвят индивидуални проекти. В 
настоящия проект е даден само детайл на 
заустване на сградните отклонения в кана-
лизационните профили.

Oсн. предмет: 44141000 - Канализация 
Прогнозна стойност: 1 827 417 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 8
Срок за получаване на документация за 

участие:  03.02.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 10.02.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателната 

зала на община Козлодуй
Дата: 11.02.2014 г. Час: 10:00

За контакти: Марио Милов
Факс: 0973 80183
Адрес: ул. „Христо Ботев” №13
Адрес на възложителя: www.kozloduy.bg 
Телефон: 0973 85858
E-mail: mimilov@kozloduy.bg

Възложител: Община Аксаково
Описание: Поръчката е за строителство 

с предмет: „Реконструкция на съществуваща 
водопроводна мрежа в с. Кичево” по проект № 
03/321/01213 „Подобрение на водоснабдител-
ната мрежа на с. Кичево, община Аксаково”, 
финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райо-
ни” на Програмата за развитие на селските 
райони 2007 – 2013 г., включващо реконструк-

ция – подмяна на част от съществуващата 
водопроводна мрежа и съоръженията към нея 
в с. Кичево в съответствие с изискванията 
на технически спецификации за изпълнение 
обекта на поръчката (спецификация) и одо-
брените инвестиционни проекти. Обхватът 
и условията за изпълнение на поръчката са 
посочени в техническите спецификации за 
изпълнение обекта на поръчката (специфика-
ция) и приложените към нея документи.

Oсн. предмет: 45332200 - Строителни и 
монтажни работи на водоснабдителни ин-
сталации 
Прогнозна стойност: 1 248 812 лева
Общо количество или обем: Предвижда се 
изграждане на 19 улични водопроводни клона, 
предимно в източната част на с. Кичево, с 
диаметри и проводимост, съответстващи 
на нормативната база. Съществуващите 
водопроводи ще бъдат изключени от систе-
мата. Ще се подменят всички сградни от-
клонения в обхвата на проекта, ще се мон-
тират надземни пожарни хидранти, както и 
съответни връзки и спирателна арматура 
на кръстовищата. Предвижда се изграждане 
на водопроводи от PEHD тръби с работно 
налягане PN 10 atm, както следва : •Улични 
водопроводи с обща дължина – L= 4 372,00 
м.л. •СВО - PEHD Ф25 – L= 1 440,00 м (240 

броя) •СВО - PEHD Ф32 – L= 72,00 м (12 броя) 
•СВО - PEHD Ф63 – L= 12,00 м (2 броя) • по-
жарни хидранти (28 броя).
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 10
Срок за получаване на документация за 

участие:  11.02.2014 г.  Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 18.02.2014 г. Час: 16:30
Отваряне на офертите:  гр.  Аксако-
во, ул. „Г.  Петлешев” №58б, Общинска 
администрация,заседателна зала - II етаж.
Дата: 19.02.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Руска Георгиева Илиева
Факс: 052 762157
Адрес: ул. „Г. Петлешев” №58б
Адрес на възложителя: www.aksakovo.net
Телефон: 052 762157
E-mail: d_pravna@aksakovo.net

Възложител: Община Бургас
Описание: Изграждане на улица с до-

веждаща техническа инфраструктура от 
о.т.139 през о.т.139а, 139б, 139в, 139д, 139е, 
139ж, 139и, 139к, 139л, 139м, 139н , 139п, 139р, 
139с до о.т.139т, между кв.63 и кв.63а, до 
рибарско пристанище Сарафово, община 

Бургас, поземлен имот с идентификатор 
07079.820.1250 по КК и КР на гр. Бургас, 
включително изготвяне на проект по част: 
геозащитни (укрепителни и отводнителни) 
работи за стабилизиране основата на ули-
ца с довеждаща техническа инфраструкту-
ра в участъка от о.т.139 до о.т.139м.

Oсн. предмет: 71220000 - Архитектурно 
проектиране 
Прогнозна стойност: 825 000 лева
Общо количество или обем: Общи изи-
сквания към проектното решение. Проек-
тирането да бъде извършено в съответ-
ствие с действащите в страната норми 
и стандарти на основата на резултатите 
и препоръките в т.2.9. на доклада от ге-
отехническо проучване за площадка, коя-
то се намира в района на кв. „Сарафово”, 
обхващаща наклонената зона между мор-
ския бряг и жилищната територия, която 
площадка попада в района на т.нареченото 
сарафовско свлачище. При проектирането 
да се съблюдават изискванията на Наредба 
№12 за проектиране на геозащитни стро-
ежи, сгради и съоръжения в свлачищни ра-
йони и нормите за проектиране на сгради 

и съоръжения в земетръсни райони. Изпъл-
нението на строително-монтажните ра-
боти на обекта трябва да се извърши по 
приложената КС.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 220
Срок за получаване на документация за 

участие: 10.02.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 20.02.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: сградата на об-
щина Бургас, ул. „Александровска” № 26
Дата: 21.02.2014 г. Час: 09:30
За контакти: К. Тошева - Ганева
Факс: 056 860912
Адрес: ул. „Александровска” № 26
Адрес на възложителя: www.burgas.bg 
Телефон: 056 907288
E-mail: k.ganeva@burgas.bg

Възложител: Община Харманли
Описание: В резултат на процедура-

та ще бъде избран изпълнител на СМР по 

договор на община Харманли за отпускане 
на финансова помощ с ДФ „Земеделие” - 
РА за захранващ водопровод село Орешец 

– село Върбово, община Харманли по До-
говор №26/321/01224/14.12.2012 г., финан-
сиран по Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г., 
включващ: 1. Полагане на тръби PE-HD 90 
на лепена връзка с дължина 5,58 км. 2. Из-
граждане на съоръжения по водопровода 

- шахти, сглобяеми със стоманобетонни 
елементи и със стоманобетонни капаци: 
• седем шахти с въздушник; • девет шах-
ти с калници; • една шахта за възврат-
на клапа; • четири шахти за спирателни 
кранове. 
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Революционна технология увеличава 10 
пъти ефективността на съоръженията

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Геотермалните елек-
троцентрали и сега са 
модерни, но революционно 
изобретение вероятно ще 
ги направи шампион при 
добива на енергия. Учени 
от университетите на 
Охайо и Минесота и на-
ционалната лаборатория 
„Лоурънс Ливърмор” в САЩ 
предлагат нова техноло-
гия. Тя използва отпаден 
въглероден двуокис за 
увеличаване на генерира-
щите мощности поне де-
сетократно в сравнение 
с конвенционалните съо-
ръжения. Технологиите за 
реализиране на този нов 
дизайн вече съществуват 
и се използват в различни 
индустрии, така че изсле-
дователският екип е из-
ключително оптимисти-
чен за възможностите по 
този начин да се разшири 
изграждането на подобни 

енергийни комплекси.
Новата централа на-

подобява кръстоска между 
съществуващия й вариант 
и големия адронен колай-
дер. Тя се състои от серии 
концентрични кръгове в 
хоризонтални сондажи под 
земята. В тези пръстени 
циркулират отделно въгле-
роден двуокис, азот и вода 
и извеждат топлината на 
повърхността, където тя 
се използва за завъртане 
на конвенционални тур-
бини за производство на 
електричество.

Сегашните съоръже-
ния използват вода дълбо-
ко в земните недра, за да 
извлекат топлина за гене-
риране на електричество 
и след това връщат охла-
дената течност обратно. 
„В новото съоръжение во-
дата е частично заменена 
с въглероден двуокис, друг 
флуид или комбинация от 
различни елементи“, обяс-
нява един от авторите 
Джефри Биелицки. 

Подходът да се използ-
ват концентрични пръс-
тени, в които циркулират 
различни флуиди, доразвива 
първоначалната идея на 
друг изследовател - Мар-
тин Саар, да се използва 
въглероден двуокис. Той 
е поне два пъти по-ефек-
тивен от традиционната 
геотермална технология 
съгласно компютърните 
симулации.

