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Емил Христов

Новият 24-километров участък от път I-5 Кър-
джали – Подкова, част от международния коридор за 
Гърция през Маказа, беше пуснат в експлоатация. 
Той бе официално открит от министъра на регио-
налното развитие Десислава Терзиева. На церемони-
ята присъстваха и зам.-министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Пе-
тър Киров, председателят на Управителния съвет 

ЕВРОИЗБОРИ
Изборите за 
Европейски парламент:
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на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан 
Чайков, народни представители, кметовете на Кър-
джали, Джебел, Момчилград и Кирково.

„ГКПП Маказа беше отворен миналата година 
и с новите 24 км мечтата на родопчани да имат 
пряка връзка с гръцките градове от пограничните 
региони е реализирана“, заяви министър Терзиева 
по време на събитието. Тя изказа благодарност 
на строителите, положили усилия да проектират 
и построят пътя до Гърция. Според Петър Киров 
участъкът дава нови възможности за икономическо 
развитие на региона и за бизнес контакти с Гърция.

Кърджали – Подкова е разделен на два участъка. 
Първият включва рехабилитацията на 8,2 км от път 
I-5 от Кърджали – кръстовището с бул. „България“, 
до разклона за Джебел. Вторият е ново строител-
ство на отсечка 24,2 км - от разклона за Джебел до 
Подкова, както и пътната връзка за село Фотиново, 
която е 2,3 км. Трасето преминава през общините 
Момчилград, Джебел, Кирково и Подкова.

Стойността на обекта е 54 млн. лв. ИНТЕРВЮ
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Евгений Иванов, изп. 
директор на ИАНМСП:

Камарата  
е наш коректен 
и много активен 
партньор

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
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Юрий Исаков, извънреден 
и пълномощен посланик на 
Руската федерация у нас:

Зимните игри  
в Сочи са събитие 
от световен 
мащаб

Този път е 
различно
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Емил Христов

Първият бетон на Цен-
търа за рехабилитация 
„Преображение” в Сапарева 
баня бе положен на офици-
ална церемония.  Капсула 
с имената на представи-
телите на инвеститора, 

изпълнителя на строител-
ните дейности и на общи-
ната бе положена в осно-
вите на обекта. В нея бяха 
запечатани българското и 
руското знаме, левове, руб-
ли и евро, които да донесат 
бъдещи успехи на рехабили-
тационния център. 

Специално за събити-
ето от Москва пристиг-
на президентът на фонд 
„Закон, справедливост и 
милосърдие” Вадим Игоре-
вич Поспелов. Фондът е 
за съдействие и обезпеча-
ване на социална и правна 
защита на служителите 
на съда и техните семей-
ства. „Закон, справедли-
вост и милосърдие” – Мос-
ква, и община Сапарева 
баня са основатели на ак-
ционерно дружество „Аква 
Трийтмънт” – инвеститор 
на обекта. Проектант и 
главен изпълнител е Bolkan 
Construction. Реализацията 
на проекта ще бъде пример 
за успешно ПЧП. На съби-
тието присъстваха ръко-
водството на руския фонд 
„Закон, справедливост и ми-
лосърдие“, инж. Светослав 
Глосов - представител на 
изпълнителя, областният 

управител на Кюстендил 
Иван Каракашки и кметът 
на Сапарева баня – инж. 
Сашо Иванов.

„Центърът за рехаби-
литация „Преображение“ 
е изключително важен за 
нас, защото той ще оси-
гури нови работни места 
за населението на общи-
ната. Освен това ще има и 
голям икономически ефект 
за целия регион както по 
отношение привличането 
на туристи, така и на ин-
веститори. Сигурен съм, 
че по този проект всичко 
ще бъде изпълнено в сро-
ковете, които са гаранти-
рани от руския фонд „Закон, 
справедливост и милосър-
дие“, каза в словото си по 

време на полагането 
на капсулата инж. Ива-
нов. От своя страна 
Вадим Поспелов обясни 
пред събралите се гос-
ти, че центърът ще 
е достъпен за всички, 
които имат желание 
да се възползват от 

неговите процедури.
„За мен това е уникален 

ден. Освен че е мой рожден 
ден, можем да кажем, че е 
рожден ден и на този бъ-
дещ прекрасен обект. Това 
начинание е много важно 
лично за мен, както и за 
отношенията на Русия и 
България. Затова съм тук“, 
каза още той. В центъра 
ще се извършват специал-
ни лечебно-профилактични 
дейности, рехабилитация 
на слединфарктно и следин-
султно състояние, а също 
така и на заболявания на 
сърдечно-съдовата систе-
ма. Поспелов съобщи, че със 
средства от фонда вече е 
осигурено лечението и на 
едно дете от общината, 
което е претърпяло успеш-
на сърдечна операция. 

По план обектът тряб-
ва да е готов до две години, 
като след започването на 
функционирането на цен-
търа той ще осигури над 
300 нови работни места. 

Специално интервю за 
в. „Строител“ с президен-
та на фонд „Закон, справед-
ливост и милосърдие” Вадим 
Игоревич Поспелов четете 
в следващия брой.
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НИЕ ОТ ТРЪНСКО

Много нещо се изписа по вестниците 
и се изприказва по телевизията, че след 
Нова година щели сме да залеем Европа-
та – разбирай Англия и Германия. Новата 
година си мина и замина, а българчетата 
си стоят у дома, пият си виното и пекат 
мръвки на скарата. Както си е било от 
памтивека през зимата по нашите земи.

Е, при нас стана различно.
Фирмата на шефа спечели конкурс за 

довършителни работи на сграда за спе-
циални социални дейности някъде далеч 
на изток от Лайпциг.

Натоварихме се на буса и в колата 
на шефа и за има-няма ден и половина 
пристигнахме. Сняг, не ти е работа, ама 
аутобаните лъщят до асфалт, до черно.

Посрещнаха ни както си му е редът, 
нагостиха ни с прочутия техен айсбайн – 
свински джолан с гарнитура от немското 
кисело зеле и пюре от грах. Е, пихме и по 
две мътни бири, които се произвеждаха 
зад кръчмата.

На другия ден ни заведоха на обекта, 
триетажна сграда на груб строеж, коя-
то щяхме да довършваме – измазване, 
инсталации, шпакловка и т.н.

Още с влизането ни бригадирът бай 
Кольо, око ренген, както му викахме, ко-
гато идваше да приема работата ни, 
нещо се смръщи. Взе водната терзия, 
рулетката и големия мастар на мазачи-
те и започна да се щура край стените. 
Германецът, а и ние се умълчахме.

Какво се оказа? Тези преди нас се 
бяха олели здравата. От единия край на 

стената до другия отклонението беше… 
3 см! Бай Кольо го доказа неопровержимо. 
И чорбаджията „сви перките”.

Стана ясно, че строителите преди 
нас не са били нито българи, нито ру-
мънци, дето ни пишеха по вестниците в 
последните месеци. И дето сме щели да 
им вземем хляба и на англичаните, и на 
германците. Утехата за домакина беше, 
че все пак са били „майстори“ от източ-
ните провинции. „Източни, източни, ама 
от Германия...”, не му останахме длъжни 
ние.

Какво стана ли? Шефът добре се спа-
зари за цената на метър мазилка, а ние 
си забъркахме наш разтвор, както на-
времето бащите ни и техните бащи – с 
фино пресят пясък, с добре угасена вар и 
с няколко лопати цимент. Хем здраво, хем 
стената бързо дърпа, за да можеш да я 
изпердашиш с маламашката, хем може и 
малко по-дебела да е мазилката.

Накрая германецът се появи, взе от 
бай Кольо рулетката и водната терзия, 
мери, занича оттук-оттам и… ни заведе 
на още един айсбайн. Хапнахме здраво. 
Само бирите май бяха повечко. Този път 
поръчахме Leipziger Gose, за да покажем, 
че освен от строителство поназнайваме 
и други работи – например че историята 
на бирата „Гозе” е свързана с повече от 
1000-годишна пивоварна традиция.

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Във връзка със стартирането на строителството на обект   
„Център за рехабилитация „Преображение“, м. Св. Богородица, гр. Сапарева баня, 

и поетия социален ангажимент
фирма „Болкан Кънстракшън“ АД – главен изпълнител,

ОТПРАВЯ ПОКАНА
към работници, бригади и строителни фирми от региона, вписани в Централния про-
фесионален регистър на строителя, да изявят своето желание за работа на обекта. 
Моля кандидатите да представят референции за изпълнени професионално, в срок 
и в съответствие с нормативните изисквания обекти, ценови предложения за видове 
работи, които биха могли да изпълняват, както и данни за ресурсните си възможности.

П О К А Н А

Тел.: +359 2 850 51 49
Факс: +359 2 850 45 90

За контакти:  Инж. Зарко Мъхов – тел.: + 359 888 17 77 88
Инж. Ева Александрова – тел.: + 359 882 40 90 68
Е-mail: office@bolkanconstruction.com

Специално за 

събитието от 

Москва пристигна 

президентът на фонд 

„Закон, справедливост 

и милосърдие” Вадим 

Поспелов (вдясно)

Вестникът на българския 

строител
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Финансовият ресурс от публичната инвестиционна про-
грама „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ в размер 
на 500 млн. лв. бе разпределен между общините и държавните 
ведомства. Очакванията на министър Петър Чобанов са в 
близките месеци да бъдат обявени обществените поръчки 
по одобрените проекти, а в средата на годината да започ-
не тяхното изпълнение. Вицепремиерът Даниела Бобева пък 
съобщи, че до няколко седмици се очаква да е факт планът 
за действие към Националната стратегия за насърчаване 
развитието на малките и средните предприятия (МСП) 2014-
2020. Една от основните мерки в него е предоставянето на 
финансиране от Българската банка за развитие на МСП – 
както на стартиращи, така и на фирми в тежко финансово 
състояние. Продължава и поетапното прилагане на мерките 
за облекчаване на регулаторната тежест за бизнеса и граж-
даните. 

Всичко това създава предпоставки след пет години фи-
нансова и икономическа криза компаниите най-после не само 
да поемат глътка въздух, но и да имат работа – по проекти-
те, финансирани от правителствената програма и по дейно-
стите, за които се предоставят европейски средства. На 
11 февруари предстои и среща на кабинета с бизнеса. Тога-
ва частният сектор ще има възможност да зададе своите 
въпроси и да изложи идеите си за подобряване на икономиче-
ската среда. Именно сега – в началото на новия програмен 
период, е удачното време за ревизия и промени. Това ще га-
рантира, че в страната ще има устойчив и конкурентоспо-
собен бизнес, с чието партньорство през следващите седем 
години по-успешно и ефективно ще бъде оползотворено евро-
пейското финансиране за развитието на една по-модерна и 
привлекателна за чуждите инвеститори България. 

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 

100 ÄÓÌÈНевена Картулева

„Проектът е важен за 
областния град и всички 
селища от региона, тъй 
като се повишава безо-
пасността на пътуване 
и се улесняват връзката 
с Гърция и достъпът до 
пристанището в Алек-
сандруполис”, заяви пред 
събралите се гости инж. 
Стефан Чайков. „Средно 
на денонощие по направ-
лението преминават около 
3600 превозни средства, 
а с пускането на новия 
участък трафикът ще на-
раства“, подчерта той. На 
обекта са изградени 8 го-
леми съоръжения. 6 от тях 
са мостове над реките 
Читак дере, Джебелска, 
Саръяр дере, Безименна, 
Голяма река, Върбица, как-
то и два селскостопански 
подлеза. Построени са и 
9 кръстовища – 7 по ди-
ректното трасе и 2 по 
пътната връзка, обясни 
още председателят на 
АПИ. 

И з п ъ л н и т е л и  н а 
строително -монтаж-
ните работи са ДЗЗД 
„Кърджали – Подкова“ и 
ДЗЗД „Проход – Маказа“. 
Строителният надзор 
е осъществен от ДЗЗД 
„Инфраструктура - Ма-
гистрални пътища“. Ав-
торският надзор на учас-
тъка за рехабилитация е 
на „Виа план“ ЕООД, а на 
новото строителство - 
на „Рутекс“ ООД. 

Общата стойност на 
договора за безвъзмездна 

 от стр. 1

През настоящата година в довеж-
дащия водопровод на Кърджали ще 
бъдат инвестирани още 350 хил. лв., 
съобщи министърът на регионалното 
развитие Десислава Терзиева по време 
на посещението си в града. Средства-
та за реконструкция на над 300 м водо-
провод ще бъдат осигурени от бюдже-
та на министерството. Ремонтът ще 
намали риска от спиране на питейната 
вода на града при аварийни ситуации. 
Обектът е част от втория етап на 
проекта за реконструкция на водопро-
водната мрежа на Кърджали. 

Изпълнението му е било прекрате-
но през 2009 г. „Това е един от многото 
спрени ВиК проекти през 2009 и 2010 г., 
което е довело до влошаване на със-
тоянието на съоръженията“, обясни 
Терзиева. 

Тя припомни, че от спестявания 
от бюджета на ведомството през 
ноември 2013 г. са осигурени близо 
400 000 лв. за реконструкция на водо-

финансова помощ е мал-
ко над 54 млн. лв. с ДДС. 
Средствата за обекта са 
отпуснати от Кохезион-
ния фонд на Европейския 
съюз и националния бю-

джет чрез ОП „Транспорт“ 
2007-2013 г. Кърджали – 
Подкова е част от транс-
европейската транспорт-
на мрежа – коридор № IX, 
свързващ Финландия и 

Русия с Гърция през Румъ-
ния и България. Той е един 
от четирите първокласни 
маршрута и е основната 
връзка по направлението 
север-юг.
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Людмил Митакев

За десети път Герман-
ско-българската индустриал-
но-търговска камара отличи 
предприятия, допринесли през 
2013 г. за развитието на ико-
номическите отношения между 
двете страни. На церемонията 
присъства министърът на ин-
вестиционното проектиране 
проф. д-р арх. Иван Данов, който 
връчи отличието на регионал-
ния мениджър на „АББ България“ 
ЕООД Екехард Нойрайтер. Фир-
мата е на първо място в ка-
тегория „Голямо предприятие“. 

Тя специализира в енергийни 
и промишлени информационни 
решения и системи за висо-
ко, средно и ниско напрежение. 
В категория „Малко и средно 
предприятие“ бе отличена „Тан-
гра АВ” ООД, занимаваща се с 
инженеринг в областта на вен-
тилационните, отоплителните 
и климатичните системи. 

„САП Лабс България” ЕООД 
спечели приза в третата, 
т.нар. отворена категория за 
обществено значими проекти, 
при които комерсиалният фак-
тор не е водещ. 

Очаква се стокообменът 

между Германия и България за 
2013 г. да достигне пореден ре-
корд – над 5 млрд. евро. Според 
информация на Министерство-
то на икономиката на Герма-
ния за периода януари-ноември 
2013 г. износът на българска 
продукция към Германия надви-
шава вноса от там. Освен най-
важен търговски партньор на 
България страната е и един от 
основните инвеститори у нас. 
По данни на БНБ най-големите 
преки инвестиции в България за 
периода януари-ноември 2013 г. 
са на Холандия – 651,1 млн. евро, 
и Германия – 195,9 млн. евро. 

провода по ул. „Климент Охридски” в Кърджа-
ли. Той е част от довеждащия водопровод 
за града и околните села. Строително-мон-
тажните работи приключиха през декември 
2013 г. „От подобрената услуга по водоснаб-
дяване и канализация вече се възползват око-
ло 50 000 домакинства“, каза министърът. 
Преди реконструкцията в реката са се из-
ливали около 50 литра вода на секунда. Сега 
това е предотвратено.

Министърът отбеляза, че състоянието 
на ВиК системите в цялата страна е лошо, 
а процентът на загубите на вода е висок. 
„Това, което сега се опитваме да направим 
според възможностите на държавния бю-
джет, е да подобрим водната инфраструк-
тура“, обобщи тя. „Ще използваме средства 
от новата публична инвестиционна програ-
ма на правителството за финансиране на 
програмата на Министерството на реги-
оналното развитие (МРР) за борба с без-
водието в размер на 20 млн. лв. Заедно със 
средствата, предвидени за изграждане на 
язовири през 2014 г. МРР ще инвестира общо 
43 млн. лв. във водния сектор, което не се е 
случвало от години“, подчерта Терзиева.

Министър Иван Данов връчи наградата в категория „Голямо предприятие“

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

Премиерът Пламен Оре-
шарски освободи зам.-ми-
нистъра на регионалното 
развитие Драгомир Симид-
чиев от заеманата длъж-
ност. Освобождаването е 
по молба на Симидчиев. Това 
съобщиха от правителстве-
ната пресслужба в сряда. До 
редакционното приключване 
на броя не стана ясно кой 
ще бъде новият зам.-минис-
тър на МРР.

„Министерството на околната среда и водите ще анали-
зира проектите по  ПУДООС. Необходимо е да преценим ефек-
тивността от вложените средства.“ Това заяви ресорният 
министър Искра Михайлова по време на петото редовно за-
седание на обществения съвет към ведомството. В него взе-
ха участие и заместник-министрите Чавдар Георгиев и Дин 
Онбаши, директори на дирекции, експерти и над 80 предста-
вители на неправителствени организации. Михайлова посочи, 
че планираните разходи за настоящата година са 89 млн. лв.

През 2013 г. са финансирани 74 проекта за 77,5 млн. лв. 
Като безлихвени заеми на общините са отпуснати 17,8 
млн. лв. Ново в ПУДООС е работата му като изпълнителна 
агенция на международна програма с швейцарско финансиране.

Мартин Славчев 

Разпределението на 
целия финансов ресурс 
от публичната инвести-
ционна програма на пра-
вителството „Растеж и 
устойчиво развитие на 
регионите“ в размер на 
500 млн. лв. стана ясно 
след редовното седмично 
заседание на кабинета. 
Общините ще получат 289 
млн. лв. за реализацията 
на 392 проекта, а минис-
терствата - 211 млн. лв. 
за 13 дейности. Между-
ведомственият съвет за 
оценяване, приоритизира-
не и подбор е разгледал 
над 1100 проектни предло-
жения на общините и 16 на 
министерствата. 

„Постигнато е покри-
тие на цялата терито-
рия на страната, като 
няма пропуснати региони. 
Ресурсът на програма-
та ще стигне за всички 
приоритетно оценени и 
класирани проекти на об-
щините. Финансирани са 
инфраструктурни обекти 
както в големите, така и в 
по-малки населени места”, 
уточни след заседанието 
министърът на финанси-
те Петър Чобанов, чието 
ведомство е управляващ 
орган на програмата.

За ВиК проекти и за 
управление на отпадъ-
ците са предвидени 78,3 
млн. лв. За транспортна 
инфраструктура са от-
делени 104,6 млн. лв., а за 

социална – 197,5 млн. лв., в 
това число 25 млн. лв. за 
училища и детски гради-
ни и 15,7 млн. лв. за висши 
учебни заведения. Сумата 
за здравеопазване е 27 
млн. лв., а за спортни зали 
и съоръжения - 62 млн. лв. 
За други сектори, свърза-
ни с подкрепа на социално- 
икономическото развитие, 
са предвидени 119 млн. лв., 
като от тях 112 млн. лв. 
са за благоустройство 
на малки населени места, 
стана ясно от изказване-
то на Чобанов.

Той подчерта, че одо-
брените за финансиране 
програми на министер-
ствата са насочени към 
проекти на отделни на-
селени места. Планира-

ните дейности на Минис-
терството на околната 
среда и водите са за уп-
равление на речните ба-
сейни и третирането на 
отпадъците. С 20 млн. лв., 
предвидени за Министер-
ството на регионалното 
развитие, предстои да се 
реши проблем, свързан с 
безводието в някои общи-
ни. Министерството на 
здравеопазването ще по-
лучи средства за две про-
грами за спешна помощ. 
12 млн. лв. е ресурсът за 
изграждане на Национална-
та здравно-информацион-
на система. Министер-
ството на образованието 
и науката ще получи пари 
за строителството на  
инфраструктура за чети-

Одобрени са 392 проекта на общините и 13 на министерствата

Национален форум „Правителство - биз-
нес“ ще се проведе на 11 февруари по иници-
атива на премиера Пламен Орешарски. Това 
стана ясно по време на негово посещение 
в Пазарджик, където с представители на 
частния сектор от района той коменти-
ра общата оценка на работодателите за 
действията на кабинета. 

Във връзка с предстоящата дискусия 
председателят на Камарата на строи-
телите в България (КСБ) инж. Светослав 
Глосов обобщи позицията на организация-
та. Той посочи, че най-важният фактор за 
съществуването на успешен бизнес е поли-
тическата стабилност.  Тя е важна и за ин-
веститорите. „Което и да е правителство 
трябва да има условия да работи. А поли-
тиките, които формира - да се обсъждат с 
фирмите. Трябва и да се намали времето за 
процедурите за съгласуване и разрешение, 
за да е по-малка административната те-
жест за частния сектор“, смята инж. Гло-
сов. Той и изп. директор на Камарата инж. 
Иван Бойков бяха категорични, че приори-
тет за строителния бранш е изготвянето 
на изцяло нов Закон за обществените по-
ръчки. Над 80% от строителната продукция 
е от обществени поръчки, затова критери-
ите, по които се правят търговете, трябва 

да са прозрачни и честни, е позицията на 
КСБ. 

„Отдавна предлагаме да се въведе елек-
тронно възлагане и отчитане на поръчки-
те. Трябва да се разработи правилник или 
наредба, която да регламентира начините 
за провеждане на поръчки в различните 
браншове. Едни са особеностите при купу-
ване на кламери, други - при строителство. 
Необходима е типова документация и изи-
сквания за всеки бранш“, обясни председа-
телят. От своя страна инж. Бойков напом-
ни, че КСБ направи предложения за промени 
в ЗОП, които залегнаха и в проектозакона 
за обществените поръчки на правител-
ството. „След като текстовете бяха при-
ети на първо четене в парламента, вече 2 
месеца няма никакво движение по тях. Една 
от основните промени, които предложихме 
и която намери съмишленик в лицето на 
вицепремиера по икономическото разви-
тие Даниела Бобева и екипа й, е за това 
по-малките фирми в строителството да 
намерят работа в изпълнението на обекти-
те като подизпълнители. Въпросът, който 
бих отправил към правителството, е кога 
промените в закона ще станат факт?“, ко-
ментира във връзка с предстоящата среща 
изп. директор на Камарата. 

Десислава Бакърджиева

До няколко седмици 
трябва да е готов планът 
за действие по национална-
та стратегия за насърчава-
не развитието на малките 
и средните предприятия 
2014-2020. Един от основ-
ните проблеми на сектора 
е финансирането. Затова 

Българската банка за разви-
тие се е трансформирала в 
банка на малкия бизнес. Ин-
ституцията ще се занима-
ва основно с малки и средни 
предприятия както с рабо-
тещи, така и със старти-
ращи. Един от най-важните 
продукти ще е предназначен 
за фирми в тежко финансово 
състояние. Насърчаването 

на износа и предприемаче-
ството също ще са сред 
приоритетните мерки в 
стратегията, както и съз-
даването на електронно 
правителство. Това каза 
вицепремиерът по икономи-
ческите въпроси Даниела 
Бобева по време на форума 
„Европейски фондове и бан-
кови институции в помощ 

на малкия и средния бизнес”.
По  думите  й  около 

309 000 са били активните 
фирми през 2012 г., от които 
136 800 са декларирали, че не 
работят и нямат обороти. 
В същото време е забеля-
зана тенденцията средни-
те предприятия да стават 
малки, а малките - микро. 
Това е довело да загуба на 

около 97 000 работни места. 
Друга негативна тенденция 
е, че през последните 3 го-
дини с 50% намаляват и ин-
вестициите в дълготрай-
ните материални активи, 
което показва, че малкият 
и средният бизнес се дека-
питализират. Най-тежко 
засегнатите сектори са 
строителството, недвижи-

КСБ ще постави въпроса: Кога промените в ЗОП ще станат факт?

мите имоти и туризмът.
„Целта ни е да създа-

дем ефективни и устойчиви 
предприятия. Поради това 
през тази година държа-
вата отделя 20 млн. лв. за 
иновации”, посочи Бобева. 
Вицепремиерът сподели 
още, че има идея за отпа-
дане на данъци и за дарения 
за иновационната дейност, 
която обаче все още не е 
обсъждана.

ри университета и един 
колеж. 

Списъкът с одобре-
ните проекти на общи-

ните  публикува ме  на 
24-27 стр., както и на 
сайта на в. „Строител“ -  
www. vestnikstroitel.bg.

Снимка Денис Бучел



5СТРОИТЕЛДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАпетък, 7 февруари 2014

минерални басейни, джакузи, ароматна парна баня,
сауна, приключенски душ, зона за релакс, шезлонги, фитнес

Свилена Гражданска 

„Наредбата за обществени-
те поръчки в сектор „Строител-
ство“ е на 90% готова. Изчак-
ваме приемането на ЗОП и ще я 
внесем за обсъждане.“ Това заяви 
министърът на инвестиционно-
то проектиране Иван Данов на 
пресконференция, която се про-
веде в Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър. В нея 
взеха участие заместникът му 
Джейхан Ибрямов, директорът 
на агенцията инж. Валентин Йо-
вев, главният секретар на АГКК 
Мария Пирянкова, представите-
ли на Камарата на архитектите 
в България, Камарата на инже-
нерите геодезисти и Камарата 
на инженерите в инвестицион-
ното проектиране.

„Скоро агенцията ще обяви 
обществени поръчки за изра-
ботване на кадастрални карти. 
Същевременно създаването на 
електронен регистър и цифров 

архив на съществуващите гео-
графски, картографски и кадас-
трални данни към АГКК гаран-
тира максимална сигурност за 
собствеността на българските 
граждани и абсолютна точност 
по отношение на границите на 
имотите“, добави арх. Данов. 
По думите му МИП планира и 
изработването на подземен ка-
дастър, който е изключително 
важен за инфраструктурата, 
газификацията и комуникации-
те, както и за строителство-
то. 

Това е и част от идеята за 
създаване на обща информа-
ционна система с кадастрална 
карта у нас. Към настоящия мо-
мент едва 18% от територия-
та на страната (около 30% от 
общия брой имоти) фигурират в 
регистрите. 

До края на годината столи-
цата ще има пълна кадастрал-
на карта в електронен вид. Ще 
започне процедурата по обявя-

ване на обществени поръчки за 
изработване на документите за 
последните 8 района на София, 
както и за част от черномор-
ското крайбрежие и землищата 
на 13 общински и 27 други насе-
лени места. Можете да видите 

пълния списък на страницата на 
АГКК http://www.cadastre.bg/. За 
целта са осигурени 10 млн. лв. 

„44 общини все още нямат 
задания за общи устройствени 
планове, като за тях за тази цел 
са заделени около 550 000 лв.”, 

каза още арх. Данов.
„Предвижда се гратисен пе-

риод между две и пет години 
след изработването на кадас-
тралните карти и регистри, в 
който фирмите изпълнители да 
отстраняват безплатно допус-
натите грешки и неточности 
след подадени от граждани сиг-
нали“, заяви изпълнителният ди-
ректор на АГКК инж. Валентин 
Йовев. Той обяви, че годишните 
приходи от агенцията към дър-
жавния бюджет възлизат на 18 
млн. и 400 хил. лв., а издръжката 
й е 8 млн. лв.    

Същевременно стана ясно, 
че  Министерството на инвес-
тиционното проектиране ще 
започне до дни проверка за със-
тоянието на сградите, в които 
се помещават училища, спортни 
зали, детски градини и болници. 
Целта е, ако има изменения в 
конструкцията, своевременно 
да се предприемат мерки за 
обезопасяване на тези обекти.

Наредбата за обществените поръчки при строителството е почти готова

Инж. Валентин Йовев показва част от кадастралните карти на София

Снимка Денис Бучел

Десислава Бакърджиева

Няма промяна в индикативна-
та стойност на Оперативна про-
грама „Региони в растеж” (ОПРР) 
2014-2020 г. Рано е да се каже 
дали ОП „Региони в растеж” ще 
получи допълнителни средства. 
Въпросът зависи от изчислени-
ята и приоритетите на прави-
телството. Това стана ясно от 
изказването на министъра на ре-
гионалното развитие Десислава 
Терзиева пред парламентарната 
Комисия по регионална политика 
и местно самоуправление.

В рамките на заседанието 
бяха обсъдени и приети на първо 
четене промените в Закона за 
кадастъра и имотния регистър 
(ЗКИР). Председателят на Коми-
сията по инвестиционно проек-
тиране и вносител на законопро-
екта инж. Емил Костадинов заяви, 
че текстове, които към момента 
остават спорни и пораждат не-
преодолими различия между про-
фесионалните гилдии, ще бъдат 
преработени на по-късен етап. 
Корекциите ще продължат между 
първо и второ четене на закона в 
Народното събрание. 

Според Националното сдру-
жение на общините в Република 
България (НСОРБ) една от кон-

фликтните точки по промените 
в ЗКИР е, че той регламентира 
възможност кадастралната кар-
та и регистрите да могат да бъ-
дат финансирани и със средства 
на общинските администрации. 
Притеснението на общините по 
отношение на тази промяна е, 
че те нямат финансов ресурс за 
такъв вид дейност. Становище-
то на НСОРБ е, че по този начин 
на местните администрации 
се вменява допълнително задъл-
жение, което е отговорност на 
държавата. Затова сдружението 
смята, че текстовете трябва 
да се коригират. В отговор Кос-
тадинов каза, че промяната не е 
разбрана правилно. Той обясни, че 
това е опция, а не задължение на 
общините. Главния секретар на 
Агенцията по геодезия, картог-
рафия и кадастър (АГКК)  Мария 
Пирянкова подкрепи думите на 
вносителя и допълни, че предло-
жението не е императивно. Из-
готвянето на кадастрални кар-
ти със собствени средства ще 
се извършва само по преценка на 
общината. Според експерта от 
АГКК всяка община, на която е 
необходима кадастрална карта, 
за да направи устройствено пла-
ниране, трябва да има тази въз-
можност. 

Десислава Бакърджиева

 „За Пловдив е много важно да 
има бързи железопътни транс-
портни връзки до София, Европа 
и Турция. Най-важната тема за 
всеки един пловдивчанин е авто-
мобилният подлез „Модър-Царе-
вец”, който е част от проекта 
„Модернизация на железопът-
ния участък Септември - Плов-
див”. Благодарен съм на Минис-
терството на транспорта, 
че включиха изграждането на 
„Модър-Царевец” в Оперативна 
програма „Транспорт”. За него 
бяха отпуснати допълнителни 
3,2 млн. лв. Той е неизменна част 
от пътната инфраструктура и 
без него нямаше как да се реали-
зира вътрешният транспортен 
ринг на града.” Това каза кметът 
на Пловдив инж. Иван Тотев при 
началото на дейностите по 
модернизацията на железопът-
ната отсечка Стамболийски - 
Пловдив. Обектът се изпълнява 
по Позиция 3 на проекта „Модер-
низация на железопътния учас-
тък Септември - Пловдив - част 
от трансевропейската железо-
пътна мрежа” по ОП „Транспорт” 
2007-2013 г.

Първата копка направи ми-
нистърът на транспорта, ин-
формационните технологии и 
съобщенията Данаил Папазов. 
Той посочи, че само в рамките 
на няколко седмици е започна-
ла модернизацията на цялата 
53-километрова жп отсечка от 
Септември до Пловдив. Тя включ-
ва 16 км трасе между Стамбо-
лийски и Пловдив. В рехабилита-
цията му ще бъдат инвестирани 
над 67 млн. лв. По Позиция 3 ще 
бъде извършено проектиране 
и строителство на двупътна 
електрифицирана жп линия от 
Стамболийски до Пловдив. Ця-
лата контактна мрежа по нея 
ще бъде обновена. Ще бъде из-

граден и нов пешеходен подлез 
на жп гара Тодор Каблешков, а 
подлезът на спирка Кадиево ще 
бъде модернизиран. На жп гара-
та и спирките в участъка ще 
бъдат построени нови перони и 
покрития, както и шумозащитни 
огради. 

Изпълнител на трасето 
Стамболийски - Пловдив е „Порр 
Бау” ГМБХ - Австрия. Строи-
телният надзор осъществява 
консорциум EPG - ET, съставен 
от „Елтранс инженеринг - БМ” и 
„Айзебан унд Баумпланунгс Гмбх” 
- Германия.

Дейностите по обекта 
трябва да приключат към сре-
дата на 2015 г. 

Снимка авторът
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Евгений Иванов, изп. директор на ИАНМСП:

Мирослав Еленков

Г-н Иванов, каква рав-

носметка бихте направи-

ли за изминалата година 

и за постигнатото от 

Изпълнителната агенция 

за насърчаване на малки-

те и средните предприя-

тия?

През 2013 г. агенцията 
работи по няколко основни 
направления, предоста-
вяйки комплексна услуга 
на българските фирми за 
повишаване на тяхната 
конкурентоспособност 
и излизането им на меж-
дународните пазари. Тя е 
национална финансираща 
институция за междуна-
родните иновативни про-
екти с българско участие 
в рамките на инициатива-
та „Еврика” и съвместна-
та програма „Евростарс“. 
Именно по тази програма 
вече имаме одобрен про-
ект с българско участие, 
който е класиран на 15-о 
място от общо 510 проек-
топредложения. Наистина 
това е едно голямо призна-
ние както за българските 
предприятия, така и в 
частност за агенцията, 
тъй като освен финансова 
помощ оказваме и логис-
тична, и консултантска 
с оглед подготовката на 
прецизни проектни предло-
жения и цялостна докумен-
тация по кандидатстване-
то. ИАНМСП предоставя 
информационно-методиче-
ска помощ за стимулиране 
на обединението на МСП 
в клъстери и експортни 
консорциуми. Така има 
възможност да се повиши 
качеството на експорт-
ните стоки и услуги и да 
се гарантират необходи-
мите обеми за нуждите на 
международните пазари. 
Понастоящем изпълняваме 
проект „По-интелигент-
на клъстерна политика 
в Югоизточна Европа” 
(ClusterPoliSEE). В Закона 
за малките и средните 

предприятия също е посо-
чена ролята на агенцията 
като национално звено за 
координиране и осъщест-
вяване на политиката в 
областта на клъстерите. 
Добре функционира и На-
ционалният иновационен 
фонд – най-успешната схе-
ма за финансиране на тех-
нологичното развитие и 
иновациите в българските 
фирми и стимулиране на 
сътрудничеството между 
бизнеса и изследовател-
ските организации до мо-
мента. Имаме осъществе-
ни шест конкурсни сесии 
с повече от 400 успешни 
проекта, а на 1 февруари 
2014 г. бе даден старт на 
следващата седма сесия 
с бюджет над 5 млн. лв. 

Фондът изцяло се вписва в 
указанията и препоръките 
на ЕК за новия програмен 
период.

Какви са приоритети-

те на агенцията?

Основният приоритет 
е утвърждаването ни като 
координационен орган, в 
който да се формират и да 
се прилагат политики, на-
сочени към МСП. Агенция-
та трябва да бъде тран-
смисия между държавата 
и малкия и средния бизнес. 
В тази посока имаме и 
подкрепата на работо-
дателските организации. 
Защото сега на практика 
сме един дистрибутор на 
европейски пари за подпо-
магане на малките и сред-

ните предприятия. Сред 
основните ни направления 
са насърчаването на екс-
портната и информацион-
но-консултантската дей-
ност и подпомагането на 
иновации. 

Как  виждате раз -

витието на малките и 

средните предприятия 

през тази година?

Ние първи улавяме на-
гласите и настроенията 
на бизнеса. Налице са ня-
кои положителни тенден-
ции в оценката на бизнес 
средата и очакванията. 
Ще дам конкретен пример 
с намаляването на между-
фирмената задлъжнялост. 
Държавата е най-голе-
мият длъжник и своевре-
менното разплащане със 
стопанските субекти по 
Закона за обществените 
поръчки е определящ фак-
тор за нормалната фи-
нансова и икономическа 
ситуация в страната. Из-
плащането на ДДС на ка-
сова основа, което е факт, 
също е стимулиращо за 
бизнеса, както и облекча-
ването и премахването на 
някои лицензионни и регу-
латорни режими. Но това 
са само първи стъпки и до-
тук не трябва да се спира. 
Бизнесът иска да вижда 
в лицето на държавата 
предвидим партньор, иска 
своевременно да планира 
дейността си при нор-
мална социално-икономи-
ческа среда, настоява за 
опростени правила, ниска 
бюрокрация, действащо 

антикорупционно и анти-
монополно законодател-
ство, ефективна съдебна 
система.

Как използвате пари-

те от европейските про-

грами за подобряване на 

работата с фирмите?

ИАНМСП е институ-
ционален бенефициент 
по проект за насърчаване 
на експорта сред малки-
те и средните предпри-
ятия. Той се финансира 
от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез 
Оперативна програма 
„Конкурентоспособност”. 
Със средства от проек-
та подпомагаме нашите 
МСП в няколко направле-
ния. Едно от тях са обу-
ченията за различни групи 
предприятия съобразно 
тяхната експортна го-
товност. Миналата го-
дина проведохме общо 83 
обучения с 1789 участници 
от 1531 компании. В рам-
ките на същия проект 
организираме и финанси-
раме участието на бъл-
гарските малки фирми на 
международни изложения 
и панаири. Това е изключи-
телно важна дейност и се 
оценява високо от нашите 
производители. 

От стартирането на 
проекта до настоя щия 
момент са проведени 77 
национални участия в 
международни панаири и 
специализирани изложби, 
в които своята продукция 
представиха 748 фирми. 
Организирахме 21 търгов-

ски мисии, в които участ-
ваха представители на 
269 компании. Проучвания 
сред участниците в тези 
инициативи показват, че 
в пъти се повишава броят 
на осъществените бизнес 
контакти, сключените до-
говори, предоставената 
информация за особено-
стите на конкретните па-
зари и разширяване на мре-
жата от партньорства.

Какво още могат да 

очакват компаниите от 

вас? Каква е ролята на 

държавата в подкрепа на 

бизнеса?