Полученият микс ще 
направи възможно центра-
ли от този тип да съхра-
няват вероятно стотици 
гигаватчаса в продълже-
ние на дни, даже на месеци, 
така че тя да се ползва в 
моментите на пиково на-
товарване на мрежата. 
Под земята ще се съхра-
няват горещ, компресиран 
въглероден двуокис и азот. 
Те ще се използват при 
появата на необходимост 
от допълнителна енергия. 
Идеята е революцион-
на, защото ще можем да 
доставяме възобновяема 

енергия на потребители-
те, когато е необходима, а 
не само когато духа вятър 
или при пролетното пълно-
водие, обясняват учените.

В компютърни симу-
лации системата от кон-
центрични пръстени с 
ширина над 16 км, поста-
вени в хоризонтални сон-
дажи на дълбочина около 
пет км под земята, про-
извежда половин гигават 
електрическа енергия. За 
сравнение това е мощ-
ност, равна на средна по 
размер топлоцентрала на 
въглища или половината 
от тази на ядрен реактор 
и десет пъти повече от 

традиционните геотер-
мални централи със сред-
но 38 мегавата мощност.

Симулациите показват 
също, че новото съоръже-
ние може да улови около 15 
млн. т въглероден двуокис 
годишно и да предотврати 
изхвърлянето му в атмос-
ферата. Иновацията дава 
възможност за разширя-
ване на използването на 
геотермалната енергия 
като география. 

В Съединените щати 
в момента повечето ге-
отермални централи са 
изградени в Калифорния и 
Невада, където топлите 
минерални води са на срав-

нително малка дълбочина. 
Но иновативното съоръ-
жение е толкова по-ефек-
тивно и по отношение на 
съхранението на енергия, 
и на извличане на топлина, 
така че може да се използ-
ва на далеч по-скромни 
места. Друго предимство 
е, че то може да се свър-
же с тръбопровод със съ-
ществуваща топлоцент-
рала като голям източник 
на въглероден двуокис. 

Екипът в момента 
прави по-задълбочени 
компютърни симулации и 
икономически анализи за 
конкретни локации в Съе-
динените щати.

Когато се взема 
решение за саниране 
на сгради, от особе-
но значение е какви 
ще са новите про-

зорци и фасадите. Обикновено се правят сложни и скъпи 
изследвания. Това вече няма да е необходимо, защото 
учени от Центъра за приложни изследвания в енерге-
тиката на Бавария и от Техническия университет в 
Щутгарт изобретиха преносим уред за измерване на 
ефективността на прозорците и фасадите.

Технологията действа просто. Например от двете 
страни на обследвания прозорец се поставят части-
те на устройството, снабдени със сензори. Само след 
няколко минути анализът е готов, без да е необходимо 
стъклото да бъде демонтирано и отнесено за измерва-
не в лаборатория.

Иновацията е била приложена веднага от произво-
дителя на уреди „Неч” и се очаква скоро устройството, 
наречено Uglass, да се появи на пазара. Често в строител-

ството има обекти, на 
които е твърде опасно 
за операторите на ма-
шини или за шофьорите 
на автомобили. Въпрос е 
само на инвестиции този 
проблем да бъде решен, 
тъй като на пазара вече 
се появи първата кола с 
управление, което не се 
нуждае от човешко при-
съствие. Моделът Navia 
shutt le, който може да 
вози до осем пътници, бе 
представен официално по 
време на международното 
изложение за потребител-
ска електроника CES 2014 
в Лас Вегас. Изделието 
на френската компания 
за роботика Induct ще е 
първата напълно самоу-
правляема кола в света, 
която ще се предлага за 

продажба отначало само 
на пазара в САЩ.

Navia shuttle обаче няма 
да се движи по пътищата 
и магистралите в стра-
ната. Очакванията са тя 
да се използва най-вече за 
превоз на хора на летища, 
паркове и университетски 
кампуси. Моделът стру-
ва близо 250 хил. долара. 
Сумата е с 40% по-малка 
от тази, която трябва да 
бъде дадена за автомобил 
с подобен капацитет, кой-
то обаче се управлява от 
човек. Максималната му 
скорост ще е 20 км/ч.

След като се качат 
на интелигентния мини-
бус, пасажерите ще имат 
достъп до сензорен екран, 
върху който да зададат 
крайната точка на пъту-
ването си. Navia shuttle 

ще е достатъчно умна, за 
да не се нуждае от никак-
ва допълнителна инфра-
структура като релси, 
външни датчици или пред-
варително зададен марш-
рут. Затова тя може да ви 
откара буквално до всяко 
кътче от района, в който 
е предвидено да се движи.

За да постигнат всич-
ко това, изобретателите 
на Navia shuttle са използ-

вали набор от най-раз-
лични сензори, с които 
бордовият компютър на 
колата следи околната 
среда и създава детайлен 
3D модел на всичко, което 
се случва в реално време. 
Това прави автомобила из-
ползваем във всяка точка, 
в която пътните власти 
биха разрешили движение-
то на подобни безпилотни 
возила.

Хората са на път да 
се откажат от класиче-
ския крушовиден дизайн 
на електрическата круш-
ка на Томас Едисон от 
1879 г. Промяната тръгна 
с компактните флуорес-
центни и светодиодни 
лампи, а ето че  „Филипс” 
вече предлага и… плоска 
крушка SlimStyle.

Новият дизайн е ком-
биниран с икономичност 
и ниска цена.

Тя излъчва светлина, 
еквивалентна на стари-
те 60-ватови крушки, но 
консумира едва 10,5 вата. 
Освен това има живот 
от 22 г. Тя е напълно съв-
местима със сегашните 
фасунги и се монтира 

лесно .  Светлината е 
топла като на старите 
лампи с нажежаема жичка 
и е удивително постоян-
на, без никакви примигва-
ния.

SlimStyle има изцяло 
пластмасов корпус без 
метален охладител и въ-
преки това лампата не се 
загрява, което й гаранти-
ра 25 хил. часа живот. 

Устройството е малко и лесно за 

използване

Пътната мрежа на Германия има над 40 хил. моста. 
Те трябва периодично да бъдат проверявани за нужда 
от евентуален ремонт, което е скъп и дълъг процес. 
Това вече е минало, след като учени от Технологичния 
институт в Карлсруе създадоха уред, с който само за 
един ден може да се установи състоянието на съоръ-
женията. ResoBridge, както е наречено устройство-
то, е снабдено със сензори, които измерват надеждно 
напрежението в различните сектори на обекта. След 
сравняването с по-стари данни се дава препоръка за 
евентуално саниране. 

Изследователите са убедени, че уредът ще намери 
бързо и широко приложение в практиката, защото до-
сега щети по мостовете се установяваха визуално. Из-
ползваните други методи като сканиране с ултразвук, 
радиография или магнитна индукция изискваха време и 
значителни средства, както и евентуално частично 
затваряне на съоръженията за движение. 
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И Никарагуа ще строи подобно съоръжение

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Огромният проект за 
разширяване на Панамския 
канал буксува заради скан-
дал около разплащания на 
местното правителство 
с испанската фирма изпъл-
нител. Строителството 
трябваше да завърши в 
средата на 2015 г. Нови-
те шлюзове ще позволят 
преминаването на кораби, 
превозващи до 12 хил. кон-
тейнера, като максиму-
мът в момента е 5 хиляди.

Проблемите започнаха, 
след като строителният 
консорциум, натоварен с 
проекта по разширяване-
то, заяви, че ще спре ра-
бота. Според него Панама 
му дължи допълнителни 
средства в размер на 1,6 
млрд. долара. 