Малките и средните 
предприятия са гръбна-
кът на всяка икономика. 
Това твърди Европейска-
та комисия, която през 
юли 2008 г. прие с пълен 
консенсус Акта за мал-
кия и среден бизнес (SBA 
- Small Business Act). Този 
документ дава право на 
всяка от страните член-
ки да прилага широк на-
бор от мерки в подкрепа 
на МСП. В тази връзка 
смятам, че е необходима 
организационна структу-
ра в подкрепа на бизнеса 
и по-специално на МСП, 
която да реализира поли-
тиката на правителство-
то. Усилията трябва да 
бъдат насочени към ор-
ганизационно и ресурсно 
укрепване на агенцията, 
опростяване на правила-
та и по-широк достъп на 
малкия и средния бизнес 
до европейско и национал-
но финансиране. Затова с 

Евгений Иванов е назначен за изпълнителен директор 

на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките 

и средните предприятия (ИАНМСП) съгласно заповед на 

Министерството на икономиката и енергетиката, считано 

от 16 септември 2013 година. Завършил е Техническия 

университет – София, специалност „Електрически машини и 

апарати”. Има две магистратури – „Икономика, организация 

и управление на патентноправната и лицензионна дейност” 

и „Комплексно социално-икономическо развитие”. Владее 

английски и руски език. Бил е председател на Управителния 

съвет на Българска национална асоциация „Етерични масла”, 

член на УС на „Екобулпак” и член на УС на Съюз „Произведено в 

България”.

Седем български фирми ще участват в едно от най-големите строителни изложения в света, 

което ще се проведе в Берлин от 18 до 21 февруари

Снимки Денис Бучел

Налице са положителни тенденции в оценката на бизнес средата и очакванията
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екип от специалисти раз-
работихме концепция за 
развитие на ИАНМСП, коя-
то е представена на ръко-
водството на Министер-
ството на икономиката 
и енергетиката. По-ва-
жното в нея е преориен-
тирането на агенцията 
като център за данни и 
информация за българ-
ските МСП. Имаме идея 
за изграждане на изцяло 
нова В2В платформа за 
комуникация по сектори, 
пазари и държави - с база 
данни с контакти, акту-
ална бизнес информация и 
последни законодателни 
решения в ЕС и България. 
Както и за превръщане-
то на ИАНМСП в орган, 
осигуряващ координаци-
ята между политиките и 
програмите, прилагани от 
държавата. Сега много 
институции имат отно-
шения, имат своите иначе 
добри програми за работа 
с МСП. Важна крачка от 
страна на държавата е 
разработването на на-
ционална стратегия за 
насърчаване развитието 
на малките и средните 
предприятия 2014-2020. С 
приемането на стратеги-

ята се изпълнява едно от 
предварителните усло-
вия за споразумението за 
партньорство, тъй като 
с нея на практика законо-
дателният акт за малкия 
бизнес на Европейската 
комисия става нацио-
нален документ. Всички 
индикатори, заложени в 
стратегията, съответ-
стват на европейските. 
Това ще позволи напредъ-
кът на България да се съ-
измерва с другите страни 
- членки на ЕС, и съответ-
но да се приемат мерки в 
проблемните области. 
Общата главна цел на на-
ционалната стратегия за 
насърчаване на малките и 
средните предприятия е 
да се повиши конкурен-
тоспособността на мал-
кия бизнес, като се подпо-
могнат стартиращите и 
жизнеспособните малки и 
средни фирми в техните 
усилия да бъдат инова-
тивни, екологични и екс-
портно ориентирани. 

Какво трябва да се 

направи, за да се съживи 

икономиката?

Това правителство 
е първото, което прави 

нещо по прилагането на 
SBA. До този момент не 
беше предприето нищо. 
Сега сред приоритетите 
на държавата са малки-
ят и средният бизнес и 
така трябва да бъде. Няма 
страна в света, която да 
гради стабилна икономика, 
без да е стъпила на тези 
фирми. Small Business Act 
дава възможности всяка 
държава, в зависимост 
от своята  специфика, да 
приема мерки, подпомага-
щи МСП. Бяха направени 
доста неща, но бизнес 
средата не се определя 
само от тях. Тук говорим 
за подобряването й. Тя 
има няколко компонента. 
Ето например електрон-
ното правителство. Кол-
ко години се занимаваме с 
него, но реално няма никак-
во развитие по въпроса. 
Бизнесът се оплаква от 
бюрокрация и тежки адми-
нистративни процедури. 
Нещото, което може да 
се направи, е да се свали 
тази тежест от фирмите, 
защото голяма част от 
информацията, която се 
изисква от тях, същест-
вува в различни институ-
ции. Защо не може тя да 

се изтегля директно?
Вторият голям про-

блем е съдебната сис-
тема. Тя трябва да бъде 
ефективна, но това е дъл-
га и сложна тема за разго-
вор. На следващото място 
е образованието. Липса-
та на кадри, и то такива, 
които да са адекватни на 
ситуацията в държавата. 
Сега висшите учебни за-
ведения бълват висшисти, 
но с неясни качества и на-
соченост. Това са кадри, 
които бизнесът не търси.

Тоест трябва да има 
много по-ясна връзка, по-
тясна конвергенция между 
бизнеса и образованието. 
Мога да обобщя, че усили-
ята за съживяването на 
икономиката ни трябва 
да бъдат насочени към 
подобряването на бизнес 
средата, изграждането 
на ефективна съдебна 
система, намаляването 
на лицензионните и регис-
трационните режими. Не 
на последно място трябва 
да има и равни условия за 
всички участници на паза-
ра, в това число и работе-
що антимонополно законо-
дателство.

Търсят ли ви актив-

Изпълнителната агенция за насърчаване 
на малките и средните предприятия обяви 
началото на седма конкурсна сесия за наби-
ране на проекти в рамките на Националния 
иновативен фонд.

Стратегическата цел на фонда е повиша-
ване на конкурентоспособността на българ-
ската икономика чрез стимулиране на пазар-
ноориентирани научно-приложни изследвания, 
предназначени за индустрията, в съответ-
ствие с иновационната стратегия на Репу-
блика България. Целта на финансовата схема 
е да се пренасочи акцентът на предлагане 
на работна сила, ресурси, суровини и мате-
риали към нещо друго – иновации, идеи, връз-
ки между науката и производството. Това е 
добре работеща финансова схема. Анализът 
на предходната шеста сесия по НИФ показва 
усвояемост от 82% на средствата.

В седмата сесия могат да участват науч-
ноизследователски развойни проекти и такива за тех-
ническа осъществимост. Първият тип са насочени 
към технологичното развитие на нови продукти, про-
цеси и услуги или върху значимото им усъвършенства-
не. Максималната стойност на субсидията е 500 хиля-
ди лева. Безвъзмездната помощ от фонда не трябва да 
надхвърля 50% от приемливите разходи по проекти за 
индустриални научни изследвания и 25% за експеримен-
тално развитие. Вторият тип проекти са свързани с 
изследване на възможността за бъдеща реализация 
на определен научно-приложен продукт. МСП могат да 
получат допълнителна субсидия в рамките на 10% от 
стойността на проекта. Ако в екипа участва научна 
организация, университет или друго висше училище, 
сумата може да нарасне с още 10%. Машиностроене-
то, електрониката и електротехниката, хранително-
вкусовата промишленост, информационните и комуни-
кационните технологии в сферата на предприятията 
и творческите индустрии са приоритетните сектори 
и области на индустриалните изследвания и на експе-
рименталното развитие за седмата конкурсна сесия. 
Одобреният от УС общ бюджет на НИФ за 2014 година 
е 10 млн. лв., а този на сесията – 5 835 268, 36 лв.

Една от важните промени в правилата за управле-
ние на средствата на НИФ и приложенията към тях се 
състои в авансово превежданата субсидия. В рамките 
на етапа, за който е преведена тя, бенефициентът 
може да използва до 50% от средствата, с които да 
извършва текущи плащания по изпълнението на дей-
ности по проекта. Новите правила се основават на 
по-балансиран подход: облекчаване на административ-
ната тежест, улесняване на достъпа до финансиране 
и по-ефективен експертен контрол. Броят на досега 
изискваните документи ще бъде намален, тъй като 
удостоверяваните с тях обстоятелства вече ще бъ-
дат проверявани служебно от експерти в агенцията. 
Моментът, в който стартира седмата конкурсна 
сесия на НИФ, е удачен и от гледна точка на пред-
стоящия старт на следващия програмен период по ОП 
„Конкурентоспособност”.

Националният иновационен фонд стартира своята 
дейност през 2005 година по решение на Министер-
ския съвет в изпълнение на мярка 1 от иновационната 
стратегия на Република България. Дейността на фон-
да е регламентирана с правила за управление на сред-
ствата на НИФ, утвърдени със заповед на министъра 
на икономиката и енергетиката  

но компаниите за съдей-

ствие?

Разбира се, че ни тър-
сят. Непрекъснато получа-
ваме запитвания, обажда-
ния. Въпросите са много 
и са различни - както за 
условията за участия на 
изложения и в мисии, така 
и за съдействие за връзка 
със службите по търгов-
ско икономически въпроси 
(СТИВ). Получаваме запит-
вания както от наши фир-
ми, така и от чуждестран-
ни компании, част от тях 
постъпили при нас чрез 
НПО, МИЕ, СТИВ. Водим 
комуникация и чрез поддър-
жания от нас експортен 
портал. През последните 
6 месеца той има над 18 
хиляди посещения, а реги-
стрираните запитвания 
са над 750.

Сред специализирани-
те въпроси, които полу-
чаваме чрез портала, са 
такива, свързани с доку-
ментация при осъществя-
ване на внос-износ за тре-
ти страни, в частност за 
пчелен мед, растителни и 
животински продукти, ма-
шини и съоръжения. Инте-
рес има към процедурите 
при вътрешнообщностни 
доставки, за необходими-
те сертификати за износ 
и за митата и специфич-
ните изисквания при внос 
за съответни страни. За-
явеният интерес на ком-
паниите е за пазарите в 
Германия, Турция, Гърция, 
Сърбия, Русия, Китай и 
арабските страни.

А от кои страни се 

интересуват най-много 

строителите?

Строителните компа-
нии се интересуват от 
арабския пазар, в част-
ност от Северна Африка, 
от азиатските страни 
- членки на ОНД. Имахме 

запитвания, свързани с 
Германия.

Как работите с Кама-

рата на строителите в 

България?

Камарата е наш корек-
тен и много активен парт-
ньор. Заедно реализирахме 
не една проява на компа-
ниите от бранша. Това се 
дължи на активността на 
КСБ, защото агенцията е 
една и съща за всички. Със 
съдействието на Камара-
та през 2012 г. ИАНМСП е 
провела търговска мисия 
в Мароко и Чехия, органи-
зирала е участие на фир-
мите от бранша в между-
народното изложение за 
строителство, архитек-
тура и дизайн ECOBUILD 
в Лондон, Международния 
форум за иновативни ре-
шения при производство-
то на метални изделия в 
строителството в Бел-
чин баня. В периода 18-21 
февруари 2014 г. 7 българ-
ски фирми ще участват 
в международната спе-
циализирана изложба за 
строителни технологии, 
оборудване, материали и 
интериор BAUTEC 2014 в 
Берлин. Това участие се 
организира в изпълнение 
на проекта за насърчаване 
на експорта, финансиран 
от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез 
Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ 
2007–2013, за който спо-
менах. Със средствата 
от проекта агенцията 
поема разходите на учас-
тниците за наем на излож-
бена площ, проектиране и 
изграждане на щанд, нае-
мане на оборудване и об-
завеждане, регистрация 
на изложителите, включ-
ването им в официалния 
каталог, рекламиране на 
участието.
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Емил Христов,
Ренета Николова

Разширеният Упра-
вителен съвет на КСБ 
проведе първото си засе-
дание за 2014 г. в Хисаря. 
Заседанието започна с ин-
формация от председате-
ля на УС инж. Светослав 
Глосов за изпълнението 
на приетите решения на 
Изпълнителното бюро, УС 
и Общото събрание. След 
това изп. директор на Ка-
марата инж. Иван Бойков 
изнесе данни за текущото 
изпълнение на бюджета 
пред членовете на съвета. 
Следваща точка в днев-
ния ред бе приемането на 
отчета за дейността на 
секциите и проектоплано-
вете за работата им през 
2014 г. Първи думата взе 
инж. Илиян Терзиев, пред-
седател на секция „Висо-
ко строителство“. Той 
акцентира върху идеята 
да бъде разработен план 
за бъдещото развитие на 
секцията с цел тя да бъде 
по-полезна на членовете 
на Камарата (виж стр. 9). 

След него своя отчет 
представи и инж. Росен 
Колелиев, председател на 
секция „Инженерна инфра-
структура“. „Основната 
ни дейност през измина-
лата година бе да помог-
нем на фирмите в тяхното 
всекидневие при решава-
нето на общите проблеми, 
които касаят всички“, каза 
инж. Колелиев. Той изрази 
своята радост от факта, 
че секцията е участвала 
активно при подготов-
ката на предложенията 
за промяна на Закона за 

обществените поръчки. 
Инж. Колелиев представи 
и резултатите от прове-
лите се две срещи в края 
на миналата година, орга-
низирани съвместно с Бъл-
гарска браншова камара 
„Пътища“. Те са били във 
връзка с новите четириго-
дишни договори за пътно 
поддържане на републи-
канската мрежа. „Както 
и досега продължаваме да 
се опитваме да помогнем 
на фирмите в техните 
институционални връзки 
с различни ведомства“, 
обобщи инж. Колелиев. Не-
говото мнение е, че поло-
жително се отразява на 
бранша инвестирането 

на средства в пътища от 
страна на държавата. „Ис-
кам да благодаря на ръко-
водството на Камарата, 
която подкрепя действия-
та на секцията и винаги 
участва в нашите срещи, 
а също така се ангажира 
с правна помощ и това 
помага да сме полезни на 
членовете на КСБ“, допъл-
ни още той.

Представянето на 
отчетите и проекто-
плановете продължи със 
секция „Хидротехническо 
строителство“. Думата 
взе нейният председател 

инж. Благой Козарев. Като 
акцент в своя доклад той 
посочи нуждата от дефи-
ниране и дискутиране на 
най-належащите пробле-
ми в областта. Според 
него е необходимо да бъде 
преодоляна нелоялната 
конкуренция в бранша и 
да се работи съвместно в 
посока подобряване на ус-
ловията в търговете. Той 
смята, че това ще се слу-
чи, ако всички имат воля, 
национална отговорност 
и сериозни икономически 
интереси. Инж. Козарев 
изрази позиция, че трета 
поредна година научно-
практическата конферен-
ция „Предизвикателства 

при изграждането и екс-
плоатацията на ПСОВ”, 
която беше организирана 
от Българската асоциация 
по водите (БАВ) и КСБ, е 
била от голяма полза. „Там 
бяха формулирани и обсъ-
дени най-належащите про-
блеми в областта. Силно 
се надявам, че чрез тази 
конференция ще успеем 
да помогнем на фирмите 
в сектора и съвместно да 
работим за общото бла-
го“, припомни той.

Отчет представи 
и инж. Атанас Кирилов, 
председател на секция 
„Малки и средни предприя-
тия”. Той каза, че неговият 
екип наблюдава огромен 
информационен поток. 
„Непрекъснато препреда-
ваме данните, които по-
лучаваме. Ние сме секци-
ята в КСБ, която работи 
в тясно сътрудничество с 
Изпълнителната агенция 
за насърчаване на малките 

и средните предприятия 
(ИАНМСП). Желанието ни 
е благодарение на това 
партньорство да бъдем 
полезни на колегите“ , 
обясни той. Инж. Кирилов 
не пропусна да изрази и 
своето притеснение от 
предложените промени 
в Закона за обществени 
поръчки, които са били 
дадени от парламентар-
ната Комисия по правни 
въпроси. „Най-силно се на-
дявам да отпадне предло-
жението да се извършват 
ин хаус поръчки“, завърши 
изказването си инж. Кири-
лов. 

Разширеният УС на 
КСБ продължи с избора 
на председател на секция 
„Професионално обучение 
и квалификация“. За неин 
нов ръководител беше 
избран доц. д-р. инж. Вен-
цислав Стоянов.

Информация за изгот-
вените проектозакон за 

строителството и нов  
Закон за устройство на 
територията от работна-

та група към КСБ съгласно 
решение на Общото съ-
брание на организацията, 
беше още една от основ-
ните точки в дневния ред 
на заседанието. Предсе-
дателят инж. Светослав 
Глосов представи пред 
събралите се основните 
текстове в проектите. 
Той уточни, че с предложе-
нията е запознат и минис-
търът на инвестиционно-
то проектиране арх. Иван 
Данов. Председателят на 
УС на КСБ допълни и че Ми-
нистерският съвет вече е 
включил в законодателна-
та си програма законите 
за устройственото плани-
ране и за инвестиционно-
то проектиране и строи-
телството. 

„Смятам, че това е 

един успех за Камарата. 
Предстои да видим какво 
ще бъде обсъдено и при-
ето“, каза още инж. Гло-
сов. По време на дебата 
по темата бе предложено 
работната група, която е 
изготвила двата закона, 
да направи презентация 
на основните аспекти и 
желаните промени. 

В същото време изп. 
директор на КСБ инж. 
Иван Бойков предложи на 
присъстващите да при-
емат и изработване на 
наредба за обществени-
те поръчки, която да е на 
база на немския правилник. 
Идеята беше приета поло-
жително.

Друга тема на засе-
данието на разширения 
УС на КСБ бе изборът на 
председател на Комиси-
ята по професионална 
етика. В началото на дис-
кусията думата взе инж. 
Глосов, който каза, че Ко-
мисията е свършила много 
добра работа през послед-

ната година. „Напредъкът 
е видим и една от нашите 
задачи е да развием Коми-
сията по професионална 
етика и един ден тя да 
се превърне в арбитър“, 
посочи той. Бяха отпра-
вени благодарности към 
досегашния й председа-
тел инж. Розета Марино-
ва. Като неин наследник 
беше избран инж. Николай 
Таков, който беше член на 
ИБ до предишния мандат. 
Стана ясно още, че на 
следващия УС ще бъдат 
избрани и самите членове 
на комисията, които да 
започнат изработването 
на нов кодекс за професио-
нална етика. Общото мне-
ние на събралите се бе, че 
той е изключително важен 
и трябва час по-скоро да 
бъде факт. 

Разширеният УС прие 
отчета за дейността и 
годишния финансов от-
чет на „Вестник Строи-
тел“ ЕАД. УС избра и нов 
съвет на директорите на 
дружеството. Членът на 
Изпълнителното бюро на 
УС инж. Пламен Пергелов 
бе избран за председател, 
а за членове на съвета – 
инж. Иван Бойков и инж. 
Любомир Качамаков.

В края на срещата бе 
разгледано и предложение-
то за промяна на встъпи-
телния членския внос, кой-
то да се намали на 250 лв., 
а годишният членски внос 
да се увеличи от 200 на 
250 лв. 

Председател на съвета на директорите - инж. Пламен Пергелов, член на 
Изпълнителното бюро на УС на КСБ, собственик на „Прометей – ДД“ ООД

Членове на съвета:
инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ
инж. Любомир Качамаков, член на УС на КСБ, изпълнителен директор  

на „СК-13 Холдинг“ АД

Инж. Пламен Пергелов Инж. Иван Бойков Инж. Любомир Качамаков

Изп. директор инж. Иван 

Бойков изнесе данни  

за текущото изпълнение  

на бюджета пред членовете 

на съвета

Почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов определи 

изработването на новия етичен кодекс като изключително 

важно за Камарата

Своя отчет представи и председателят на секция „Инженерна 

инфраструктура“ инж. Росен Колелиев

Снимки Денис Бучел
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Ренета Николова

Г-н Терзиев, каква беше 

2013 г. за високото стро-

ителство? Има ли пози-

тивни тенденции или не?

От моя гледна точка 
има положителна тенден-
ция. Нещата се промениха, 
коренно от преди, кога-
то имаше страшно много 
търгове, изпълнението на 
малка част от които оба-
че реално стартираше, а 
в момента има поръчки и 
почти всички се случват. 
Разбира се, неприятно е, че 
цените са крайно ниски, но 
такава е ситуацията към 
днешна дата. За жалост 
това могат да си позволят 
икономиката и инвестито-
рите, които останаха на 
пазара.

На провелия се в Хиса-

ря УС на Камарата беше 

отбелязано, че началото 

на новия програмен пери-

од е време, в което се по-

ставят нови задачи. Как-

во трябва да се промени 

в сектора, така че да има 

повече високо строител-

ство?

Не само в сектора на 
високото строителство, 
но и навсякъде трябва да 
има промени. Първо фирми-
те трябва да помислят по 
това как да покрият по-го-
лям периметър от видове-
те строителство, защото 
ако една фирма разчита 
само на високо, ниско или 
напр. жп строителство 
- няма как нещата да се 
развиват в положителна 
посока. Българските фир-
ми трябва да имат готов-
ност да влизат в консор-
циуми както помежду си, 
така и с чужди компании, 
за да могат да покрият из-
искванията на тръжните 
процедури. Като пример 
мога да дам нашата фирма 
„АТ - Инженеринг 2000”- ни-
кога не сме  мислили, че ще 
строим част от система 
за третиране на битови 
отпадъци, а именно „Ин-
сталация за биологично 
третиране на площадка 
Хан Богров”. Но в комби-
нация с немския партньор 
„Егерсман Анлагебау Гмбх 
&Ко” и другата българска 
фирма - „Диана Комерс”, 
направихме първата ком-
постираща инсталация в 
България, която наскоро 
открихме.

Кое беше най-голямо-

то предизвикателство 

при изграждането на та-

кава инсталация? 

Когато  имаш пре -
красни партньори, които 
знаят какво правят, няма 
проблем. Важно беше и че 
нямаше никакъв проблем с 
плащанията от общината, 
бяха като по часовник. 

Интересното при тази 

поръчка беше, че освен да 
построиш инсталацията, 
да организираш цялостно-
то изпълнение на обекта, 
след това отговаряш и за 
пускането му в експлоа-
тация и работата  на ин-
сталацията и ако човек го 
е страх, по-хубаво въобще 
да не се захваща с такъв 
проект. В едногодишния 
период, който предстои, 
заедно с общината участ-
ваме  в експлоатацията на 
тази инсталация. В края 
на годината се изчисляват 
разходите и ако си успял 
да ги предвидиш правилно - 
печелиш, ако не - глобата 
е жестока. Друго интерес-
но е, че спечелихме този 
търг два пъти. На  първия 
конкурс се оказа така, че 
всички други фирми отпад-
наха, останахме само ние. 
Поради тази причина, за да 
няма обвинения, че липсва 
конкуренция - процедурата 
беше прекратена. Втория 
път, пак с общи усилия на 
партньорите – отново спе-
челихме. И мога да кажа, че 
с добра съвместна работа  
на община, проектанти 
и строители, направихме 
нещо, с което да се горде-
ем. Имаме успешно реали-
зиран обект с разрешение 
за ползване.

Споменахте търгове-

те. Може ли да се направи 

общ извод от организа-

цията на процедурата по 

този проект. ЗОП отно-

во е на дневен ред - какво 

основно трябва да се из-

мени в него, за да има спо-

койствие за фирмите?

Като основен момент, 
бих казал, да се създадат 
правила. Какво разбирам 
под правила? Не може всяка 
община да си пише собст-
вени изисквания за търго-
вете. Второто, мисля, че 
е голяма грешка да се дава 
възможност на хора, нес-
пециалисти, да управляват 

проектите. И трето, кое-
то за мен е много важно, 
да се спре с тази порочна 
практика - най-ниска цена. 
Тя съсипва всичко. Това бих 
казал най-кратко - правила-
та за всички да са еднакви 
и нека спечели този, който 
може да реализира най-до-
бре обекта.

Една от темите на 

УС беше свързана и със 

законодателните иници-

ативи на Камарата - про-

ектозакона за строител-

ството и измененията в 

ЗУТ. И двата нормативни 

акта влизат в законода-

телната програма на 

правителството, а до 

шест месеца трябва да 

ги имаме и реално. Какво 

е най-важното, което те 

трябва да регламенти-

рат? 

В момента имаме мно-
го голямо разбирател-
ство с правителството 
и приемане на доста наши 
предложения. Нормално е, 
като сме браншова ка-
мара, да вземат предвид 
голяма част от това, 
което предлагаме. Имаме 
добър диалог с институ-
циите. Приемането на 
законите ще даде тласък 
на работата и ще ста-
билизира бранша, мисля и 
че до голяма степен ще 
облекчи бюрократичната 
тежест.

Какво остава като 

най-голям проблем пред 

фирмите от високото 

строителство?

Първо – липсата на ра-
бота, което води до вто-
рия голям проблем - фирми-
те са готови на всяка цена 
да вземат обект. Апелирам 
всички, преди да кажат, че 
могат да направят нещо, 
да прочетат много внима-
телно за какво става дума, 
да преценят могат ли да  
покрият изискванията, ако 
не могат, е по-добре да се 
направи консорциум с някой, 
който има капацитет, от-
колкото да се правят екс-
перименти. Аз не приемам 
разделянето на фирмите 
на големи и малки. Аз ги 
разделям на можещи и не-
можещи. 

УС прие отчета на 

секция „Високо строи-

телство”, самокритичен 

в интерес на истината. 

Какво отчитате като 

най-голям успех през из-

миналата година и какво 

си поставяте като цел 

през 2014-а?

Заради това, че нямаше 
много работа, успяхме да 
се видим с доста хора и да 
чуем проблемите им. Ролята 
на всички секции е връзката 
между фирмите и Камарата. 
Разбира се, и ние знаем, че 
има райони, където нещата 
стоят добре откъм работа, 
има и такива, където неща-
та са трагични. За жалост 
какво да обясниш на човек 
от район, в който няма ра-
бота. Може само да му съ-
чувстваш, да му даваш акъл, 
но като реална помощ не 
знам какво може да се прави. 
Секцията не може да разда-

ва работа, може само да оп-
итаме да вкараме правила, 
да видим какво и как се случ-
ва и как да се направи, за да 
работи по-добре, но нищо 
повече. За мен основното 
е да поддържаме контакт 
с хората и да прокарваме 
това, което те предлагат. 
За онези, които искат да на-
правят повече - да можем да 
им дадем знание и правила. 

Понеже споменахте, 

че търгове се печелят на 

всяка цена. Къде е място-

то тук на етичния кодекс 

и какви промени са необ-

ходими в него, за да стане 

наистина работещ?

Само ще припомня, че 
бях в комисията по етика 
на софийското областно 
представителство на Ка-
марата. Тя е една от тези, 
в които има най-много жал-
би. Това показва, че хората 
малко погрешно разбират 
комисията. Мислят, че ние 
сме съд. Ние не сме съд, а 
комисия по етика. Може 
да кажем от етична глед-
на точка кое е правилно и 
кое не. Етичният кодекс 
трябва да се изпълни със 
съдържание и да се спазва 
от всички фирми и това ще 
е една от най-важните за-
дачи, по които ще работим 
през новата година.

Каква ще бъде 2014 г. 

за строителите?

В никакъв случай по-
лека от предишната, но 
мисля, че по-богата на 
обекти. Ще е преломна за 
тръгването нагоре на биз-
неса. Но трябват много 
усилия и много труд.

Илиян Терзиев, председател на секция „Високо строителство” към КСБ:
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Инсталацията за биологично третиране на отпадъци на площадката в Хан Богров
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Таня Бъчварова - 
гл. експерт, 
ръководител проект 
„Мониторинг на 
обществените 
поръчки“, екип КСБ

Настоящият монито-
ринг съдържа данни, на 
базата на които се очер-
тават условията, влияещи 
негативно върху конкурен-
цията при обществените 
поръчки в отрасъл „Стро-
ителство“ през декември 
2013 г. Посочват се тен-
денциите при търговете 
в сектора и е направен 
сравнителен анализ с 
предходния месец. Мони-
торингът включва общ 
преглед на критериите за 
възлагане на поръчките 
през декември. 

Търговете за послед-
ния месец на миналата го-
дина са общо 177. Общест-
вените поръчки с обявена 
прогнозна стойност са 
120, или 67,8% от всички за 
месеца. Общата им стой-
ност е 166 млн. лв. Броят 
на поръчките е намалял 
с 18,4% спрямо ноември. 
С 8,8% по-малко е и про-
гнозната им стойност. 
Поръчките без обявена 
стойност са 57, или 32,2% 
от всички за декември, 
което е с 29,5% повече от 
предходния месец. 

Обявени поръчки по вид  

на строителство:

Инженерно строи-
телство и ВиК - 58 обяве-
ни обществени поръчки, 
или 32,8% от всички за 
месеца, с обща прогнозна 
стойност 118 млн. лв. За-
пазва се броят на търгове-
те в сравнение с ноември, 
а прогнозната стойност 
намалява с 11,3%. 

Инженерна инфра-
структура - 47 обявени 
поръчки, или 26,6%, което 
е с 2,1% по-малко в срав-
нение с ноември.

ВиК - 11 обявени об-
ществени поръчки, или 
6,2%. Броят им е с една 
повече.

Сградно строител-
ство - 42 обявени общест-
вени поръчки, или 23,7% от 
всички, с обща прогнозна 
стойност 38 млн. лв. По-
вишени са броят и стой-
ността съответно с 40 и 
58,3% спрямо ноември.

Енергийна инфра-
структура - 11 обявени 
обществени поръчки, или 
6,2%, с прогнозна стой-
ност 5 млн. лв. Броят им е 
с 38,9% по-малко, а стой-
ността - с 61,5%.

Проектиране и над-
зор - 66 обявени общест-
вени поръчки, или 37,3%, с 
обща прогнозна стойност 
5 млн. лв. Броят им е нама-
лял с 22,4%, а стойност-
та с 58,3% в сравнение с 
ноември.

Тенденции

Инженерно строи-
телство и ВиК - запазва 
се броят на обявените об-

ществени поръчки в срав-
нение с предходния месец.   

ВиК - търговете са с 
един повече.

Инженерно строи-
телство - търговете са с 
един по-малко.

Сградно строител-
ство - търговете са с 12 на 
брой, или 40% повече в срав-
нение с предходния месец.

Енергийна инфра-
структура - търговете 
са със 7 на брой, или 38,9% 
по-малко.

Проектиране и над-
зор - търговете са с 19 на 
брой, или 22,4% по-малко.

Прогнозна стойност 

Инженерно строи-

телство и ВиК - намале-
ние на прогнозната стой-
ност с 11,3%.

С г радн о  с трои -
телство - увеличение с 
58,3%. 

Енергийна инфра-
структура - намаление с 
61,5%.                                                

Проектиране и над-
зор - намаление с 58,3%.

Обявени обществени 

поръчки по строителни 

сектори - процентно 

съотношение по видове 

дейности за декември  

Сектор „Инженерна 
инфраструктура“ - търго-
вете са 47, или 26,6% от 
общо обявените общест-
вени поръчки. Запазват се 
нивата от ноември.

Изграждане, рекон-
струкция и ремонт на 
пътна и жп инфраструк-
тура - 36,3% от обявени-
те обществени поръчки 
за сектора, което е с 11 
по-малко спрямо ноем-
ври.

Почистване и коре-
кция на речни корита, от-
водняване и увеличаване 
на пропускателната спо-
собност на реките, реха-
билитация и поддържане 
на пристанища - 10,6%, 
запазват се нивата.

Паметници на кул-
турата, археологически 
разкопки - няма обявени 
обществени поръчки за 
декември, както и за но-
ември.

Сметища, битови 
и строителни отпадъци 
- 2,1% от обявените об-
ществени поръчки в сег-

мента, което е с 2 на брой 
по-малко.

Насипни работи - 
2,1% от обявените поръч-
ки, което е с една поръчка 
повече от ноември.

Ново строителство 
и реконструкция на пар-
кове, детски площадки, 
стадиони и зони за отдих 
- 31,9%, търговете са с 6 
повече.

Зимно поддържане и 
почистване на пътната 
мрежа - 17%, запазват се 
нивата.

Инженерна  инфра -
структура – поръчките 
са с една по-малко в срав-
нение с предходния месец 
на 2013 г.

Сектор ВиК - тър-
говете са 11, или 6,2% от 
общо обявените общест-

вени поръчки. С една пове-
че са спрямо ноември.

Ново строителство 
и ремонт на пречиства-
телни станции на битови 
и отпадни води - 18,1% от 
обявените поръчки в сег-
мента, което е с две по-
ръчки повече в сравнение 
с ноември.

Ново строителство 
и  ремонт на помпени 
станции - няма обявени 
поръчки през декември, 
както и през ноември.

Строителство и ре-
конструкция на водопро-
водни мрежи и канализации 
- 81,9%, запазва се броят 
на търговете от ноември.

Рехабилитация на 
колектори - няма обяве-
ни поръчки за разлика от 
ноември, когато има един 
търг.

Строителство на 
утаител и резервоари - 
няма обявени поръчки през 
декември, както и през 
предходния месец.

Проект за воден ци-
къл - няма обявени поръч-
ки през декември, както и 
през предходния месец.

Сондажни работи - 
няма обявени поръчки през 
декември, както и през 
предходния месец.

Сектор „Сградно 
строителство“ - търго-
вете са 42, или 23,7% от 
общо обявените поръчки. 
Повече са с 12 на брой, или 
с 40% спрямо ноември.

Ново строителство 
- 35,7% от обявените по-
ръчки в сегмента, което 
е с 8 броя повече от но-
ември.

Реконструкция, ре-
монтни работи и др. видо-
ве строителни дейности 
- 64,3%, което е с 4 броя 
повече.

Сектор „Енергийна 
инфраструктура“ - тър-
говете са 11 на брой, кое-
то представлява 6,2% от 
общо обявените поръчки. 
По-малко са със 7 спрямо 
ноември.

Мерки за енергийна 
ефективност - 18,1% от 
обявените поръчки в сек-
тора, запазва се броят от 
ноември.

Ремонт, реконструк-
ция и монтажни работи - 
81,9%, или с 2 поръчки по-
малко.

Сектор „Проектира-
не и строителен надзор“ - 
търговете са 66 на брой, 
или 37,3% от обявените 
поръчки за декември. Бро-
ят им е с 19 по-малко спря-
мо ноември.

О с иг уряване  н а 
експертни и технически 
услуги, консултации, тех-
ническа помощ - 12,1% 
от поръчките в сектора, 
или с 4 броя по-малко в 
сравнение с предходния 
месец.

Изготвяне на инвес-
тиционен проект и автор-
ски надзор - 62,1%, поръч-
ките са с 4 по-малко.

Строителен надзор 
и изготвяне на паспорти 
за обекти - 25,8%, поръч-
ките са с 11 по-малко.

Източник: Агенция по обществени поръчки

Обявени обществени поръчки брой 

по вид строителство, декември 2013 г., %

Източник: Агенция по обществени поръчки

Дял  на обявените обществени поръчки по критерий 

„Източник на финансиране“, декември 2013 г. (брой) %

Фонд „Външни граници“ - 

няма поръчка

 Програма за „Европейско 

териториално сътрудни-

чество“ (България - Гърция)  

- няма поръчки

Програма за „Трансгранично 

сътрудничество“ България 

– Турция – няма поръчки

Оперативна програма сек-

тор „ Рибарство“ - 4 бр. 2,3%

Европейски бежански фонд 

– няма поръчки

Проект „Соц. включване“ – 

МТСП /М-во на труда и соц. 

политика - няма поръчка

Програма JESSICA -

няма поръчки

Национален доверителен  

екофонд“ - няма поръчка

Програма ПУДООС –

няма поръчка 

Оперативна програ-

ма Развитие на „Кон-

куренто способнос-

тта на българската 

икономика  - 

1 бр. - 0,6 %

ИСПА – няма поръчка

Програма  за финан-

сиране чрез Норвеж-

кия финансов меха-

низъм 2009-2014 г. 

– няма поръчки 

Агенция за хора с ув-

реждания към МТСП 

- няма поръчки

Оперативна програ-

ма „Трансгранично  

сътрудничество“ 

България - Румъния  

2 бр. 1,1%

Обявени обществени поръчки по критерий 

„Вид на възложителя“, декември  2013 г. (стойност)

Източник: Агенция по обществени поръчки
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Тенденция при обществе-

ните поръчки по критерий 

„Източник на финансиране“ 

Броят на обявените 
обществени поръчки, фи-
нансирани по европейски 
програми за декември, е 
общо 92 при 96 за ноември, 
което е с 4,2% по-малко.              

Програмата за раз-
витие на селските райони 
- ръст от 1,8% за декем-
ври в сравнение с обявени-
те поръчки през ноември.

Оперативна програ-
ма „Регионално развитие“ 
- спад с 34,8%. 

Оперативна програ-
ма „Опазване на околната 
среда“ - ръст с 50%. 

Оперативна програ-
ма „Транспорт“ - спад с 
33,3%.

Оперативна програ-
ма „Развитие на човешки-
те ресурси” - поръчките 
са с една повече.

Оперативна програ-
ма „Развитие на конку-
рентоспособността на 
българската икономика“ 
- поръчките са с една по-
малко.

Оперативна програ-
ма за развитие на сектор 
„Рибарство“ - поръчките 
са с две повече.

Програма „Трансгра-
нично сътрудничество 
България - Румъния“ - по-
ръчките са с две повече. 

Програма „Трансгра-
нично сътрудничество 
България - Турция“ - запаз-
ват се нивата от ноем-
ври.

Програма „Европей-
ско и териториално съ-
трудничество – Гърция 
- България“ - запазват се 
нивата от ноември.

Програма JESSICA - 
няма поръчки, запазват се 
нивата от ноември.

ПУДООС - поръчките 
са с една по-малко.

Национален довери-
телен екофонд - поръчки-
те са с една по-малко.

Програма „Европей-
ски бежански фонд” - за-
пазват се нивата от но-
ември.

Норвежки финансов 
механизъм - запазват се 
нивата от ноември.