Испанският министър 
по благоустройството 
Ана Пастор проведе спеш-
ни разговори с панамския 
президент Рикардо Мар-
тинели с цел бързо нами-
ране на решение на про-
блема. Тя заяви, че и двете 
страни трябва да се при-
държат към съществува-
щия договор. Мартинели 
коментира, че е в интерес 
на целия свят да се гаран-
тира, че преустройство-
то ще продължи. Според 
него междуокеанският път 
е в центъра на плановете 
на властите за модерниза-
цията на централноамери-
канската държава. Панам-
ската правителствена 
агенция, която поддържа 
съоръжението, твърди, че 
не е необходимо работата 
да бъде спирана. Според 
нея преразходът е заради 
събития, които трябва да 

бъдат смятани за нормал-
ни в подобен проект. Об-
щата стойност на раз-
ширяването е изчислена 
на около 5,3 млрд. долара. 

То  цели  да  улесни 
транспортирането на 
товари между Азия и из-
точните брегове на две-
те части на Америка, 
като потенциално намали 
разходите по превоза на 
различни стоки. В края 
на декември испанска-
та строителна компания 
Sacyr, която оглавява кон-
сорциума за разширяване 
на канала Grupo Unidos por 
el Canal (GUPC), даде на 
Панама 21 дни да направи 
допълнителното плащане. 
Властите в централно-
американската държава 
по-рано определиха иска-
нията за допълнителни 
средства за разширява-
нето на канала като без-

отговорни, но намекнаха, 
че може да участват в 
преговори. По-специално 
обвиненията са за греш-
ни геоложки проучвания на 
терена. Неточностите 
проличали при започване-
то на изкопните работи. 
Строителите открили, че 
намереният там базалт 
не е подходящ за бетона, 
планиран за шлюзовете. 
Така че трябвало да се 
осигури материал от дру-

го място, което повишило 
цената. 

Реконструкцията на 
канала, който улеснява 
корабоплаването вече цял 
век, започна през 2009 г. 
През него преминава 5% 
от световната търговия. 

По на север Никарагуа 
планира да построи свой 
собствен канал, свързващ 
Атлантическия с Тихия 
океан, който ще има капа-
цитет за по-големи кора-

би. Наскоро правителство-
то на страната заяви, че 
работата по проекта в 
размер на 40 млрд. дола-
ра няма да започне преди 
2015 г., което е година 
по-късно от планирано-
то. Китайската компания, 
спечелила търга, твърди, 
че може да завърши съоръ-
женията за шест години, 
но според критиците й тя 
не разполага с достатъ-
чен опит.

Повече от един трили-
он долара ще бъдат вложе-
ни през 2014 г. в изграж-
дането на нови търговски 
площи по света. Това ще 
е рекордно равнище, тъй 
като миналата година ин-
вестициите в сектора са 
били 978 млрд. долара. 

Растежът ще е от 10 
до 15% спрямо 2013 г. Лиде-
ри в строителството ще 
са Европа, Близкият изток, 
Африка и Азиатско-Тихоо-
кеанският регион. Най-ви-
соко нарастване се очаква 
в САЩ.

Старият континент 
ще отбележи рекорд с 
растеж от 13 до 15% на 
вложенията в сектора. 
Движеща сила тук е же-
ланието на инвестито-
рите да потърсят допъл-

нителни възможности да 
влагат средства в голе-
мите градове на Южна и 
Източна Европа. В Русия 
се очакват инвестиции в 
търговски площи в размер 
на 7,5 млрд. долара. 

Икономическите усло-
вия, личният комфорт и 
възпитанието на децата 
са главните фактори чуж-
денците да се чувстват 
добре. Използвайки тази 
своеобразна скала, банка 
HSBC нарежда на шампи-
онското място за 2013 г. 
Китай. Непосредствено 
след Поднебесната импе-
рия добри места за живот 
са Германия и Сингапур. 

За изготвянето на рей-
тинга анализаторите от 
финансовата институция 
са проучили мненията на 
седем хиляди анкетирани, 
работещи в 37 държави по 
света.

В десетката са още 
Каймановите острови, 
Австралия, Канада, Ру-
сия, Белгия, Обединените 
арабски емирства и Хон-
конг.

За главни преимущест-

ва на Китай се сочат про-
цъфтяващата икономика, 
високите заплати за ква-
лифицирани специалисти и 
ниските разходи за живот. 
Германия пък е призната 
за страна, където децата 
се отглеждат най-добре, 
защото образованието, 

детското здравеопазване 
и инфраструктурата са 
на високо равнище. Нещо 
повече – 58% от анкети-
раните посочват, че учи-
лищната система в стра-
ната на Гьоте е по-добра 
от тази в собствените 
им държави. 

Чиновници от предгра-
дие в Пекин демонстрира-
ха наскоро как разбират 
използването на образци 
от европейската класика 
в архитектурата. Те си 
построиха четири сгра-
ди с офиси във формата 
на храмове със златни 
куполи в стила на източ-
ноправославната църква. 
В комплекса са настанени 
местните служби по ме-
трология и сеизмология и 
по управление на водните 
ресурси, уточнява корес-
пондент на в. The Christian 
Science Monitor. Журнали-
сти от пекински всеки-
дневник допълват, че за 
четирите постройки са 
заплатени пет млн. дола-
ра. Според тях управата 
на предградието била сил-
но притеснена след журна-

листическите проучвания 
и дори наредила да бъдат 
снети табелите, указва-
щи, че тук са настанени 
различни служби.

В Поднебесната импе-
рия подобна архитектур-
на екзотика напоследък се 
появява често. Управата 
на малко селце в провинция 
Анхой например си построи 
сграда, наподобяваща Бе-
лия дом във Вашингтон. 

В Ханджоу пък откровено 
си издигнаха втора Айфе-
лова кула. Преди това до 
Шанхай бе сътворен град 
Темза с характерните за 
Лондон червени телефонни 
кабини и със задължител-
ните статуи на Уинстън 
Чърчил и Хари Потър. В 
Китай могат да се видят 
още версии на Барселона, 
Венеция, цели градчета от 
Норвегия и Австрия.

Една от новите офис сгради във Варшава

Под златните куполи са местните комунални служби

В парламента на Финландия е бил 
внесен законопроект, с който се за-
бранява продажбата на недвижими 
имоти на руснаци. Както уточнява в. 
„Российская газета”, документът е бил 
подкрепен предварително от 101 депу-
тати от общо 200. Финландски медии 
твърдят, че окончателното приемане 
на закона е въпрос на дни.

По мнение на специалистите това 
е ответна стъпка на Хелзинки срещу 
неотдавна приет в Русия нормативен 
акт, който ограничава купуването на 
земи от чужденци в граничните райони 
на страната. 

Законопроектът за забрана на рус-
наците да купуват недвижима собстве-
ност във Финландия отлежава вече 
шеста година. Той е бил разработен 
от малка група депутати, но вече на-
мира сериозна обществена подкрепа. 
Наскоро представително социологиче-
ско проучване показа, че 80% от фин-
ландците са на мнение, че забраната е 
наложителна. 

Според данните всяка година се 
сключват около 500 подобни сделки. 
Руснаците предпочитат имоти в юго-
източната и източната част на Фин-
ландия.

Вложенията ще са с 15% повече в сравнение с 2013 г.
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Дългоочакваното ново кино в City 
Centre Sofia вече отвори врати. Cine 
Grand е оборудвано с 3D дигитална 
система във всичките си зали, а за 
отличното визуално възприятие раз-
полага със сребърни екрани, които са 
новост за България, за по-жива и по-
ярка картина. Мултиплексът обещава 
на зрителите и голямо разнообразие 
от храни и напитки.

„При изграждане на киното ние сме 
се съобразили с вкуса и предпочитани-
ята на българските зрители, знаейки, 
че то е едно от най-популярните за-
бавления в страната. Надяваме се, че 
нашите гости ще се наслаждават на 
любимите си филми в една приятна и 
удобна атмосфера”, казва Амитаб Вар-
дан, генерален директор на Cine Grand.