Агенция за хора с ув-
реждания към Министер-
ството на труда и соци-
алната политика (МТСП) 
- няма поръчки, запазват 
се нивата от ноември.

Проект „Социално 
включване“ - няма поръчки, 
запазват се нивата от 
ноември.

Проект „Красива 
България“ - няма поръчки, 
запазват се нивата от 
ноември.

- Държавен бюджет - 
спад с 10,5%. 

Обявени обществени 

поръчки по критерий 

„Възложител“

Обявените обществе-
ни поръчки от общините 
за декември 2013 г. са 129 
на брой, което е с 3,2% 
повече спрямо ноември. В 

комуналния и обществен 
сектор поръчките са 6, 
или с 62,5% по-малко. 

Болниците и учебни-
те заведения са обявили 7 
обществени поръчки, или 
с 4 повече. Търговете на 
министерствата и аген-
циите са 32 на брой, което 
е с 20% по-малко. Обявени-
те от други възложители 
обществени поръчки за 
декември са 3 на брой, или 
с 57,1% по-малко в сравне-
ние с ноември. 

Условия, влияещи 

негативно върху 

конкуренцията. Фактори 

за несигурна среда

Често се срещат не-
обосновани прекомерни 
изисквания в критериите 

за подбор на изпълнител 
на обществената по-
ръчка. Те са свързани с 
гаранционните срокове, 
професионалната квали-
фикация, опит и трудов 
стаж,  конкретен тип 
механизация и оборудва-
не. Липсват обаче изиск-
вания за фигуриране на 
фирмите в Централния 
професионален регистър 
на строителя (ЦПРС). По-
сочват се и ясни/неизме-
рими показатели, които 
биха довели до субекти-
визъм в оценяването на 
кандидатите. 

Констатациите на 
експертната група към 
Камарата на строители-
те в България, изпълнява-
ща мониторинга „Условия, 
влияещи негативно върху 
системите за възлагане 

на обществените поръч-
ки у нас“, са следните: 
Допуснатите нарушения, 
слабите места,  огра-
ничителните критерии, 
водещи до субективни 
решения, и поставяне на 
ограничителни бариери 
в рамките на анализа за 
декември 2013 г. са в че-
тири търга. Наблюдава 
се увеличение на допус-
натите условия, влияещи 
негативно върху конку-
ренцията, в сравнение с 
ноември.

В сектор „Инженерна 
инфраструктура и ВиК“ 
са допуснати такива ус-
ловия в една от обявени-
те обществени поръчки, 
което е с една по-малко 
спрямо ноември. В сег-
мента „Сградно стро-

ителство“ те са в три 
от търговете, или с три 
повече от предходния ме-
сец. В сектор „Енергийна 
инфраструктура“ няма 
регистрирани несъот-
ветствия и се запазват 
нивата от ноември, а при 
„Проектиране и строите-
лен надзор“ тези условия 
намаляват с едно, за-
щото за декември не са 
регистрирани такива за 
разлика от ноември, кога-
то несъответствия има 
в един от търговете.

Примери

Критерии, водещи до 
субективизъм по отноше-
ние на показатели като 
методология, концепция, 
план за работа, промяна в 

последователността на 
технологичните процеси 
и оценка на риска. 

Поръчка № 00037-2013-
0012, възложител общи-

на Тетевен, по ОПОС 
„Избор на изпълнител 

на инженеринг (работно 
проектиране, СМР, дос-
тавка на машини и съоръ-
жения, авторски надзор 
и обучение на персонала) 
за ПСОВ по проект „Ин-
тегриран инвестиционен 
проект за подобряване 
инфраструктурата за пи-
тейни и отпадъчни води. 
Изграждане ПСОВ, кана-
лизационна мрежа, подмя-
на на водопровод“. 

Коментар: Поръчката 
е обявена за инженеринг, 
а се посочва възможност 
за кандидатите да из-
ползват готов и съгла-
суван работен проект 
за ПСОВ. В този случай 
не може да се говори за 
инженеринг. Кой кандидат 
при наличието на одобрен 
РП ще избере вариант да 
проектира отново за своя 
сметка заедно с всички 
съпътстващи дейности?

Прекомерни, необос-
новани изисквания по от-
ношение на финансовите 
възможности на канди-
дата. 

Поръчка №01019-2013-
0026, възложител общи-

на Неделино, по ПРСР  
Строително-монтаж-

ни работи за създаване 
на спортен комплекс „Не-
делино“ чрез изграждане 

на спортни обекти: фут-
болен стадион и спортна 
зала „ Алада“, спортна 
зала „Емовци“ в гр. Неде-
лино и спортна площадка 
„Средец“ в с. Средец по 
три обособени позиции. 
Обособена позиция № 
1 СМР за създаване на 
спортен комплекс „Неде-
лино” чрез изграждане на 
спортни обекти: футбо-
лен стадион и спортна 
зала „Алада“. Обособе-
на позиция № 2 СМР за 
изграждане на спортна 
площадка „Емовци“. Обо-
собена позиция № 3 СМР 
за  спортна площадка 
„Средец“, с. Средец.

Цитат: „Коефициент 
на участника за всяка от 
последните три г. 2010, 
2011, 2012 да бъдат: Ко-
ефициент на рентабил-
ност на собствения ка-
питал да бъде равен или 
по-висок от нула, коефи-
циент на рентабилност 
се изчислява като отно-
шение м/у балансовата 
печалба и собствен капи-
тал. Коефициент на обща 
ликвидност да бъде по-ви-
сок от нула. Коефициент 
на финансова автоном-
ност да бъде равен или 
по-висок от нула.“

Коментар: Прекомер-
но изискване.

Поръчка № 0049-2013-
0013, възложител общи-

на Бяла, по ПРСР

 „Преустройство и 
промяна предназначение-
то на съществуващата 
сграда в център за со-
циална рехабилитация и 
интеграция и изграждане 
на защитено жилище в гр. 
Бяла.“

Цитат: „Участници-
те следва да имат поло-
жителен финансов резул-
тат за последните три 
години 2010, 2011, 2012 в 
зависимост от датата, 
на която кандидатът или 
участникът е учреден 
или е започнал дейност-
та си.“

 Коментар: Прекомер-
но изискване

Поръчка № 01019-2013-
0027, възложител общи-

на Неделино, по програ-

ма ПРСР

„СМР за изграждане на 
пристройка на общински 
център за електронни  
услуги и системи за упра-
вление.”

Цитат: „Коефициен-
тите на участника за 
всяка от последните три 
години 2010, 2011, 2012 да 
бъдат 1.1. Коефициент на 
рентабилност на собст-
вен капитал да бъде ра-
вен или по-висок от нула. 
1.1. Коефициент на ефек-
тивност на приходите да 
бъде по-висок от нула. 1.1. 
Коефициент на обща лик-
видност да бъде по-висок 
от нула. 1.1. Коефициент 
на финансова автоном-
ност да бъде равен или 
по-висок от нула.”  

 Коментар: Прекомер-
но изискване

Процедура на договаряне (брой), декември 2013 г.

Процедура на договаряне, 

декември 2013 г.

Обявени обществени поръчки по критерий 

„Стойност“, декември 2013 г.

Източник: Агенция по обществени поръчки

Критерий за възлагане на обществени 

поръчки, декември 2013 г.

Изчисления по данни на  АОП
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Людмил Митакев 

Ваше Превъзходи-

телство, разкажете ни 

за предстоящото голя-

мо събитие за страна-

та ви, а и за целия свят 

– Зимните олимпийски 

игри в Сочи.

Зимната олимпиада 
в Сочи действително е 
знаково събитие през 
тази година.  Игрите 
са грандиозен спортен 
празник не само за Ру-
сия, а и за целия свят. 
Лично присъствах на 
Олимпиадата в Москва 
през 1980 г. и мога с уве-
реност да твърдя, че без 
съмнение игрите в Сочи 
ще се превърнат в един 
от най-знаменателни-
те моменти в живота 
както на участниците, 
така и на зрителите. 
Съвсем скоро на глав-
ния олимпийски стадион 
ще бъде запален огънят, 
който вече бе в Космо-
са, на Северния полюс и 
на дъното на езерото 
Байкал. Ще се насладим 
на впечатляващата це-
ремония при откриване-
то. Убеден съм, че тя ще 
поднесе немалко приятни 
изненади. 

Гостите от чужбина, 
а те по данни на органи-
зационния комитет се 
очаква да бъдат около 
140 хил. души, ще могат 
да открият за себе си 
една нова Русия – страна 
с хилядолетна история, 
която уверено се раз-
вива и е устремена към 
бъдещето.

Подготовката веро-

ятно е била истинско 

предизвикателство, 

особено изграждането 

на  впечатляващите 

олимпийски обекти?

П р е д и  в с и ч ко  с и 
струва да отбележа, че 
в много отношения под-
готовката за Олимпиа-
дата беше предизвика-
телство още от самото 
й начало. Когато градът 
получи мандата да орга-
низира игрите, самата 
идея за тяхното провеж-
дане в субтропическите 
климатични условия на 
брега на морето изгле-
ждаше на мнозина като 
утопия и авантюра. А и 
като цяло Сочи, за разли-
ка от Инсбрук или Солт 
Лейк сити, не е известен 
високопланински ски ку-
рорт. Въпреки това само 
за шест години и полови-
на 

в града бе изградена 

инфраструктура, на която 

могат да завидят много 

олимпийски столици. 

Буквално върху бели-
те листове в две пап-
ки – за планинската и 
за крайбрежната зона, 
бяха създадени 11 го-

леми спортни обекта. 
Специалистите подчер-
тават техните високи 
качества, съвременни 
условия и комфорт. Мога 
да отбележа, че някои 
от тях вече преминаха 
през проверка. Например 
в двореца за зимни спор-
тове „Айсберг” през де-
кември 2012 г. се състоя 
финалът на състезание-
то Гран при по фигурно 
пързаляне, също и етап 
от Световната купа по 
шорттрек. В двореца 
„Болшой” през май 2013 г. 
бе проведен Световни-

ят шампионат по хокей 
за младежи. Миналата 
година Сочи бе домакин 
на общо около двадесет 
спортни съревнования, 
които послужиха за про-
верка на съоръженията.      

Освен това 15 хотела 
бяха реконструирани, а 
40 нови бяха построени, 
като капацитетът им 
е 26 хил. стаи. Благода-
рение на Зимните игри в 
страната се появиха че-
тири нови високопланин-
ски ски курорта, чието 
общо трасе е 150 км. Из-
градени бяха и повече от 

367 км автомобилни  

и жп пътища. 

Накратко казано, из-
вършена бе огромна и с 
добро качество работа. 
И всичко това ще остане 
като наследство за гра-
да и региона. Разбира се, 
някои от съоръженията 
след игрите ще бъдат 
преустроени. Например 
на мястото на двореца 
на спорта „Айсберг” ще 
се появи зала за състе-
зания по колоездене, а 
центърът „Адлер Арена” 
за бързо бягане с кънки 
ще се превърне в най-го-
лемия изложбен комплекс 
в южната част на Русия. 

В същото време бяха 
възприети и нови стан-
дарти за градско плани-
ране и строителство. 
На първо място бе ре-
ализирана програмата 
„Среда без бариери”, кое-
то означава, че цялата 
инфраструктура бе обо-
рудвана с оглед нуждите 
на хора в неравностойно 
положение.  Около 200 
руски града възприеха 
този опит на Сочи.

Зимните игри способ-
стваха и за развитието 
у нас на устойчиво зеле-
но строителство. Спе-
циално железопътната 
гара „Олимпийски парк” 
стана първият подо-
бен обект в Русия, кой-
то получи сертификата 
BREEAM, и то с оценка 
„Много добър”. Сграда-
та е оборудвана с мно-
гофункционални енер-
госпестяващи прозорци, 
вентилационна система 
с понижено равнище на 
шум, автоматично ре-
гулиращи се съоръжения 
за осветление. Форма-
та й наподобява летяща 
птица, която органично 
се вписва в обкръжава-
щия я ландшафт. Между 
другото оборудването 
на гарата е заслуга на 
компанията „Мостовик” 
от град Омск, която в 
момента е ангажирана с 
реализацията на проек-
та за парк „Океанариум” 
в Бургас. Уверен съм, че 
екостроителството в 
Русия ще продължи да 
набира скорост и след 
Зимните игри, още по-
вече че през март мина-
лата година в сила вле-
зе първият национален 
стандарт в тази област 
и сега всички строител-
ни фирми са длъжни да се 
съобразяват с неговите 
големи изисквания.

Бих желал отделно да 
отбележа 

заслугата на българските 

строители. 

На плевенската фир-
ма „Хоризонт-Иванов” 
бе възложено да изгра-
ди един от най-важните 
символи на Олимпиада-
та – специалното съо-

Н. Пр. Юрий Исаков е роден на 18 март 1948 г. 
Завършва Московския държавен институт за меж-
дународни отношения, след което до 1990 г. заема 
различни дипломатически постове в посолствата на 
СССР в Бирма и Тайланд, както и в Министерството 
на външните работи на страната си (МВнР). От 
1990 г. до 1996 г. е старши съветник в Постоянно-
то представителство на Русия към ООН в Ню Йорк. 
След завръщането си е зам.-директор на Дирекция 
„Международни организации” в МВнР на Русия, а от 
2000 г. до 2004 г. – заместник постоянен предста-
вител на Русия към ООН в Ню Йорк.

Преди назначаването му за извънреден и пълно-
мощен посланик на Руската федерация у нас през ав-
густ 2008 г. е бил посланик за специални поръчения.

Владее английски език. Женен, има син.

Юрий Исаков, извънреден и пълномощен посланик на Руската федерация у нас:

Снимка Денис Бучел
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ръжение във формата на 
чаша, в което по време 
на игрите ще гори олим-
пийският огън.

Как ще определите 

икономическите отно-

шения между България 

и Русия и потенциала 

им за развитие? Какви 

са перспективите за 

българския бизнес във 

вашата страна?

Руско-българските 
икономически отношения 
през последните години 
се развиват динамич-
но. Достатъчно е да се 
каже, че Русия си оста-
ва един от основните 
търговски партньори на 
вашата страна, като за-
ема първо място по внос 
на стоки в България и 
второ след Германия по 
стокооборот. По послед-
ни данни на българската 
статистика обемът на 
взаимната търговия за 
периода януари-ноем-
ври 2013 г. е достигнал 
почти 5 млрд. евро. При 
това в нашето съ-
трудн и че с тво  в 
търговията се за-
пазват определени 
дисбаланси, а имен-
но преобладаващи-
те доставки на су-
ровини и наличието 
на внушително по-
ложително за Русия 
търговско салдо.  

П р и о р и т е т н а 
област на взаимо-
действие е 

енергетиката и 

преди всичко реализа-

цията на стратеги-

ческия проект „Южен 

поток”, 

ч ието  с и м во -
лично начало на из-
граждане бе даде-
но през октомври 
2013 г. В момента 
се провежда конкурс за 
избор на подизпълнители 
за доставка на оборуд-
ване и за извършване на 
строително-монтажни-
те дейности. Успоредно 
с това текат процедури 
по отчуждаване на земи-
те, по утвърждаване на 
подробния устройствен 
план и получаване на раз-
решителни за цялата 
българска част на газо-
провода. На неотдавна 
състоялото се в София 
заседание на руско-бъл-
гарската работна група 
по енергетика бяха раз-
гледани всички посочени 
по-горе, както и други 
аспекти на нашето вза-
имодействие в тази об-
ласт.  

Следва да се отбеле-
жи и инвестиционната 
активност. За последни-

те десет години обемът 
на руските капиталовло-
жения надвишава 2 млрд. 
долара. 

Сред най-значимите 
проекти са мащабната 
модернизация на нефто-
химическия комбинат 
„Лукойл” в Бургас и съз-
даването със средства 
на правителството на 
Москва на уникалния са-
наториално-оздравителен 
комплекс при река Камчия 
на черноморското край-
брежие. Може да се спо-
менат и сделката на ин-
вестиционния фонд „ВТБ 
Капитал” в консорциум с 
местната фирма „Бромак” 
за придобиване на мажо-
ритарния дял в телекому-
никационната компания 
„Виваком”, участието на 
„Газпром нефт” в разви-
тието на мрежата от 
бензиностанции, ролята 
на компанията „Мосто-
вик” за комплекса в Бургас, 
за което вече говорих.

Щ о  с е  от н ас я  д о 
перспективите на бъл-

гарския бизнес в Русия, 
смятам, че вашите ком-
пании имат нелоши шан-
сове да намерят своята 
ниша на действително 
огромния руски пазар. На-
пример във фармацията, 
пласирането на селско-
стопанска продукция или 
туризма. В тази връзка 
бих желал да подчертая, 
че заедно с предстоящо-
то през април заседание 
на двустранната между-
правителствена комисия 
за икономическо и науч-
но-техническо сътруд-
ничество ще се състои 
и специален представи-
телен бизнес форум. Уве-
рен съм, че ако използват 
тази платформа, руски-

те и българските 
предприемачи ще 
могат да разши-
рят преките си 
контакти и ще 
конкретизират 
взаимноизгод-
ните области 
за сътрудни-
чество.

Н а с к о р о 

бях в Поморие. 

Знаете ли, че 90% 

от новодомците 

там са руснаци? 

Как ще коментира-

те засиления интерес 

на вашите сънародни-

ци към България? Ще 

бл а г о п р и я т с т в а  ли 

той увеличаването на 

руските инвестиции 

у нас и по-специално в 

строителството?

Без съмнение добре 
ни е известна водеща-
та позиция на руснаците 
на българския пазар на 
недвижими имоти. Към 
момента около 300 хил. 
наши сънародници са 

собственици на 
жилища в стра-
ната, а 

общият обем на капита-

ловложенията им достигна 

около 5 млрд. долара. 

Смятам, че този ин-
терес не може да се 
обясни само с ценовия 
фактор, а преди всичко 
с това, че руснаците 
се чувстват много ком-
фортно в България. И не 
само заради близостта 
на езиците, сходството 
в традициите и общата 
православна вяра. Бих 

казал, че особено топли 
родствени отношения 
между руснаци и бълга-
ри се развиха и буквал-
но, в пълния смисъл на 
думата, на генетично 
равнище. Важен е и един 
твърде прозаичен факт 
- че в повечето регио-
ни на Русия няма обилно 
слънце, а и с плажовете 
положението не е до-
бро. Може би затова и 
руснаците се стремят 
към топлото българско 
море и свежите плодове 
и зеленчуци. Несъмне-
но максимално изгодно-
то съотношение между 
цени и качество е конку-
рентното преимущест-
во на България. Моята 
мисъл потвърждават и 
статистическите дан-
ни за туризма – за 11-
те месеца на миналата 
година броят на моите 
сънародници, посетили 
страната, се е увеличил 
с 15%, достигайки 670 
хил. души. Министър-
председателят Пламен 
Орешарски заяви в ин-
тервю неотдавна, че с 
нетърпение очаква мили-
онния турист от Русия. 
Убеден съм, че това ще 
се случи скоро. 

Без съмнение инте-
ресът на руснаците се 
отразява по най-благо-
приятния начин на ръ-
ста на инвестициите 
в България. Например в 

друг ваш град – Балчик, 
където вече има сериоз-
на диаспора от мои съна-
родници, 

руски фирми строят 

СПА центрове, жилищни 

комплекси, 

спортна инфраструк-
тура и т.н. Зная, че в ня-
кои райони на страната 
ръководители на общини 
специално посещават 
курсове за изучаване на 
руски език, за да могат 
напълно да използват 
потенциала на руските 
инвеститори.  

Какво ще пожелаете 

на читателите на в. 

„Строител”?

Ще пожелая на ва-
шите читатели добро 
здраве, благополучие и 
топлота у дома, успехи 
в личен и професионален 
план, оптимизъм и добро 
настроение. На всички, 
които са от прекрасна-
та и вечна професия на 
строителите, пожела-
вам също и вдъхновение, 
интересни проекти и 
нови творчески успехи 
в тяхната толкова не-
обходима и съзидателна 
дейност за доброто на 
България. 

Дворецът за зимни спортове 

„Айсберг” е впечатляващ

Чашата за олимпийския 

огън е дело на български 

строители

ките 
ще 
и-
си
ще 
ат

д-
и 

е.

90%

ите

аци? 

собственици
жилища в ст
ната, а 

Изградихме впечатляваща 
инфраструктура за Олимпиадата 
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Свилена Гражданска 

Процентът на корупция при 
търговете е висок. Сред риско-
вите сектори са инфраструк-
турното строителство, енер-
гетиката и здравеопазването. 
Това се отбелязва в първия по 
рода си доклад за борбата с ко-
рупцията в ЕС, публикуван от 
Европейската комисия. Според 
проучване на „Евробарометър” 
от 2013 г. сред бизнес средите 
58% от запитаните в България 
(най-висок процент в целия 
ЕС) са заявили, че този тип 
престъпление им е попречи-
ло да спечелят публичен търг 
през последните три години. 
По този показател след нас са 
Словакия (57%), Кипър (55%)  и 
Чехия (51%). Средният процент 
за Европа е 32, а за сектор 
„Строителство“ - 33. 

От Брюксел посочват, че в 
областта на обществените 
поръчки е нужен по-активен 
предварителен и засилен пос-
ледващ контрол.

Липсата на санкции често 
става причина за разпростра-
нението на корупционните 
практики, добавят от ЕК и пре-
поръчват да бъдат изградени 
независими и ефективни ин-
ституции и съдебна система, 

които ще подсилят прозрачнос-
тта в публичните отношения. 
В първия доклад за корупция в 
ЕС се посочва, че трябва да 
бъде гарантирано случайното 
разпределение на делата чрез 
единна ефективна система за 
цялата страна, а магистра-
тите да бъдат назначавани 
и атестирани чрез прозрачна 
процедура.

В доклада се препоръчва по-
ефективна координация между 
институциите, които се борят 
с корупцията, както и създава-

нето на етичен кодекс за депу-
татите, който да гарантира 
санкции при изборни измами. В 
България липсва закон за лоби-
зма и няма изискване да се по-
сочват връзки и срещи между 
политици и лобисти, допълват 
още от ЕК. Сред предложени-
те мерки е извършването на 
последователни проверки и на-
лагане на възпиращи наказания 
при конфликт на интереси. 

„България е на последното 
място в ЕС в класацията за 
медийна свобода“, отчитат от 

Брюксел.
Като цяло корупцията е се-

риозен проблем за съюза. По-
добни практики костват 120 
млрд. евро на икономиката на 
общността „Не правим класа-
ция в коя страна корупцията 
е най-сериозен проблем. В до-
клада отбелязваме, че някои 
държави се справят по-добре 

от други“, коментира при пред-
ставянето на доклада комиса-
рят по вътрешния ред Сесилия 
Малстрьом.

В специалното проучване на 
„Евробарометър” за 2013 г. се 
посочва, че 84% от интервю-
ираните в България са заявили, 
че корупцията е широко раз-
пространена при средна стой-
ност за ЕС (76%). 73% у нас 
пък смятат, че единственият 
начин за постигане на успех 
в бизнеса е чрез политически 
връзки.

Само 9% от запитаните 
(най-нисък дял в ЕС) считат, 
че се образуват достатъчно 
на брой наказателни производ-
ства, за да се възпират хора-
та от корупционни практики, 
докато според 16% усилията 
на правителството дават ре-
зултат. 

В доклада на ЕК е посочено, 
че корупцията остава сериозно 
предизвикателство в България 
на различни нива, като все още 
се получават сигнали за дребни 
подкупи в сферата на здравео-
пазването, полицията, митни-
ците, местните власти и т.н. 

Корупцията подкопава довери-
ето в държавните институции. Тя 
пречи на чуждестранните инвес-
тиции. Докладът на ЕК дава оценка 
как всяка държава членка се бори с 
корупцията, как съществуващите 
закони и политики работят на прак-
тика. Няма некорумпирана зона в 
Европа.

Резултатите от две проучва-
ния на „Евробарометър“ показват, 
че огромното мнозинство (76%) от 
европейците смятат, че това нега-
тивно явление е широко разпростра-
нено в тяхната собствена страна. 
Повече от половината - че нивото й 
се е увеличило през последните три 
години.

Един от всеки дванадесет европейци е прежи-
вял или е бил свидетел на корупция през последни-
те дванадесет месеца, а четири от всеки десет 
компании заявяват, че тя е пречка за правене на 
бизнес в рамките на ЕС.

Това е още по-тревожно в условията на иконо-
мическа и финансова криза. Призоваваме за подо-
брения в няколко различни области. 

В част от държавите членки уязвимостта към 
корупцията в процеса на възлагане на обществе-
ни поръчки е основен проблем. Една пета от БВП 
на ЕС се изразходва всяка година чрез търгове на 
стоки и услуги, а това е от съществено значение 
за нашите икономики. Проучванията показват, че 

до една четвърт от стойността на обществе-
ните поръчки в държавите - членки на ЕС, може 
да бъде загубена заради корупционни практики. 
Една трета от компаниите, които са участвали 
в публични търгове, смятат, че корупцията им е 
попречила да спечелят договор. Ето защо е не-
обходимо да се положат по-големи усилия в тази 
област чрез засилването на контрола и все по-
възпиращи санкции. Отчетено е, че в някои страни 
членки финансирането на политическите партии 
не е достатъчно прозрачно. Широко е разпростра-
нена корупцията на ниво местни власти. Затова 
е необходимо да има по-добра отчетност и меха-
низми за контрол на публичните власти, по-голяма 
ефективност на съдилищата и т.н.

Докладът на ЕК е 
обективен, конкретен 
и достатъчно ясен. 
Проблемът е значим 
и актуален не само за 
новите страни - член-
ки на ЕС, но и за разви-
тите демокрации. 

Показва много за-
дълбочено познаване 
на реалните проблеми 
в областта на превенцията и противодействието на корупция-
та. Достатъчно реалистично са представени състоянието на 
законовата уредба, дейността на институциите и предприе-
тите мерки от страна на властите в България. Откроени са и 
конкретните проблеми и слабости в работата на специализи-
раните структури, както и рисковите сектори. 

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и 
организираната престъпност (ЦППКОП) ще се съобрази изцяло 
с препоръките на ЕК, насочени към неговото функциониране и 
необходимостта от конкретни резултати. 

Имаме готовност да приключи полемиката относно ком-
плексния модел БОРКОР. С приемането му ще се откроят ясно 
възможностите, които той има, както и очакваните резултати. 

Приемаме като обективни оценките за центъра по отноше-
ние на търговете и смятаме, че „извършване на оценка на риска 
в публичните институции“ е задача, която предстои да бъде ре-
ализирана. Изработеният от ЦППКОП модел на решение в облас-
тта на обществените поръчки е изцяло в духа на направената в 
доклада препоръка за активно включване на контролните органи.  

Работим не само по преглед на законопроекти, но и по сега 
действащи закони, в които се съдържат корупционни рискове. 

Сесилия Малстрьом, еврокомисар по вътрешните работи: Бойко Великов, директор на ЦППКОП: 

Брюксел препоръчва по-активен предварителен  
и засилен последващ контрол
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С Е М И Н А Р
П О З Е М Л Е Н О   П Р А В О

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - Катедра „Правни науки“

Изложение и анализ на практиката, дискусия

✓ Земеделски земи. Аренда. Гори
✓ Земи в урбанизирани територии
✓ Защитени територии

✓ Подземни богатства. Мини и кариери. Води
✓ Пътища. Земи, заети от енергийни обекти
✓ Спорове за собственост върху поземлени имоти

Семинарът ще се проведе на 22 и 23 март, 29 и 30 март, 5 и 6 април 2014 г. 
ВСУ „Черноризец Храбър”. Участниците ще получат сертификат.

Лектори:

д-р Нейко Димитров - съдия в Окръжен съд Варна, Диана Митева - съдия в Окръжен съд Варна
Такса за участие: 200 лв.

За справки и записвания до 10.03.2014 г.: 052/359-562, катедра „Правни науки” 

Правителството понижи значител-
но размера на голяма част от таксите, 
събирани от Агенцията по вписванията 
(АВ), като мярка за облекчаване на адми-
нистративната тежест. С намаление от 
22%  върху приходите, изчислено на база 
дейността на структурата за послед-
ната година, в бизнеса и гражданите ще 
останат близо 4,1 млн. лв.

Най-голям спад на размера на такси-
те е предвиден при регистрацията на 
нови търговци (чл. 16а) – средно с 31% 
в сравнение със сега действащите. На-
пример за дружествата с ограничена 
отговорност налогът от 160 лв. става 
110 лв., за акционерните и за командит-
ните дружества с акции се намалява от 
460 лв. на 360 лв. и т. н. Ако документите 
са подадени по електронен път, разме-
рът на таксите ще е наполовина. Той ще 
бъде по-малък и за действия и услуги по 

Правилника за вписванията и по Закона 
за регистър БУЛСТАТ. Намаляването ще 
има положителен ефект върху стартира-
нето и правенето на бизнес в България, 
конкурентоспособността на фирмите и 
навлизането на нови местни и чужди тър-
говци на пазара и ще облекчи гражданите 
при снабдяване с удостоверения, преписи 
и справки.

С друго свое решение кабинетът на-
прави промени в Правилника за прилагане 
на Закона за държавна собственост. Спо-
ред решението отпада изискването юри-
дическите лица, за които е представен 
единен идентификационен код по Закона 
за търговския регистър, да представят 
и удостоверение за актуално състояние. 
Документите са изискуеми при продажба 
на земя – частна държавна собственост, 
на лица, които са собственици на законно 
построена върху нея сграда.

Конституционният съд (КС) отмени 
единната сметка за приходите, с която 
отпадна възможността гражданите и 
фирмите да посочват кое от задълже-
нията си към данъчните погасяват, а с 
вноските им автоматично се покриваше 
най-старото. Според конституционните 
съдии чрез нея се създава заплаха за пра-
вата на осигурените у нас и се нарушава 
принципът на правовата държава. Това 
става, тъй като човек може да внесе 

пари за пенсия, безработица и болест, а 
всъщност със сумата да бъдат погасени 
данъчни задължения. Според КС така се 
застрашава осигурителната система.

В мотивите си съдът посочва още, 
че не може задължението да се плащат 
данъци да се противопоставя на правото 
на осигуряване.  Единната сметка в На-
ционалната агенция за приходите (НАП) бе 
въведена с промени в Данъчно-осигурител-
ния процесуален кодекс в края на 2012 г. 

Елица Илчева

Върховният административен съд 
(ВАС) стартира процедура по изграждане 
на единна деловодна информационна сис-
тема (ЕДИС) за работата на съда и 28 
регионални административни съдилища. 
Обявената обществена поръчка включва 
и доставка на оборудване. Според усло-
вията изпълнителят ще актуализира и 
доразвие вече съществуваща и дейст-
ваща система във ВАС, като я свърже с 
останалите правосъдни администрации. 

Целта на проекта е да осигури бърз 

обмен на данни и предоставяне на инфор-
мация във всеки момент между граждани-
те, бизнеса и общинската администрация. 
Поръчката се финансира от Оперативна 
програма „Административен капацитет“. 
За да бъдат усвоени средствата, систе-
мата трябва да влезе в експлоатация не 
по-късно от 27 февруари 2015 г. 

Процедурата е разделена на две обосо-
бени позиции, като право на участие имат 
фирми и обединения с изпълнени поне два 
договора, сходни с предмета на търга, за 
последните три години. Оферти могат да 
се подават до 11 март т.г.

Парламентарната Комисия по ин-
вестиционно проектиране сформира 
работна група, която да разгледа въ-
проса за статута на паркоместата и 
възможността те да се продават като 
самостоятелни обекти. В нея влизат 
представители на различните полити-
чески сили. Темата бе повдигната след 
писмо от Нотариалната камара до ко-
мисията. 

В момента, при покупка на ново жи-
лище, често към офертата се предлага 
и паркомясто, което като самостояте-
лен обект по Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и изобщо в правния 
мир у нас не съществува. Такъв обект е 
гаражът. Той може да се продава самос-
тоятелно. Що се касае за паркоместата, 
те не се третират от ЗУТ отделно. В за-

Страницата 
подготви 
Свилена Гражданска

Отпаднала е думата 
„работодател“ от чл. 339 
в проекта на Наказател-
ния кодекс. В първия вари-
ант на нормативния акт 
се предвиждаше работо-
дателите да носят нака-
зателна отговорност за 
неплащане на осигуровки. 
Останала е само „длъж-
ностно лице“.  Това стана 

ясно, след като проектът 
за нов Наказателен кодекс, 
приет от Министерския 
съвет, бе внесен в Народ-
ното събрание. В него са 
променени текстове пора-
ди направени по време на 
общественото обсъждане 
забележки. 

Предстои проектът за 
НК в частта за осигуров-
ките да бъде обсъден и на 
заседание на Националния 
съвет за тристранно съ-
трудничество с оглед на 
постъпили становища от 

страна на работодател-
ски и на синдикални орга-
низации.

Правната уредба на 
подкупа бе прецизирана с 
добавянето на проектораз-
поредба, която предвижда 
освобождаване от наказа-
ние на лицето, което е обе-
щало, предложило или дало 
подкуп, в случаите, когато 
е било принудено да го на-
прави.

В хода на предварител-
ното съгласуване в проекта 
бе инкриминирано и проти-

возаконното използване на 
минерална вода за стопан-
ска дейност, като така се 
запазва сега действащата 
уредба. По предложение на 
членове на Министерския 
съвет в проекта бе крими-
нализирано противозакон-
ното добиване на подземни 
богатства.

С внасянето на законо-
проекта в Народното съ-
брание дебатите по него 
продължават. До приемане-
то на нов НК остава в сила 
действащият от 1968 г.

кона е записано, че когато се строи блок, 
той трябва да има определен брой места 
за автомобилите – т.е. колкото са апар-
таментите, толкова трябва да са и те. 
По време на проектирането и условията 
за построяване на сградата тази про-
блематика се разглежда, но няма такъв 
самостоятелен обект като паркомясто.

„Въпросът е сложен, затова трябва да 
го разгледаме задълбочено. Преди две го-
дини 41-вото народно събрание се опита 
да го реши, но не успя да намери най-пра-
вилното решение“, заяви председателят 
на комисията инж. Емил Костадинов. Той 
ще покани за участие представители 
на различните браншови организации - 
Камарата на строителите в България, 
Нотариалната камара и други. „Надяваме 
се през следващите седмици да намерим 
правилната формулировка за статута на 
паркоместата“, допълни Костадинов.

Снимка Влади Георгиев

ОБУЧЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 
по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, 

финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“ се изпълнява от Министерството на регионалното 
развитие и цели да подпомогне укрепването на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на 
реформиране на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) и да осигури устойчиво управление на 
ВиК инфраструктурата в страната. Общият бюджет на проекта е 16 762 475 лв., от които 80% са от 
европейския Кохезионен фонд, а 20% са национално съфинансиране.

Основните дейности по него включват: изготвяне на подзаконови нормативни актове съгласно За-
кона за водите и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги; разработване 
на нова 10-годишна отраслова стратегия на отрасъла; създаване на единна информационна система 
за ВиК услугите и регистри на асоциациите по ВиК и ВиК операторите и информационна система на 
водностопанските системи и съоръжения.

Една от дейностите предвижда изграждане на капацитет чрез провеждане на специализирани 
обучения на общо 250 експерти – от асоциации по ВиК, регионални ВиК оператори и експерти на Ми-
нистерството на регионалното развитие.

До момента в рамките на тази дейност вече са проведени 24 специализирани обучения. В тях 
участват експерти от държавната администрация и регионалните ВиК оператори. Съгласно утвър-
дения график обученията за експертите от асоциациите по ВиК ще стартират през март 2014 г.

Темите на обученията са: правната рамка и регулаторна политика във ВиК отрасъла; икономически 
и финансови показатели на ВиК операторите; управление на ВиК дружества. В тях са включени също: 
бизнес планиране и инвестиции в отрасъл ВиК и управление на активи в отрасъл ВиК. Пред експертите 
бяха представени стандартите и нивата на ВиК услугите в ЕС. Специално внимание беше отделено 
на ролята на асоциациите по ВиК за предоставянето на регионални ВиК услуги и съгласуване на реги-
оналните генерални планове за ВиК и инвестиционните програми към тях с бизнес плановете на ВиК 
операторите.

Общата продължителност на обучението е 8 месеца.
В рамките на обучителната програма се проведе и семинар на тема „Взаимодействие между дър-

жавните институции и асоциациите по ВиК за по-ефективно управление на ВиК системите“.

Този документ е създаден в рамките на проект № DIR-5111328-1-170 „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“,  
финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013 г.”, http://ope.moew.government.bg
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Воден квалификационен институт и не може да се приема, 

че отразява официалното становище на Европейския съюз и договарящия орган.

Решения за 
     по-добър животЕвропейски съюз

Кохезионен фонд

Министерство на 
регионалното развитие

             НАЦИОНАЛНА
        СТРАТЕГИЧЕСКА
    РЕФЕРЕНТНА РАМКА
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

В. „Строител“ е носител  
на годишната награда  

на Националното 
сдружение на общините 

в Република България 
(НСОРБ)  

в категория 
„Печатни медии“

Г-н Горчев, да започ-

нем с това, че община 

Велики Преслав се на-

мира на стратегическо 

място. Близо е до три об-

ластни центъра и до чер-

номорското крайбрежие. 

Какви са предимствата 

и недостатъците на 

това в инфраструкту-

рен план?

Наистина град Велики 
Преслав и общината зае-
мат отлично географско 
местоположение. Ако се 
върна назад в историята, 
това е един от многото 
фактори, за да бъде избра-
но мястото за втората и 
вече християнска столица 
на България. 

Не само от големия 
център Шумен ни делят 
18-20 км, но и от другия 
областен град – Търго-
вище, отстоим на при-
близително същото раз-
стояние. А с готовата 
част на автомагистрала 
„Хемус“ сме на час път от 
морската столица Варна. 
Връзка имаме и през Риш-
кия проход. 