Киното разполага с 6 зали и общо 
1258 места, включително луксозната 
Tsar Lounge зала, която е бисерът на 
комплекса. VIP залата, която има 32 
места, е оборудвана с последно поко-
ление луксозни удобни седалки, доста-
вящи пълен комфорт на гледане и ре-
лаксация. На всяко кресло има бутон, 
благодарение на който по всяко време 
може да викнете сервитьор, а с дис-
танционното може да регулирате на-
клона на седалката, която позволява 
да се излегнете като в шезлонг. За да 
бъде удобството пълно, за всеки зри-
тел в залата са предвидени възглав-
нички и одеяло.

Cine Grand ще показва българ-

ски, холивудски и други чуждес-
транни продукции. За да добави 
индивидуален привкус, киното ще 
предлага специални програми за 

своите клиенти в България.
Цените на билетите в новото 

кино са между 4 и 8 лв. в стандартни-
те зали и между 9 и 14 лв. в Tsar Lounge.
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Новото кино в City Centre Sofia изпъква с впечатляваща VIP зала

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

В ядрото на романа 
е залегнала една от най-
мистериозните и пленя-
ващи фантазията морски 

експедиции – безследно 
изчезналата полярна ми-
сия на сър Джон Франклин 
от 1845 - 1847 г., довела 
до едно от най-амбициоз-
ните издирвания в човеш-
ката история. Търсенето 
на Франклин и групата 
му продължава десети-
летия наред, а отзвукът 
от трагедията отеква 
из редица произведения 
на изкуството. 

Освен че извършва 
огромна проучвателна 
дейност и успява да пре-
даде изключително реа-

листично битката за оце-
ляване на своите герои, 
писателят Дан Симънс 
(известен с бестселъри-

те „Хиперион“ и „Олимп“) 
не просто се вдъхновя-
ва от съдбата на тези 
злощастни изследовате-
ли. Той отива по-далеч,  
съумявайки да предложи 
своя (особено провока-
тивна и страховита) вер-
сия на случилото се. За 
да направи това, Симънс 
ни въвежда в загадъчния 
свят и в поетичния фолк-
лор на инуитите - ески-
моски народ, споделящ 
култура, върху чиито вяр-
вания са оказали влияние 
суровите и неблагоприят-
ни условия за живот.

„Ужас” е творба, която 
трудно може да се опреде-
ли еднозначно, тъй като в 

нея се преплитат крипто-
история, митология, хорър, 
дори историко-приключен-
ски елементи. Български-
ят превод е дело на Васил 
Велчев, според когото Си-
мънс е създал преди всичко 
роман за човека, поставен 
на границата на оцелява-
нето. „За това как неимо-
верно тежката, отчаяна и 
безмилостно натуралис-
тично описана битка със 
силите на природата кара 
едни да се пречистят и 
да измъкнат на повърх-
ността най-доброто от 
себе си, а оставя други да 
бъдат победени от демо-
ните си”, обяснява прево-
дачът. 

Иконата на българската 
попмузика Лили Иванова ще 
излезе на сцената на зала 
„Арена Армеец” на 30 май за 
прочувствен дует със зна-
менития италиански тенор 
Андреа Бочели. 

Подробностите око-
ло тяхното изпълнение се 
пазят в тайна, но органи-
заторите от „Симфоникс 
консъртс” обещават на пуб-

Годината е 1987-а. Време на безгранична алчност 
и упадъчен морал. Уолстрийт е меката на новоизлюпе-
ните милионери, но най-прочутият от тях е Джордан 
Белфърт, известен с прозвището Вълка на Уолстрийт. 
През деня печели хиляди долари на минута, а нощем ги 
харчи още по-бързо за наркотици и секс. Стотиците 
лесно изкарани милиони и безразсъдни спекулативни 
действия на финансовия гений със замъглено от дро-
гата съзнание привличат вниманието и на разследва-
щите органи.

Самият Джордан Белфърт преди няколко години на-
писа автобиографичен роман, основан на личните му 
преживявания през десетте години на финансов възход. 
Освен изключително забавно четиво в някои отношения 
книгата представлява и наръчник за бързо забогатя-
ване. 

Донякъде дава и отговор къде се корени спукването 
на балона мит за Уолстрийт.

Удивителната история бързо привлече вниманието 
на Холивуд, а Мартин Скорсезе се зае със задачата да 
пренесе романа на големия екран. 

„Бях чувал за Джордан Белфърт, но когато се за-
познах в детайли с цялата му история, останах доста 
впечатлен. Това е човек, който е преминал както през 
най-доброто, така и през най-лошото. И въпреки това 
е успял да вкара живота си в релси. Първото нещо, кое-
то си помислих, е, че от това би се получил страхотен 
филм. Гледали сме много на големия екран за Уолстрийт, 
но „Вълкът от Уолстрийт” определено е нещо по-различ-
но”, споделя легендарният режисьор.

Холивудската звезда Леонардо ди Каприо пък изглеж-
да перфектният избор за ролята на Белфърт. Всичко 
това превърна проекта в едно от най-чаканите загла-
вия за киноманите.

Според сценариста Терънс Уинтър („Семейство 
Сопрано”) това е „един от най-амбициозните и дръзки 
филми на Мартин Скорсезе”. Лентата е достатъчно 
провокативна, за да раздели публиката, но не и да я 
остави безучастна. Защото филмът на Скорсезе е тол-
кова луд, необуздан и пристрастяващ, колкото и тези 10 
години от живота на Джордан Белфърт.

Продукцията е смятана за един от големите пре-
тенденти в наближаващия сезон на наградите, а дали 
пък страхотното изпълнение на Леонардо ди Каприо 
няма най-сетне да му донесе „Оскар”?

Cine Grand разполага с 6 зали и общо 1258 места

Луксозната зала Tsar Lounge е бисерът 

на мултиплекса

Комплексът обещава на зрителите и 

голямо разнообразие от храни и напитки

В реалния жи-
вот Джордан Бел-
фърт споделя, че 
модел за неговата 
ненаситност за го-
леми пари на всяка 
цена е героят на Гордън Греко във филма на Оливър 
Стоун „Уолстрийт” (1987).

По време на сцената с целувката между Ле-
онардо ди Каприо и Джоана Лъмли холивудската 
звезда била толкова нервна, че се наложило да на-
правят 27 дубъла.

В една от сцените Маргот Роби, която е в 
ролята на втората съпруга на Белфърт, зашлевила 
шамар на Ди Каприо по-силно, отколкото й се иска-
ло. Първоначално се възцарила абсолютна тишина, 
след което всички избухнали в смях, но младата ак-
триса се притеснила, че Лео може да я съди. Тя му 
се извинила неколкократно, но той бил впечатлен 
от нейната смелост и я помолил да го удари пак.

„Вълкът от Уолстрийт” е петият съвместен 
филм на Мартин Скорсезе и Леонардо ди Каприо.

Когато в сцените присъствал кокаин, актьор-
ите смъркали смачкани на прах хапчета витамин В. 

Ди Каприо е обсебен от живота на Джордан 
Белфърт от момента, в който прочита автобио-
графичния му роман през 2007 г. 

ликата незабравимо из-
живяване.

Вълшебният глас на 
Бочели ще озвучи зала 
„Арена Армеец” с класи-
чески арии от най-из-
вестните италиански 
и световни опери. Ос-
вен това маестрото 
ще представи своя нов 
албум Passione, който 
включва някои от най-ро-

мантичните любовни ба-
лади на всички времена.

Голяма част от биле-
тите за концерта вече 
са напълно изчерпани, 
като желаещите да се 
насладят на изключи-
телния тенор могат 
да закупят пропуски от 
останалите ценови ка-
тегории – между 50 и  
200 лв.