Това е предимство, но 
може би и известен не-
достатък. Предимство 
заради късите разсто-
яния,  обмен на стоки, 
търговията, услугите 
- всичко това става по-
бързо. Туристите лесно 
откриват уникалните 

археологически находки в 
региона. А недостатък, 
защото съседните по-го-
леми градове „изсмукват“ 
част от промишленото 
производство, „дърпат” и 
работната ръка. Затова, 
а и не само заради него, в 
икономическо отношение 
имаме сериозни пробле-
ми, каквито търпят и съ-
ществуващите фирми, а и 
липсват инвеститори. 

Около 16 хиляди жите-

ли в 12 населени места. 

Лесно ли е да си кмет на 

такава община?

И на 16 000, и на 160 
души проблемите са едни 
и същи, само се различа-
ват по мащаба и обхвата 
на дейностите. Затова 
няма лесна работа, нито 
възможност да се подце-
няват нашите задълже-
ния. Моето разбиране и 
това на общинската ад-
министрация е да вършим 
всичко по закон и по пра-
вилата. Работа, работа, 
всекидневна и упорита 
- за хората, които са ни 
гласували доверие. Разби-
рам, че резултатите от 
нашата дейност ще се 
оценят по-късно. Но та-
кива ще има. В това съм 
убеден и вярвам, че и на-
шите съграждани ще се 
убедят.

Разкажете за местни-

те проекти с европейско 

финансиране. 

Как те проме-

ниха визията 

на общинския 

център, на със-

тавните села?

От 2007 г .  досега 
община Велики Преслав 
изпълнява с европейско 
финансиране различни 
проекти, осъществявайки 
стратегически за своето 
развитие обекти. 

Мога да кажа, че в по-
следните години, обхва-
щащи два мандата от 
управлението, постигнах-
ме приемственост в ус-
вояване на европейските 
средства. И това се виж-
да по цялата верига -  от 
отношението ни към про-
цесите на планиране до 
реализиране на обектите. 

В периода 2007-2011 г. 
бяха подготвени и съгла-
сувани технически проек-
ти, чието изпълнение се 
осъществява или пред-
стои да се осъществи 
сега. Ще се спра в детай-
ли на отделните им на-
правления. 

Основен приоритет за 
развитието на общината 
беше цялостното рехаби-
литиране на общинската 
пътна мрежа, свързваща 
града с останалите насе-
лени места.

По програма САПАРД 
до 2009 г. са ремонтира-
ни основни части на об-
щинската междуселищна 
пътна мрежа, като по-
следният участък, свърз-
ващ селата Миланово, 
Драгоево и Мокреш, ще 
се изпълни през тази го-
дина по мярка 321 на Про-

грамата за развитие на 
селските райони и е на 
стойност над 4 млн. лв. 
С това може да смятаме, 
че транспортните връзки 
между населените места 
в общината са основно 
ремонтирани и в бъдеще 
ще заложим само на регу-
лярната им поддръжка. 

През 2014 г. се сбъдна 
и десетилетната мечта 
на гражданите на Велики 
Преслав - започна основ-
ното реновиране на първо-
класен републикански път 
I-7 в участъка от Шумен 
до Върбица. Това са  близо 
45 км, по които се надява-
ме ще доведем туристи-
те отново в лоното на 
средновековния Преслав. 

Какво  правите за 

енергийната ефектив-

ност на сградите об-

щинска собственост 

-  училищата, детските 

градини, 9-те читалища, 

едно от които в с. Осмар 

развива дейност още от 

1882 г.?

Важен въпрос, с голямо 
значение за всекидневие-
то на гражданите. Реа-
лизирахме няколко проек-
та за енергоспестяващи 
мерки в учебните и дет-
ските заведения в общин-
ския център. Реновиране-
то на ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” бе отличено от 
Министерството на реги-
оналното развитие като 
проект, изпълнен в срок и 
без финансови корекции.

С въвеждането на мер-
ки за енергийна ефектив-
ност в една от детските 
ясли още през първия ото-

плителен сезон разходите 
за гориво от 17 000 пад-
наха на 3500 лв. Това ни 
мотивира да продължим с 
реконструкцията и обно-
вяването на още социални 
обекти през новия програ-
мен период.

През 2013 г. подготви-
хме технически проекти 
за основен ремонт на дет-
ските площадки към шест 
детски заведения на те-
риторията на общината. 
Проектите са изготвени 
в изпълнение на страте-
гията за благоустрояване 
и развитие на обединени-
те детски заведения. В 
предходния мандат бяха 
изготвени технически 
проекти за „Реконструк-
ция и енергоспестяващи 
мерки на читалище „Раз-
витие - 1874 г.”, което 
е основната културна 
институция във Велики 
Преслав. Това се отнася 
и за енергийното обслед-
ване на основни общински 
сгради, включително и на 
болницата. За тези обек-
ти ще кандидатстваме в 
новия програмен период, 
който започна от тази 
година. Общинска грижа 
са и читалищата в села-
та, включително и това в 
с. Осмар.

Работим и за превен-
ция на опасностите от 
наводнения чрез укрепва-
не на някои речни корита 
в общината. В с. Драгоево 
например, което постра-
да от наводнение през 
1999 г., бе реализиран още 
един етап от укрепване-
то на коритото на преми-
наващата през него река. 

Това строителство ста-
на със средства от ОП 
„Регионално развитие“ и 
приключи миналата годи-
на. Финансирането беше 
общо 1 038 000 лв.

Няколко думи за бла-

гоустрояването на гра-

да и на съставните села? 

Лесно ли се пътува до 

тях? Състоянието на 

пътищата също е ваша 

грижа.

Така е, не забравяме и 
отговорностите ни към 
бита и начина на живот 
на хората в селата. През 
настоящата година ще 
реализираме  интегрира-
ния проект „Рехабилита-
ция, естетизиране и дос-
тъпност на селищната 
среда” за централните 
части на Велики Преслав 
и на с. Драгоево и Мила-
ново по мярка 322 на Про-
грамата за развитие на 
селските райони. Проек-
тът е на обща стойност 
1 890 000 лв. С изпълне-
нието му ще бъдат изця-
ло обновени централните 
селищни пространства, 
ще се изградят детски 
площадки, парково освет-
ление и места за отдих. 
По този начин ще се по-
добри качеството на жи-
вот в населените места 
и цялостната визия на об-
щината ще се доближи до 
европейската ни принад-
лежност. 

Основен проблем на 
селищата  е  пълната 
амортизация на уличните 
настилки, което създава 
трудности при движение-
то. Подготвили сме про-

Александър Горчев е роден през 1962 г. в 

с. Иваново, Шуменска област. Завършва СОУ 

„Черноризец Храбър“ във Велики Преслав.  

Висшето си образование получава в Институ-

та за подготовка на учители в Силистра, кой-

то е филиал на Русенския университет „Ангел 

Кънчев“. Магистър е по история и география 

от Великотърновския университет „Св. св. Ки-

рил и Методий”.  

Работил е като учител по история и фило-

софия, бил е зам.-директор на СОУ в Смядово, 

директор на основното училище  в с. Троица,  

община В. Преслав, директор на хуманитарна-

та гимназия „Йоан Екзарх“ в Шумен.

Зам.-кмет по просвета, образование и кул-

тура на общината в периода 1999-2007 г. До 

2011 г. е директор на археологическия музей 

„Велики Преслав“.

Редактор и автор в енциклопедията „Шумен 

и Шуменска област”, автор на книгата „Амнис-

тия за живот”, един от авторите в сборници-

те „Вдъхновение” и „Паралелни светове”, както 

и на шуменския алманах „Златоструй”. 

От 2011 г. е кмет на Велики Преслав.

Георги Сотиров

Административният център на община  
Велики Преслав е основан преди повече от 1110 
години като град крепост. През 893 г. е про-
възгласен за столица на българската държава. 
Тук са се намирали дворецът на владетелите, 
дворецът на епископа, а впоследствие – и на 
патриарха.

Преслав е средище на духовен и книжовен 
живот, който се свързва със славянската пис-
меност и със Златния век на българите. Днес 
останките на многобройните църкви, мана-

стири и дворци могат да се разгледат в На-
ционалния историко-археологически резерват, 
а шедьоврите на древните майстори - рисува-
на керамика, печати, накити, оръжия и др. - в 
археологическия музей.

Преслав става втората столица на Пър-
вото българско царство през 893 г. Време, 
предшествано от бурни събития - войни, по-
кръстването на българите, реакцията на бо-
лярите и опита за връщане на езичеството. 
Преславският събор провъзгласява българския 
език за официален в богослужението, за нова 
столица – Преслав, а високообразованият  

Симеон става княз. 
Така година след година на мястото на 

съществувалия още от времето на хановете 
Крум и Омуртаг военен лагер (аул) израства 
българската столица. В затвореното прос-
транство между вътрешната и външната кре-
постна стена от север, юг и изток се издигат 
множество жилища, болярски имения, манасти-
ри и църкви, станали дом на известни и почи-
тани боляри, духовници и държавници. Сред тях 
като невероятен бисер току над самата река 
блести  Кръглата църква. 

Златният век на България дава в изобилие 

Кметът 
Александър 
Горчев:
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шедьоври на архитектурата, каменната 
пластика, ювелирното изкуство, инкрус-
тациите, мозайките, дърворезбата…  
А керамичната иконопис с живия си рису-
нък остава ненадмината. Така Преслав 
стъпка по стъпка израства и достойно 
съперничи на Константинопол - столица-
та на хилядолетната империя Византия. 

Кратък за мащабите на историята 
период от време, но начертал столетия 
напред в културното развитие на Бъл-
гария, това е векът на Симеон. Десет-
ки нови манастири, работилници за бе-

логлинена керамика, пещи… Архитекти, 
строители, дърводелци и резбари строят 
сгради и храмове. Те се украсяват със 
скулптури, мозайки, със сребро, злато и 
стъкло, с мраморни колони, фризове, лъво-
ве и орли... Пише се на роден език и с бук-
вите на братята Кирил и Методий. Това 
са щрихи от историята и непомръкваща-
та слава на предците ни от този белязан 
от Бога край на България. 

За неговия днешен ден разговаряме с 
кмета на община Велики Преслав Алексан-
дър Горчев.

екти за преасфалтиране 
на голяма част от улици-
те на общинския център 
и на с. Златар и Миланово, 
които се надяваме да ре-
ализираме при отваряне 
на подходяща европейска 
програма.

Един от основните 

проблеми на много ваши 

колеги е въпросът за от-

падъците и изграждане-

то на регионални депа. 

Общината планира и е 
в процес на реализация на 
няколко големи екологични 
проекта. Най-съществе-
ният от тях е „Закриване 
на общинското депо за 
ТБО в землището на Вели-
ки Преслав” с европейски 
средства и по одобрен 
проект от ПУДООС с бю-
джет 1 300 000 лв. 

С проекта се пред-
вижда рекултивиране на 
обща площ 25 550 кв. м 
с включени охранителни 
канавки, ограждащи диги 
и други. Теренът е използ-
ван за общинско сметище 

в продължение на около 50 
години. Разработката ни 
беше предшествана от 
ликвидиране на нерегла-
ментирани сметища око-
ло селата през 2008-2013 
г. От 2010 г. общината 
депонира битовите си 

отпадъци на регионално-
то депо за ТБО - Шумен, 
като планираме сътрудни-
чество с останалите об-
щини при предстоящо из-
граждане на сепарираща 
инсталация към депото.

Какво е състоянието 

на питейната вода, а и 

на цялата ВиК мрежа?

Ние сме един от градо-
вете, които разполагат с 
пречиствателна станция 
за питейни води. ПСОВ 
предстои да бъде пусна-
та в експлоатация тази 
година. С нея е свързан и 
големият екологичен ин-
фраструктурен проект, 
с който общината раз-
полага благодарение на 
участието си в „Техниче-
ска помощ” по ОП „Околна 
среда“. Той е на стойност 
11 млн. лв. и неговата 
реализация започна през 
2013 г. Свързан е с подо-
бряване на инфраструкту-
рата за питейни и канални 
води в гр. Велики Преслав 
и кв. „Кирково“. Нашият 
воден цикъл обхваща об-
новяването на водопро-
водната и изграждане 
на нова канализационна 
система. Стойността на 
проекта е почти 12 млн. 
лв. и се очаква строител-

но-монтажните работи 
по него да приключат до 
октомври. 

Планираме да ремон-
тираме и инфраструкту-
рата за питейни води и да 
изградим канализационна 
система с пречистване 
на водите за останалата 
част на града и за някои 
от малките населени мес-
та. Като първи етап ще 
се заложи проектирането 
в селата с туристически 
потенциал - Осмар, Трои-
ца, Хан Крум, Драгоево. 

И понеже стана дума 

за с. Осмар, покрай ос-

марския пелин да комен-

тирате и някои аспекти 

на селското стопанство. 

Най-големите лозови ма-

сиви в Шуменския регион 

са във вашето зем лище.

В  рай он и те  о коло 
града, в селата с турис-
тически потенциал, за 
които споменах при от-
говора си на предишния 
въпрос, и в с. Златар, са 
наистина най-големите 
масиви от стари и нови 
лозови насаждения. Там 
са и фирмите производи-
тели на известните пре-
славски бели и червени 
вина, на осмарския пелин, 
на брендита и ракиите 

от нашия регион. 
Освен това твърдя, 

че нашият край има бла-
гоприятни условия за от-
глеждането на малинови и 
ягодови насаждения, също 
така и на касис. И част-
ните земеделски произ-
водители вече успешно 
се специализират в тези 
култури. А ние като общи-
на подпомагаме дейност-
та им - най-вече с отда-
ване на земи под наем или 
сключваме дългосрочни 
аренди. Т.е. нашият стре-
меж е бързо да решаваме 
всички въпроси от ком-
петенцията на админи-
страцията. Тук все още 
има голям потенциал за 
развитие.

Какви са програмите 

ви за развитие на тури-

зма? Имате защитени 

местности, изключител-

но богата история.

Заедно стигнахме и 
до водещия за общината 
приоритет - туризма. 
Това е търсеният краен 
резултат от всички уси-
лия на вече две общински 
управления - подобряване 
и доразвиване на инфра-
структурата, подкрепяща 
устойчивото развитие на 
културния туризъм и връ-
щане на средновековния 
Преслав в туристически-
те гидове.

През 2010 г. община-
та кандидатства с го-
лям проект за 7 млн. лв. 
по схемата за безвъз-
мездна финансова помощ 
BG 161PO001/3.1-02/2009 
„Подкрепа за развитието 
на туристически атрак-
ции” по ОПРР. За съжале-
ние тогава по субективни 
причини проектът не бе 
одобрен. През 2011 г. след 
ново кандидатстване ус-
пяхме и в момента изпъл-
няваме „Векът на цар Си-
меон оживява” с бюджет 
почти 3 млн. лв. Проектът 
ще приключи тази година.

За надграждане на по-
стигнатото сме заявили 
за финансиране от дър-

жавния бюджет три от 
подобектите на отхвър-
ления проект на стой-
ност около 1 200 000 лв. 
С тях ще се обнови и 
модернизира основният 
пешеходен подход към Ис-
торико-археологическия 
резерват през градския 
парк, като идеята ни е да 
го превърнем в археологи-
чески парк с оформяне на 
лапидарий (каменноплас-
тична декорация), с ори-
гинални каменни пласти-
ки, пренасящ посетителя 
от настоящето във ве-
личественото минало на 
града ни.

Тази пешеходна алея 
ще тръгва от туристиче-
ския информационен цен-
тър, който ще се изгради 
непосредствено до чита-
лищната сграда, с паркинг 
за автобуси и градинка с 
фонтан. Предвидени са 
дейности по благоустро-
яването, по подмяната 
на настилките и задъл-
жителната вече поливна 
система за обновените 
зелени площи.

С реализацията на 
всички тези обекти иска-
ме да обвържем функцио-
нално съвременния град 
със Симеоновата сто-
лица, като осигурим на 
гостите на града ни едно 
по-различно преживяване, 
а на жителите на общи-
ната - самочувствие на 
достойни наследници.

Навлязохме в новия 

програмен период. Какво 

ще се случи през него в 

общината? 

И през него първос-
тепенна задача е подго-
товката на реалистичен 
и максимално детайли-
зиран общински план за 
развитие до 2020 г. Тук 
ще заложим и доразвием 
водещия приоритет на 
общината - туризма като 
основа за икономически 
просперитет на Велики 
Преслав с всички съпът-
стващи го инфраструк-
турни дейности.

Снимки Община Велики Преслав
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Ще се финансират региони, които са приоритет за правителството 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Министерството на 
инвестиционното проек-
тиране ще оказва методи-
ческа и финансова помощ 
на общините по разра-
ботването на нови общи 
устройствени планове. 
Това декларира министър 
арх. Иван Данов на сре-
ща с ръководството на 
НСОРБ в Правец. Той уве-
ри, че разпределението на 
предвидените в бюджета 
6 млн. лв. за подготовка на 
ОУП ще бъде на принципа 
на равнопоставеността 
и справедливостта. Фи-
нансирането ще зависи 
и от това в кои региони 

попадат приоритетни за 
правителството инвес-
тиционни проекти.

Общините отличници, 
които са се отнесли най-
отговорно към поставе-
ната задача и са доказали 
документално резултати 
в изготвянето на пла-
новете, първи ще бъдат 
поощрени финансово, за 
да довършат започнато-
то. Най-малките населе-
ни места също ще бъдат 
подпомогнати, за да успе-
ят и те на базата на ОУП 
да кандидатстват за ев-
ропейско финансиране.

44 общини в България 
все още не са започнали 
работа по изготвянето на 
общите си устройствени 
планове. Крайният срок за 
приемане на тези стра-

тегически документи е 1 
януари 2016 г., който бе 
утвърден в Закона за из-
менение и допълнение на 
Закона за устройство на 
територията през октом-
ври 2012 г. Съгласно раз-
поредбите на документа 
финансирането на изра-
ботването на плановете 
трябва да се подпомага и 
със средства от държав-
ния бюджет, които да се 
предвиждат ежегодно в 
бюджета.

Около 6 млн. лв. допъл-
нително са необходими, за 
да може МИП да отклик-
не на нуждите на всички 
общини при изработва-
не на ОУП. По думите на 
министър Данов един 
възможен следващ етап 
са тристранни договори 

между МИП, общините и 
фирмите изпълнители на 
техническите задания на 
устройствените планове. 
Важен критерий за раз-
пределение на бюджетни-
те средства ще е избо-
рът на фирмите, които ще 
изготвят ОУП на населе-
ните места. В тях трябва 
да работят доказани про-
фесионалисти - урбанисти 
и проектанти, архитекти 
и инженери.

Министър Данов спо-
дели с кметовете идеята 
си за създаване на обща 
информационна система с 
кадастрална карта, която 
да покрие цялата терито-
рия на страната, вклю-
чително земеделските 
земи, военния и подземния  
кадастър.