страни. Забележителна е 
също така и каменната 
статуя на Мадоната, по-
строена през 1345 г. В „Св. 
Северий” има няколко орга-
на, благодарение на които 
в храма често се провеж-
дат различни концерти. 

Днес църковните кули 
хвърлят сянка върху рес-
таврираните с любов 
старинни паянтови сгра-
ди с дървен скелет и пре-
красните ренесансови по-
стройки от историческия 
център на града. Тук се 
провеждат различни фес-
тивали. 

Манастирът на авгу-
стинците, в който Мар-
тин Лутер е живял пет 
години, доминиканската 
църква и укрепителните 
съоръжения в крепостта 
Петерсберг са величест-

вени примери за сред-
новековното и рене-
сансовото строително 
изкуство. Към тях се 
числи и най-старата 
запазена до покри-
ва синагога в Европа, 
превърната днес в 
един удивителен музей 
за еврейска история. 
Част от него е и от-
критата наблизо през 
2007 г. еврейска риту-
ална къпалня. 

Но  Ерфурт е  не 
само град на сакрал-
ни сгради, но и на мо-

стове. Те са 142 на брой, 
свързващи бреговете на 
река Гера и ръкавите й, а 
така също и на защит-
ния канал на някогашната 
градска стена. 

Най-известен е „Кремер-

брюке”

Той е и най-дългият 
мост в Европа, изцяло за-
строен с къщи и обитаван. 
Творци на художествени 
изделия, галерии, малки 
винарни, музикални и ан-
тикварни магазини дават 
облика на „Кремербрюке”.

В малките улички око-
ло него всяка година Сред-
новековието оживява, а с 
него и древни художестве-
ни занаяти, странстващи 
поети-певци, фокусници и 
пъстра навалица от пъ-

туващи търговци. Може 
би този празник е най-
известният в Ерфурт, 
но той далеч не е един-
ственият. Съществува и 
фестивал на Петерсберг, 
провеждан в центъра на 
Стария град и съпрово-
ден с военноисторически 
представления. А още в 
началото на годината вре-
мето на карнавалите съз-
дава необуздано весело на-
строение. През пролетта 
Ерфуртският грънчарски 
пазар предлага керамични 
фантазии, през лятото 
базарът на цветята пре-
връща площада пред ка-
тедралата в приказка от 
цветове, а през есента 
житният изобилства от 
плодове, зеленчуци, мед и 

други продукти на мест-
ните стопани. В града има 
и особено красив Егапарк - 
произведение на градинар-
ското изкуство.

Жителите на Ерфурт 
умеят не само да празну-
ват, те обичат да се на-
слаждават и на културни-
те съкровища, съхранявани 
например в етнографския 
музей на Тюрингия на пло-
щад „Юрий Гагарин” или в 
Ангермузеум, както се на-
рича музеят на изкуство-
то в селището. Градският 
музей е настанен в един 
от най-представителните 
домове от ренесансова-
та епоха, известен като  
Къщата при сушената 
треска. 

Като крайна спирка на 
обиколката на забележи-
телностите може да по-
сетите и невероятната 
средновековна крепост 
Петерсберг, откъдето се 
открива прелестна глед-
ка към красивия старинен 
Ерфурт. Укреплението 
е строено от 1664 г. до 
1707 г., а днес голяма част 
от конструкцията му все 
още е отлично запазена. 

Независимо за какво 
става дума, в Ерфурт мо-
жете да се радвате на 
всичко. И може би тук, в 
този великолепен град, ще 
преживеете своя личен ре-
несанс.
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Светослав Загорски

Германия безспорно е 
най-приятната дестина-
ция за пътешествие с ав-
томобил в Европа. Не само 
заради безплатните и 
перфектни магистрали, а 
най-вече поради гъстата 
мрежа от красиви градче-
та, които крият в себе си 
историята на континен-
та. И ако си мислите, че 
това важи само за Запад-
на Германия, то отбийте 
се в Ерфурт. Там ще ви-
дите, че хилядолетната 
култура и прекрасната 
архитектура са блестящо 
представени и в източна-
та част на страната.

Ерфурт е почти в ге-
ографския център на дър-
жавата. Той е разположен 
на река Гера. През него ми-
нават редица от важни-
те европейски пътища. 
Неслучайно тук е една от 
най-натоварените гари в 
Европа.

С кола от София са 
само 1600 км, на 300 км е 
от Прага и на 600 км от 
Виена. Всъщност до Ер-
фурт се стига именно по 
това направление – през 
тези две големи европей-
ски столици, но той не им 
отстъпва по красота и 
история. 

Първите исторически 
доказателства за съ-
ществуване на селището 
са от далечната 742 г. Не 
много дълго след основа-
ването си то просперира 
и бързо става областен 
център на Тюрингия. Все 
пак независимо от този 
факт до 1945 г. то не 
участва в политическия 
живот на провинцията. 
Първоначално Ерфурт 
е включен в състава на 
графство Майнц през 
1664 г. Преди това, през 
Средновековието той се 
радва на относително го-
ляма автономност. През 
1802 г. градът става част 
от Прусия, към която при-
надлежи чак до 1945 г. 

Тръгвайки на истори-
ческа обиколка из селище-
то, задължително трябва 
да спрем първо пред уни-
верситета. 

Той е основан през 
1392 г., което автоматич-
но го прави третото най-
старо висше учебно заве-
дение в Германия и едно 
от най-старите на те-
риторията на Централна 
Европа. Университетът 
обаче е изключително по-
пулярен и с най-известния 
си възпитаник – бащата 
на Реформацията Мартин 
Лутер. За района на Тю-
рингия и Ерфурт немски-
ят духовник е известен с 
фразата си „това е цен-
търът на центъра”. Всяка 
година на 10 ноември пее-
щи деца с фенери премина-
ват по улиците на града, 

за да почетат на Марти-
новия площад, не само св. 
Мартин, но и реформато-
ра Мартин Лутер.

Ерфурт има дълга ис-
тория като център на 
германската религия и 
просвещение, като като-
лическата епархия тук е 
основана още през далеч-
ната 742 г. 

Главен храм е именно 
катедралата в Ерфурт, 
която носи името „Света 
Богородица”, или Мариен-
дом. Сградата се намира 
от лявата страна над 

Църковния площад. Исто-
рията на ерфуртската 
катедрала започва от 
някогашната капела, по-
строена от епископ Бо-
нифаций. Изграден изцяло 
в готически стил, този 
красив храм в центъра 
на града очарова с пре-
красните си вътрешни 
дърворезби и витражи. 
Особено впечатлява ол-
тарната част, чиито 13 
прозореца със стъклопис и 
с височина от почти 18 м 
образуват възхитителен 
ансамбъл с ярки цвето-
ве. Във вътрешността й 
може да видите още „Ро-
манската Мадона”, както 
и бронзовия полилей „Волф-
рам”, датиращ от 1160 г. 
Катедралата, заедно с из-
вестните под името „Гра-
ден” 70 стъпала в Ерфурт 
са изградени някъде през 
XIV век.

Въобще религиозната 
архитектура е на изклю-
чителна почит в сели-
щето. Тук се извисяват 
в небесата кулите на 25 
енорийски църкви, 15 мана-

стира и метоха и 10 по-
малки храма. Също така 
прекрасна е и „Глориоза”, 
както се казва най-голя-
мата свободно люлееща 
се средновековна камба-
на в света.

И за да завършим 
разходката из религиоз-
ните шедьоври на Ерфурт, 
ще се отбием в другата 

най-значима църква в града 

– „Свети Северий”. 

Католическият храм 
съвсем в началото е бил 
замислен като манастир-
ски. Основите му са по-
ложени през 1280 г., като 
той е кръстен на свети 
Северия, епископ на Раве-
на. Неговите мощи били 
пренесени в църквата 
през 836 г. 

Пространството й е 
разделено на пет еднакви 
по височина части. Във 
вътрешността на този 
храм може да видите сар-
кофагът на св. Северий, 
изграден през 1365 г., с 
житието на светеца от-

Най-големият покрит 

мост в света

Двете готически 

църкви на площада 

Входът към крепостта Петерсберг

Един от живописните канали на Гера, който минава през Ерфурт

Паметникът на 

Мартин Лутер
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Eng. Lambrev, was the 

year 2013 successful? What 

did you achieve? 

I think that 2013 was good 
for the National Railway Infra-
structure Company. It was a 
year of covering high stand-
ards. Priorities for us were 
the rehabilitation works and 
the absorption of funds under 
the OP “Transport” (OPT). 

Every year  we make 
plans and programs which we 
aim to implement. In recent 
years we managed to fulfil 
timely our estimates and to 
rehabilitate even more of the 
envisaged facilities. We have 
repaired almost 60 km railway 
line and renovated 1,460 rail-
way points. 

We used effectively the 
t ime for rehabil i tat ion of 
many sections and facilities 
of the railway network. We 
made repairs with own ma-
chinery in different sections 
of the lines Sofia - Karlovo 
- Burgas, Sofia - Kulata and 
Ruse - Kaspichan, where we 
achieved very good results. 

Through the Public Pro-
curement Act (PPA) we as-
sign the heavier and more 

specif ic work to com-
panies that specialize in 
mechanical renewal of 
railroads and have the 
necessary equipment and 
staff. In the last year we 
have over 30 km rehabili-
tated railroad with funds 
from capital transfer and 
infrastructure charges.

What were the most 

important projects for 

the railways that were 

completed last year?

In 2013 we completed 
large in volume and value 
sites. These are Zverino – 
Mezdra south, Yunak - Ve-
lichkovo, Cherniche – Peyo 
Yavorov, Lovech - Troyan, 
Samovodene – Veliko Tar-
novo, Smyadovo - Komu-
nari, Tsareva livada – Ga-
brovo, Dralfa - Targovishte 
and Plachkovtsi  stat ion. 
We reconstructed the front 
signaling of Asparuhovo sta-
tion. A total 35 railway level 
crossings across the country 
were upgraded and put into 
operation. We performed 
engineering, reconstruction 
and modernization of the tel-

ephone cable network and 
devices in the sections Sin-
del - Velichkovo, Kaspichan 
– Provadia and Dolen Dabnik 
– Pleven. We delivered and 
installed 8 sets of semi-auto-
matic lock for work on optical 
cable for the stations from 
Blagoevgrad to Damyanitsa 
and from “Zaharna fabrika’ to 
Vladaya.  

We also completed the 
project “Protecting 10 sta-
tions from terrorism and van-
dalism by video surveillance”. 
These are the stops Kulata, 
Mezdra, Vidin, Stara Zagora, 
Svilengrad, Gorna Oryahovit-
sa, Ruse, Ruse distribution, 
Shumen and Kardam. 

Eng. Milcho Lambrev, Director General  
of the National Railway Infrastructure Company:

Bulgaria to receive EUR 750 million 
more for the new programming period 

Bulgarian builders will 
build homes in the Kingdom 
of Morocco. This became 
clear during the official visit 
to the African country of 
Arch. Ivan Danov, Minister of 
Investment Planning. Head 
of the Bulgarian delegation 
was Eng. Svetoslav Glosov, 
Chairman of the Bulgarian 
Construction Chamber and 
Honorary Consul of Morocco 
in Plovdiv. The visit was at 
the invitation of Minister of 
Housing, Planning and Urban 
Policy Nabil Benabdallah. In 
his speech he outlined the 
areas of joint cooperation 
between the two countries – 
participation in joint projects, 
exchange of experience and 
experts, joint activities on 
third markets and others. 
The minister made a summa-
rized overview of the housing 
policy of Morocco, the devel-
opment of cities, villages and 
hardly accessible areas and 
those with adverse weather 
conditions. The current gov-
ernment of the kingdom aims 
in 2016 to reduce by half the 
necessary housing units from 
800,000 to 400,000. Part of 
the incentives for local and 
foreign investors includes full 

tax exemption for construc-
tion companies until 2020. 
In this regard Minister Nabil 
Benabdallah hoped for more 
active participation in tenders 
for construction by firms – 
members of BCC. 

The total cost of the pro-
jects to cover the housing 
needs in the African country 
by 2016 is EUR 600 million 
and the ministry is obliged to 
take 10% of this amount. The 
remaining of the funding is 
expected to come from the 
created for the purpose state 
fund, which is financed by a 
tax on cement production, on 
the yield and production of 
sand and other construction 
materials. The annual reve-
nue is about EUR 200 million. 

Benabdallah proposed 
an agreement to be signed 
between the two institutions 
– Bulgaria’s Ministry of In-
vestment Planning and Mo-
rocco’s Ministry of Housing. 
The document will form the 
areas of cooperation and op-
portunities for mutual assis-
tance. The minister further 
elaborated the concept of 
cooperation by offering ex-
change programs at expert 
level between the two insti-
tutions. The draft agreement 
will be discussed by experts 
from both sides but it was in-
sisted to be signed as soon 
as possible either in Sofia or 
in Rabat but in any case be-
fore the end of the first half 
of this year. 

New EU rules on public procurement and 
concession contracts were approved by the 
European Parliament. They will facilitate small 
and medium-sized companies in applying for 
tenders. The changes include also stricter pro-
visions on subcontractors. 

Public procurement spends around 18% 
of GDP on construction works, goods or ser-
vices, making procurement a powerful lever for 
achieving specific public goals. “The new rules 
send a strong signal to citizens, who have the 
right to see public money used effectively,” said 
Parliament’s rapporteur for procurement, Marc 
Tarabella. 

MEPs successfully supported the introduc-

tion of an entirely new procedure in the field of 
public procurement. The new “Innovation Part-
nership” will allow public authorities to call for 
tenders to solve a specific problem without pre-
empting the technical solution, thus leaving room 
for the contracting authority and the tenderer to 
come up with innovative solutions together. 

The bidding procedure will be simpler, with a 
standard “European Single Procurement Docu-
ment” and only the winning bidder will have to 
provide original documentation. This should re-
duce the administrative burden on companies by 
over 80%, the EC estimates. The new rules will 
also encourage the division of contracts into lots 
to make it easier for smaller firms to bid. 

European Parliament adopted new 
directive on public procurement

Our country will receive nearly EUR 750 
million more over the next seven years com-
pared to the current period 2007 - 2013. The 
grant aid reaches over EUR 7.42 billion from 
the Cohesion and Structural Funds compared 
to EUR 6.67 billion at present. Of these, EUR 
4.45 billion will be for infrastructure – almost 
the same as in the current programming pe-
riod. The remaining EUR 2.96 billion will be 
for small and medium-sized enterprises, edu-
cation and innovation, which is by EUR 750 
million more than currently.

This became clear from the published 
detailed version of the partnership agree-
ment between Bulgaria and the European 

Union for the period 2014 - 2020. In it most 
of the recommendations of the European 
Commission (EC) were taken into account. 
Unlike the first version of the document sent 
in early summer last year to Brussels, this 
time is allocated the whole amount agreed 
by the Boyko Borisov government in February 
2013, including “the missing” EUR 647 million 
forgotten in the summer by the government 
of Plamen Oresharski. These funds are in-
cluded in the so-called reserve, which are 
released in 2018 under certain conditions, 
money from the new instrument “Connected 
Europe” (EUR 359 million) and funds to com-
bat youth unemployment (EUR 55 million).

Bulgarian builders to build 
homes in Morocco 

Intermodal terminals are the main 
focus also in 2014  

“I chose my first meeting 
with industry organization to be 
with the Bulgarian Construc-
tion Chamber (BCC). We, in 
the Centre for Prevention and 
Counteraction of Corruption 
and Organized Crime (CPC-
COC) appreciate our coopera-
tion with you in the search of 
common solutions to provide 
clear rules, transparency and 
competition in conducting pub-
lic procurement procedures. 
The interaction with BCC will 
continue with regular exchange 
of information and participa-
tion in joint activities,” said at 
the meeting the BCC manage-
ment with the new Director of 
CPCCOC Boyko Velikov. The 
meeting was attended by Eng. 
Svetoslav Glosov, Chairman of 

the Board of the Chamber, Eng. 
Ivan Boykov, Executive Director 
and Eleonora Nikolova, Deputy 
Director of CPCCOC. Topic of 
the meeting was discussion of 
intersections of cooperation and 
continuation of cooperation in 
public procurement. 

“When we started work on 
PPA, BCC was our natural part-
ner. The industry organization 
focuses a huge expertise. More-
over, in a difficult economic situ-
ation the Chamber has gathered 
a lot of best practices, mostly 
German. You are pioneers in a 
field which we support, namely 
the creation of a professional 
register in which in fact can 
be established the quality of a 
company, its suitability to partici-
pate in public procurement. This 

was very important for us,” said 
Eleonora Nikolova, Deputy Di-
rector of the Centre. She added 
that while checking a number 

of public procurement orders 
specialists of the Centre have 
encountered strange compa-
nies and consortiums, such as 

in order for water supply appear 
companies dealing with import 
and export of used automobiles. 
“Therefore, the experience 

gathered by the Construction 
Chamber we highly appreciate, 
summarized Nikolova.

BCC Chairman Eng. Sve-
toslav Glosov outlined some of 
the main priorities of the organi-
zation. “One of our main tasks 
is to provide broader access to 
small and medium-sized enter-
prises to the market of public 
procurement. The division of 
tenders into smaller lots will 
open more opportunities for 
small companies.” Eng. Glosov 
added that the criterion “lowest 
price” should not determine the 
choice. In the new rules of the 
European Union on public pro-
curement approved by the EP 
this week, is brought the crite-
rion “the most economically ad-
vantageous price”. 

BCC and CPCCOC: We continue our 
cooperation for clear business rules 
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Футбол
Сумо

Бокс

Тенис

Биатлон

Щастлив за българските сумисти се оказа 4-тият 
кръг на Големия турнир в японската столица Токио. И 
двамата наши представители - Калоян Махлянов и Да-
ниел Иванов, записаха победи в своите хватки. Котоошу, 
както е известен най-добрият български състезател в 
Япония, надделя над маегашира 4 Аминишики, нанасяйки 
му четвърта поредна загуба от началото на надпрева-
рата. Така балансът на Махлянов вече е 3-1.

 Аоияма пък се справи с маегашира 5 Шохозан, израв-
нявайки баланса си на 2 победи и 2 загуби.

Кубрат Пулев вероятно ще се върне на ринга на 5 
април в Росток, съобщи немският Boxen.de. На тази 
дата ще бъде организирана галавечер, на която Юрген 
Бремер ще защитава титлата си в полутежка кате-
гория. Според изданието Кобрата ще бъде включен в 
програмата.

Българският боксьор в тежка категория, който има 
19 победи от 19 мача на професионалния ринг, е официа-
лен претендент на Международната боксова федерация 
(IBF) за титлите на Владимир Кличко.

В предстоящия двубой Кубрат Пулев би трябвало да 
заложи претендентското място и междуконтинентал-
ната си титла, както това се случи и в последния му 
мач срещу Джоуи Ейбъл в средата на декември.

Представителката на домакините Саманта Стосър 
отстрани най-добрата ни ракета при жените Цветана 
Пиронкова във втория кръг на Откритото първенство 
по тенис на Австралия. Тя се наложи с 6:2, 6:0 и си оси-
гури участие в следващия кръг на надпреварата. Пирон-
кова игра с травма на лявото бедро. Поставената под 
номер 17 в световната ранглиста Стосър успя да про-
бие сервиса на българката в средата на първия сет, с 
което поведе с 4:2. След това австралийката не срещна 
проблеми и го взе с убедителен резултат.

Любимката на местната публика започна ударно 
и втората част, печелейки първото си подаване на 0. 
Стосър проби сервиса на Пиронкова и поведе с 2:0, с кое-
то направи задачата на пловдивчанката много трудна. 
До края на сета българката не успя да противодейства 
на съперничката си и отпадна от надпреварата.

В друга среща Серина Уилямс от Съединените аме-
рикански щати се класира за третия кръг на турнира, 
побеждавайки Весна Долонц с 6:1, 6:2. Германката Ан-
джелик Кербер също продължава напред след успех с 6:3, 
6:0 над Ала Кудрявцева от Русия. 

По-малко от месец до старта на Олимпийските игри 
в Сочи президентът на федерацията ни по биатлон Ека-
терина Дафовска откровено призна, че решението за 
смяна на треньора при мъжете е било грешка.

„Изглежда, ще се окаже, че това никак не е било удач-
но. Никой голям отбор не смее в предолимпийска година 
да прави такива големи реформи и ще се окаже, че как-
вото ние сами сме си направили, никой друг не може да 
ни го направи”, заяви тя.

След скандалите около Красимир Анев, който беше 
обявил, че слага край на кариерата си, централата осво-
боди Николай Захаров и върна Георги Фъртунов, който 
води нашите във Ванкувър.

„Аз бях против треньорската смяна и съм го казвала. 
Резултатите на този етап не ни удовлетворяват. Не 
съм очаквала така да започнем този сезон. Методиката, 
по която се готвят, е различна”, каза още олимпийската 
шампионка. Тя призна, че и момчетата невинаги слушат 
треньорите. Дафовска все пак се надява до игрите в 
Сочи тимът да влезе в по-добра форма.

„Мечтите ни са класиране в осмицата”, сподели 
златното ни момиче от Чепеларе.

Отборът на Любо Пенев впечатли на квалификациите за световното

Страницата подготви 
Теодор Николов

Доброто представяне на българския нацио-
нален отбор по футбол в последните световни 
квалификации направи отбора на Любо Пенев 
апетитен за контролни срещи. „Трикольорите” 
ни са получили оферта от Катар за приятел-
ски мач в края на май или през август. Тогава 
тимът на домакина на световното през 2022 
година има планирани лагери в Европа и иска 
да се пробва срещу отбора на Любослав Пенев.

Пристигнало е и предложение за приятелски 
мач на 5 март срещу Азербайджан в Баку. Фе-
дерацията на Хондурас изненадващо обяви, че 
очаква България на тяхна земя преди световно-
то. След това те ще се готвят в САЩ. Според 
пресата в Хондурас съперникът е много силен и 
идеален за мач преди финалите в Бразилия. От 
БФС заявиха, че нямало преговори за подобен 
двубой.

Вечното дерби „Левски“ - ЦСКА от последния 26-и 
кръг на редовния сезон ще се играе на 8 март (събота) 
от 16:15 часа. Ден по-късно - на 9-и, ще е сблъсъкът 
„Литекс“ -  „Лудогорец“. Програмата по дни и часове за 
последните три тура ще бъде обявена официално от 
БФС. Новата футболна година ще стартира още на 15 
февруари, когато трябва да се изиграе отложеният мач 
между „Нефтохимик“ и „Лудогорец“. Седмица по-късно 
ще е 24-тият кръг. Първите 1/4-финали от турнира за 
купата ще се играят на 12 и 13 март.

Головата машина на „Пари Сен Жермен“ Златан 
Ибрахимович детронира бразилската звезда Неймар в 
класацията за най-красив гол през 2013 г. Ибра прибра 
престижната наградата „Ференц Пушкаш” за попаде-
нието си със задна ножица с екипа на шведския нацио-
нален отбор срещу Англия. Скандинавците спечелиха 
въпросната приятелска среща с 4:2, като нападателят 
реализира и четирите гола.

Третият номиниран за „Гол на годината” беше сръб-
ският полузащитник на „Бенфика” Неманя Матич.

Лионел Меси, 4-кратен носи-
тел на „Златната тока”, поздрави 
Кристиано Роналдо, който спече-
ли приза за 2013 г. 26-годишният 
нападател бе сред номинираните 
трима играчи, но в голяма част 
от миналия сезон бе контузен, 
което се оказа и решаващо в из-
бора на португалеца за най-добър 
играч.

„2013 г. не бе много добра. Имах 
контузии, но също така и проблеми 
около семейството ми, които бяха 

8 футболисти ще се разделят с „Интер“ след 
края на сезона, пише „Тутоспорт”. Според близко-
то до „Ювентус“ издание „нерадзурите” няма да 
предлагат продължаване на договора на някои от 
най-опитните си играчи, като в това число влизат 
Естебан Камбиасо, Кристиан Киву, Диего Милито, 
Валтер Самуел и др.

По този начин новият бос на 18-кратните шам-
пиони Ерик Тохир ще отвори нова страница в клуб-
ната история. „От следващия сезон започваме нова 
ера”, категоричен бил индонезийският бизнесмен.

В момента „Интер“ изживява тежък период и 
видимо изостава от развиващите се отбори като 
„Юве“ и „Рома“ в италианската Серия А.

предизвикани заради мен от медии-
те. Надявам се 2014-а да бъде добра 
година и да забравим за изминалите 
неща”, заяви Меси след церемонията 
в Цюрих.

„Златната топка” е много важна 
награда и както казах на пресконфе-
ренцията преди награждаването, за 
мен бе чест да бъда сред тримата 
най-добри играчи за изминалата го-
дина. Искам да поздравя Кристиано, 
защото той заслужаваше да спече-
ли”, каза още португалецът.

Снимка arenaarmeec.com
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Специални кореспонденти Емил Христов, Елица Илчева,  

 Георги Сотиров, Лили Христова

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Я

Людмил Митакев

Около десетина богати българи прите-
жават жилища в един от най-приятните 
градове за живот Лондон. Те не правят 
изключение от модната тенденция все 
повече хора с възможности да се устано-
вяват в столицата на Великобритания. 
Миналата година в града са били прода-
дени без ипотека недвижими имоти за  83 
млрд. британски лири. 

Най-интересното в Лондон е, че 

парите тук се стичат от всички посоки на 

света.

Независимо от това притежателите 
им ги обединява едно - те живеят в най-
скъпите райони като „Кенсингтън“, „Чел-
си“, „Мейфеър“ или „Найтсбридж“. Само че 
това не са само хора, които просто имат 
какво да похарчат и обичат да го правят. 
Парите са превърнали бита на фамилията 
в бизнес. Вече не може без лични асистен-
ти и изпълнителен директор по семейни-
те въпроси, в  какъвто се превръща обик-
новено съпругата. Къщата е преустроена 
в голямо общежитие, в което има дори 
служба за цветя, да не говорим за порти-
ер, готвач и икономка и където личното 
става корпоративно.

Децата са най-

отговорната инвести-

ция

Наследниците ве-
роятно не са най-скъ-
пите придобивки на 
богаташите, но това 
е област, където раз-
ходите са най-отго-
ворни. Облеклата са 
закупени от Lanvin Kids, 
Bonpoint, Dior Kids – най-
малко три хиляди евро 
на сезон за дете. Въ-
преки това показател 
за супербогатите не 
е гледачката, която живее у дома, и  не 
частното училище, а викторианската 
привързаност към гувернантите. Петима 
учители за китайски, древногръцки, ла-
тински, пиано, тенис и евентуално други 
за бъдещите наследници е едно от изис-
кванията на елита.

Домакинство

Домашна помощничка с настаняване, 
задължена да готви и да пазарува, е на 
стойност 500 лири на седмица. Чистачка-
та идва всеки ден. Ако се закупи куче, то 
трябва да е мъничко за лейди или голямо 
за мъжа. Каишката трябва да бъде Louis 

Vuitton (245 лири), защото тук трябва да 
се демонстрира логична последовател-
ност. Разходката на домашния любимец 
е 25 лири на час, тъй като богат човек не 
може да си позволи да бъде видян да ходи 
с найлонова торбичка за справяне с ес-
тествените потребности на животното.

Външност

Никой не иска папараците да го хва-
нат запотен и със зачервено лице. С фи-
зическите упражнение на богатите се 
занимават треньор или йога инструктор 
в домашната фитнес зала.

Обувките са от Manolo Blahnik, Christian 
Louboutin и Roger Vivier. Бижутата са на 
Cartier. Момичетата започват носенето 
на Love Bracelet  за четири хиляди лири на 
осемгодишна възраст, но тийнейджърите 
предпочитат Tiffany & Co.

Ваканция

Все  по-трудно става да се избяга от 
реалността, затова почивките са истин-
ско предизвикателство. Да се излезе от 
Лондон, се превръща в мечта и най-ексклу-
зивните ваканции са в Шотландия, където 
всеки от суперклиентите харчи над 100 
хил. лири на година за почивка.

Въпросът не е 
да се покажеш шик, 
като се настаниш 
в луксозни хотели 
като Sandy  Lane. 
Тези хора искат да 
избегнат опасност-
та от папараците, 
разказва специали-
зирал се в тази об-
ласт брокер.

Забавления

С мобилния те-
лефон или чрез ин-

тернет може да получите оферта да си 
купите билети за VIP представления в 
многобройните театри и опери, но с до-
пълнителна такса от 100 лири и повече. 
Иначе готвачът ще сготви пищна вечеря. 
С оформянето и подреждането на масата 
и помещенията се занимават компании 
като Last Supper, в този случай идват и 
цветарите. Всичко това заедно със скъпо 
вино ще струва 5 хил. лири за осем души. 
Това е по-евтино в сравнение с посещение 
на ресторант, където можете да резер-
вирате за своите гости отделна зала в 
елитния квартал „Мейфеър“ за два пъти 
повече пари.

Тенденцията

Няма причина да спре потокът от жела-
ещи да се установят в Лондон чужденци с 
възможности. Това се усеща и от строител-
ните предприемачи, независимо че градът е 
изправен пред недостиг на около 50 хил. нови 
жилища годишно. Но в луксозния сегмент, къ-
дето жилищата струват над 10 хил. лири за 
1 кв. м, се строят предостатъчно домове. 
Част от тях оправдават цената, но се опа-
сяваме, че това няма да е така за всички 
подобни имоти, твърдят от лондонската 
агенция за имоти Curzon Investment Property. 
Според специалистите търсенето на най-
скъпите имоти в райони като „Кенсингтън“, 
„Челси“, „Мейфеър“ и „Найтсбридж“ ще оста-
не силно, но сполучилите да се настанят тук 
трябва да са готови за аристократичните 
порядки в квартала. Както е казал народът: 
„Който има брада, има и гребенче.”

МАРШРУТИ

Между високите планини 
на Сиера Невада и 
живописното крайбрежие 
на Аликанте

В богаташкия квартал „Кенсингтън” е една от 

най-старите гари в света

Добре е да се живее и от двете 

страни на „Тауър бридж”

Край „Биг Бен” има приятни места за забавления

„Свети Стефан” 
е единственият 
железен храм в 
света

С в к

Децата им задължително са заобиколени от свита
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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

Един режисьор  
пита друг: 

- Защо вашите актьори 
започнаха така лошо да 
играят любовни сцени? 

- Защото всички се 
изпожениха...

Работодателите 
припомпят,  

че първоначалните 
изменения, които 
бяха внесени от 

Министерския съвет 
и които бяха консултирани и 

съгласувани с тях, бяха насочени 
към създаване на заетост  

в страната.

Снимка Влади Георгиев
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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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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

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

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 броя обръщаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.44,00 лв./бр. 0,38 лв./кг - кварц
0,50 лв./кг - корунт

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Хотел „Астера“ - кк Златни пясъци