Общият устройствен план на Варна бе изготвен 
още през 2012 г. и подложен на широко обществено 
обсъждане

Спиридон Александров (в средата) и кметът на Бяла 
Анастас Трендафилов (вляво) направиха първата копка

В Бяла с официална 
първа копка бе дадено на-
чалото на строителните 
дейности по проект за из-
граждане на водопровод и 
канализация на курортна 
зона „Чайка“ и местност-
та Глико. Проектът се 
финансира от ОП „Околна 
среда“ и е на обща стой-
ност над 13,2 млн. лв., от 
които 10,1 млн. лв. са евро-
финансиране, 2,5 млн. лв. са 
осигурени от републикан-
ския бюджет, а 0,5 млн. лв. 
- от общината. По време 
на церемонията Спиридон 
Александров, ръководител 
на управляващия орган на 
ОПОС, връчи на Николай 
Пашов, изп. директор на 
„Хидрострой“ АД (изпълни-
тел на обекта), протокол 
за откриване на строител-
на площадка. Изграждане-
то трябва да приключи до 
края на 2014 г. Окончател-
ното завършване е плани-
рано за април 2015 г. Про-
ектът е от изключителна 
важност за курортния 

град, тъй като в хода на 
реализацията му ще бъдат 
изградени канализационна 
мрежа с дължина над 13 
км, както и близо 8 км нов 
водопровод. Предвижда се 
още да бъдат реконстру-
ирани 1365 м от същест-
вуващата водопроводна 
мрежа и да бъдат изграде-
ни две нови канализационни 
помпени станции. 

В последните години 
двете зони са обект на за-

силен инвестиционен инте-
рес, макар че към момента 
отходните води се събират 
в септични ями. С канали-
зацията те ще бъдат от-
веждани до пречиствател-
ната станция Обзор – Бяла. 
За 2013 г. от община Бяла 
отчитат 15% ръст на ту-
ристите и увеличаване на 
броя закупени имоти. До 
момента са продадени 4000 
жилища предимно за сезон-
но обитаване. 

Община Велико Търново стартира 
за втори път поръчка за избор на из-
пълнител, който да проектира и изгра-
ди депото за битовите отпадъци на 
града и още пет общини – Горна Оря-
ховица, Лясковец, Елена, Златарица 
и Стражица. Предишната процедура 
бе отменена след жалба в Комисията 
за защита на конкуренцията. Анти-
монополният регулатор установи, че 
са заложени незаконосъобразни и дис-
криминационни условия към кандида-
тите, от които се изискваше минимум 
50 млн. лв. оборот за последните три 
години. Проектът беше преработен и 
на 15 януари общината подписа дого-
вор за европейско финансиране по ОП 
„Околна среда“. Регионалната систе-

ма трябва да бъде факт най-късно до 
15 юли 2015 г. За разлика от предишна-
та прогнозна стойност от 42 млн. лв. 
сегашният търг е за 28,5 млн. лв., 
като проектът е и по-малък. Изисква-
нията към участниците обаче отно-
во са високи. За да кандидатстват, 
компаниите трябва да докажат общ 
оборот от 74,4 млн. лв. и специали-
зиран оборот, сходен с поръчката, за 
минимум 72 млн. лв. през последните 
три години. В допълнение компаниите 
трябва да имат и поне един договор за 
строителство на депо за отпадъци с 
капацитет не по-малко от 25 хил. т 
годишно през последните пет години. 
Документи за участие ще се приемат 
до 14 март.

Община Самоков обяви обществена 
поръчка за изграждане на депо за отпа-
дъци. Тя включва строителство на до-
веждаща инфраструктура, администра-
тивни и обслужващи сгради и изграждане 
на една клетка от регионалното депо 
за общините Самоков и Костенец. Тър-
гът е първа част от проекта за реги-
онална система на двете общини, като 
средствата са осигурени по ОП „Околна 

среда“. Времето за изпълнение на стро-
ителните дейности е до 8 месеца след 
подписване на договора. Срокът за полу-
чаване на оферти е до 17 март. Право на 
участие в процедурата имат компании и 
обединения с реализиран оборот, сходен 
с предмета на поръчката, в размер на 8,4 
млн. лв. за последните три приключили 
финансови години и собствени средства 
от 480 хил. лв. 
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Свилена Гражданска

„Новите метровлако-
ве са много по-комфорт-
ни и ни позволяват да се 
подготвим по-добре за 
2015 г., когато ще бъдат 
пуснати в експлоатация 
разширението на първия 
диаметър - до летището 
и до Бизнес парка, както 
и продължението на вто-
рата линия на подземната 
железница до улица „Сре-
бърна“. Това заяви кметът 
на Столичната община 
Йорданка Фандъкова на 

церемония по пускането 
в експлоатация на 10 нови 
метровлака. „До средата 
на годината очаквам да 
подпишем договора за дос-
тавка на нови автобуси“, 
допълни тя.  

Метровлаковете ще 
спомогнат  за около 25% 
икономия на електроенер-
гия. Около 50 хил. лв. на 
месец ще бъдат спесте-
ни от сметките за ток 
на „Метрополитен“ ЕАД.  
Машините са купени със 
средства по ОП „Околна 
среда“ 2007-2013. Те са 
съвместно производство 

между японската фирма 
Hitachi и „Метровагон-
маш”. Всеки влак е оборуд-
ван с 12 асинхронни тягови 
двигателя с мощност от 
по 160 kW.  При спиране 
се генерира електрическа 
енергия, която се връща 
в контактната релса. 
Купетата са изработени 
от неръждаема стомана. 
Всеки влак има капацитет 
1070 пътници и максимал-
на скорост от 90 км/ч.

„Столичната община 
показа още веднъж, че е 
наш добър партньор, реа-
лизиращ проекти, които са 

от полза на българските 
граждани, но освен това 
са в синхрон с европейска-
та политика за опазване 

на околната среда”, заяви 
ресорният министър Ис-
кра Михайлова. „Новите 
влакове ще повлияят на ка-

чеството на въздуха и ще 
намалят натовареността 
на надземния транспорт“, 
допълни тя. 

До края на годината ще бъде сключен договор 
за купуване на автобуси в столицата 

Столичната община 
обявява конкурс за под-
робен устройствен план 
(ПУП) на Борисовата гра-
дина. „В момента паркът 
се е превърнал в панаир с 
паркинг, спортна част и 
зона за продажба на коли 
на старо. Единственият 
начин да се справим с тези 
проблеми е да се изработи 
ПУП”, обясни главният ар-
хитект на София Петър 
Диков при представяне на 
техническото задание на 
конкурса. 

По думите му за първи 
път е направено подробно 
проучване на Борисовата 
градина и собствеността 
в нея. „Ще се опитаме да 
я превърнем наистина в 
централен градски парк, 
както искат столичани и 
гостите на София“, допъл-

ни арх. Диков.
На практика устрой-

ственият план ще позво-
ли на администрацията да 
ремонтира цялото прос-
транство и да отчужди 
територии на Борисова-

та градина, което означа-
ва, че собствеността на 
всички частни имоти ще 
стане публична общинска.

Според условията на 
конкурса избраният проек-
тантски екип ще сключи 

договор до 100 хил. лв. за 
разработка на проекта, 
който да се превърне в 
ПУП на Борисовата гра-
дина. Участниците, които 
се класират на второ и 
трето място, ще получат 
съответно 10 хил. лв. и 7 
хил. лв. 

Журито ще включва 
членове на направление 
„Архитектура и градоу-
стройство”, представи-
тели на Столичния общин-
ски съвет и браншовите 
организации. На 20 фев-
руари т.г. ще бъде прове-
дено обществено обсъж-
дане върху окончателния 
вариант на конкурсната 
програма, а 28 март т.г. е 
крайният срок за подаване 
на проекти. Резултатите 
ще бъдат ясни на 22 април 
т.г.

Община Хитрино, об-
ласт Шумен, търси стро-
ителна фирма, която в 
продължение на четири 
години да поддържа път-
ната мрежа в града и съ-
седните села. Освен теку-
щи ремонти изпълнителят 
ще трябва да обнови част 
от уличната инфраструк-
тура и пътни съоръжения 
в района на общината. 

В процедурата могат 

да участват компании и 
обединения с реализиран 
оборот от строително-
монтажни дейности за 
минимум 4,8 млн. лв. за 
последните три години 
и собствени средства в 
размер на 1 млн. лв. По-
ръчката се изпълнява със 
средства от общинския 
бюджет. Кандидатите 
могат да подават оферти 
до 12 март.

Ново строителство, 
реконструкция и рехабили-
тация на пътната мрежа 
и общинските паркинги са 
строителните дейности, 
за които община Несебър 
търси изпълнители. Обя-
вен е търг, който е раз-
делен на пет обособени 
позиции. Те ще бъдат раз-
пределени между 5 фирми. 
Всеки кандидат има право 
да подава оферти само за 
една част от поръчката. 
Избраните компании ще 

извършват пътните рабо-
ти в града в продължение 
на три години. Толкова е 
срокът за изпълнение на 
поръчката, финансирана 
със средства от общин-
ския бюджет. Право на 
участие имат фирми с 
доказан оборот от стро-
ително-монтажни дейнос-
ти между 1,5 млн. и 3 млн. 
лв. в зависимост от обо-
собената позиция. Срокът 
за подаване на оферти е 13 
март.

„До края на годината в София ще бъдат изграде-
ни 13 центъра от семеен тип и 3 защитени жилища. 
Важно е да помагаме на младите хора, лишени от ро-
дителски грижи, които са излезли от училище и навли-
зат в реалния живот.” Това заяви кметът на София 
Йорданка Фандъкова при откриване на обновено за-
щитено жилище в район „Нови Искър“.  Финансирането 
на ремонта е осигурено от Столичната община и е в 
размер на близо 40 хил. лв. 

До момента са построени 4 центъра за семейно 
настаняване и едно защитено жилище, в които живеят 
общо 40 младежи, лишени от родителски грижи. „След 
построяването на социалните сгради в тях ще бъдат 
настанени около 45 младежи“, обясни Фандъкова. 

С проект за 1 997 605,04 лв. започва преустрой-
ството на болницата в Луковит. Той се осъществя-
ва с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за реги-
онално развитие.

Целта е да се повиши качеството на живот в об-
щина Луковит. Ще бъдат ремонтирани и оборудвани 
7 отделения и ще се обособи ново за долекуване и 
продължително лечение.

Всички ремонтни работи са съобразени с изисква-
нията за достъп на хора с увреждания и с изисквани-
ята за енергийна ефективност.

Проектът на община Варна за строеж на блок с 
42 апартамента за „уязвими, малцинствени и соци-
ално слаби групи” в кв. „Възраждане” получи зелена 
светлина за европейско финансиране. 

Местната управа ще вземе 3,889 млн. лв. безвъз-
мездна финансова помощ. От тях 3,3 млн. лв. са от 
Европейския фонд за регионално развитие. Останали-
те 583 487 лв. са съфинансиране от националния бю-
джет. Блокът трябва да е построен до края на 2015 г.

Апартаментите ще са с площ от 40 до 100 кв. 
метра. Жилищата ще отговарят на изискванията за 
достъпна среда за хора с увреждания. Построяване-
то на социални жилища в кв. „Възраждане” е пилотен 
проект.

Снимка авторът

Снимка Свилена Гражданска

По периферията на 
парка „Митко Соколов” в 
Перник да се изгради вело-
алея. Да се намали обемът 
на езерото и да се изгра-
ди малък амфитеатър. 
Тези предложения бяха 
направени на кръгла маса 
за обсъждане на проекта 
„В подкрепа на Перник за 
следващия програмен пе-
риод”.

В списъка на одобре-
ните обекти и е старото 
игрище „Конното”, където 

има идея да се направи  
английска ливада (място 
за пикник).   

Предвижда се рекон-
струкция и рехабилита-
ция на уличната мрежа в 
квартал „Рудничар”, на мо-
ста над река Струма при 
ул. „Искър”, благоустроява-
не на кв. „Тева”. На няколко 
детски градини и училища, 
както и на общинския мла-
дежки дом ще бъде напра-
вено обследване на енер-
гийната ефективност.
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Арх. Николов, предста-

вете накратко проекта, с 

който „Никонсулт“ спечели 

конкурса за обновлението 

на София за трета зона. 

Кои са основните акценти 

в него?

Исторически погледна-
то, Градската градина е 
била свързана с парка около 
двореца в една обща зеле-
на зона. Разкъсването й е 
наложено от изграждането 
на сегашния градски цен-
тър през 50-те години на 
миналия век. Особено от-
четливо това личи сега – с 
разрушаването на Мавзо-
лея на Георги Димитров се 
загубва и композиционната 
завършеност на главната 
ос на Градската градина. 
Обезсмисля се и площадът, 
който преди се намираше 
пред него, монументал-
ността на площадното 
пространство е принизена 
до банален паркинг за 80-90 
коли и непрестанно автомо-
билно движение по бул. „Цар 
Освободител“. Реално днес 
площад „Александър I“ не съ-
ществува, което налага и 
преосмислянето на цялата 
зона в тази част на центъ-
ра на София.

Настоящото решение 
предлага логичното свърз-
ване на двете зелени зони 
– на Градската градина с 
парка около двореца, в една 
обща структура, която оп-
ределено ще облекчи и нато-
вареността от посетители 
на градината в посока към 
парка, което очевидно се 
налага особено в топлите 
месеци на годината.

Завършва се основната 
композиционна ос на Град-
ската градина с обширно 
площадно пространство, 
пред което доминира сгра-
дата на двореца. Независи-
мо от бъдещите си функции 
той ще възстанови предиш-
ната си представителност 
в качествено нова среда.

Предвижда се понижава-
не и коригиране на трасето 
на бул. „Цар Освободител“ 

и повишаване на нивото на 
новата пешеходна зона до 
това на входа на двореца – 
както е било първоначално. 
По този начин се решават 
два основни проблема. Пър-
во се осъществява безкон-
фликтно преминаване на 
автомобилния транспорт, 
пешеходци и велосипедисти. 
Второ се осигурява прос-

транствената свързаност 
както на двореца с приле-
жащия пред главната му 
фасада терен, така и меж-
ду градината зад двореца и 
тази зад Руската църква с 
Градската градина. Връзка-
та на оформеното по този 
начин площадно простран-
ство пред сградата със 
самата Градска градина се 
реализира като в зоната на 
бившия мавзолей започва по-
степенно плавно моделира-
не на съществуващия терен 
(което в някаква степен е 
възстановяване на първона-
чалното му ниво) и свързва-
нето му чрез плавни рампи, 
съобразени с изискванията 
за достъпна среда. 

Автомобилното преми-
наване се осъществява с 
входна и съответно изходна 
рампа с наклон 7% под ниво-
то на пешеходния площад 
пред  двореца. Корекцията 

на трасето се налага глав-
но от съображение за мак-
симално отдалечаване от 
сградата на двореца с оглед 
евентуално предотвратява-
не на пукнатини и повреди в 
структурата му поради по-
ниското проектно ниво на 
улицата спрямо неговите 
основи. Същевременно е 
проучена и възможността 

за потенциален следващ 
втори етап на реконструк-
ция, при който подземното 
преминаване под бул. „Цар 
Освободител“ продължава 
под кръстовището с ул. „Г. С. 
Раковски“, като, разбира се, 
това е само хипотетична 
възможност и не е предмет 
на настоящия проект.

Под пешеходните прос-
транства и нови зелени 
площи се предлага подзе-
мен паркинг на едно ниво с 
капацитет 120 коли, който 
поема сегашното наземно 
паркиране на площада. С 
цел минимизиране на стро-
ителната дейност и вло-
жените средства подът му 
е със слаб наклон, следващ 
успоредно наклона на ново-
изградената паркова зона 
отгоре. При наличие на фи-
нансиране има варианти и 
за няколко подземни нива. 
Например при три нива ка-

пацитетът би бил около 
320 коли. Автомобилният 
достъп до паркинга ще се 
осъществява чрез две вход-
но-изходни рампи – едната 
към ул. „Княз Александър I“ с 
наклон 7%, а другата - от-
към ул. „Дякон Игнатий“ с 
наклон 10,45% и подход по 
ул. „Аксаков“. Близостта на 
зала „България“ допълнител-
но осмисля създаването на 
подземния паркинг. Ползва-
телите му ще се контроли-
рат във входен вестибюл, 
откъдето с плавни рампи 
се предлагат изходи към ул. 
„Дякон Игнатий“ и ул. „Княз 
Александър I“. Към входния 
вестибюл е обособена и об-
служваща зона, включваща 
големи обществени тоа-
летни, достъпни за ползване 
и за посетителите на парка 
отгоре, като същевременно 
не се изявяват с обема си в 
парковото пространство на 

Арх. Владислав Николов, „Никонсулт“ ЕООД:

Свилена Гражданска,
Лилия Христова

„Следващата стъпка за 
реновиране на централната 
част на София е изготвяне на 
технически проекти за четири-
те зони, с които Столичната 
община да кандидатства за 
европейско финансиране.“ Това 
заяви Георги Бакалов, председа-
тел на журито на конкурса за 
реконструкция на централната 

градска част и председател на 
Съюза на архитектите в Бъл-
гария, по време на провелото 
се в сряда общественото об-
съждане на спечелилите кон-
цепции. 

За обновяването на чети-
рите зони се състезаваха 40 
проекта. Разработката на 
„Стефан Добрев Архитектура 
и Дизайн” получи най-висока 
комплексна оценка по обосо-
бена позиция 1, която включва 

Орлов мост, площите около 
Перловската река и бул. „Хрис-
то и Евлоги Георгиеви”. Най-до-
брата идея за преустройство 
на територията, обхващаща 
улиците „Граф Игнатиев”, „Иван 
Шишман” и площад „Славейков” 
е на А.Д.А. ООД. Те са на първо 
място и при четвъртата зона. 
Участъкът е между градината 
„Кристал”, храм-паметника „Св. 
Александър Невски”, площад 
„Народно събрание”, храма „Св. 

София”. „Никонсулт” ЕООД е по-
бедителят в обособена позиция 
3 - Градската градина, площад 
„Александър I” и бул. „Цар Осво-
бодител”. 

По време на общественото 
обсъждане бяха повдигнати въ-
проси за развитието на транс-
портната система на града, на 
зелените площи и т.н. „Всички 
препоръки ще бъдат взети под 
внимание при изработване на 
техническите проекти“, обясни 

арх. Бакалов. 
Същевременно стана ясно, 

че архитекти ще обжалват из-
бора на проекти за централна-
та част на столицата заради 
опорочената по техните думи 
процедура. Сред тях са Тодор 
Булев, Леонид Леонидов, Ангел 
Захариев, Жеко Тилев, Лада Ка-
миларова и Михаил Стойчев.

Представяме ви интервюта 
с ръководителите на спечели-
лите проектантски екипи. 

Следващата стъпка е изготвяне на технически проекти за четирите централни зони на столицата 

Градската градина.
Създаването на този 

обществен паркинг позволя-
ва обособяването на самос-
тоятелен подземен гараж 
за нуждите само на На-
родното събрание. Поради 
съображения за сигурност 
входно-изходната рампа ще 
е в парцела на самата сгра-
да, а пред източния вход на 
Народното събрание е пред-
ложено парадно площадно 
пространство за официални 
церемонии. Капацитетът 
на този подземен паркинг 
отговаря на нуждите на 
Народното събрание – три 
нива за общо 309 автомоби-
ла. Подходът (влизане и из-
лизане) е от бул. „Дондуков“, 
като има и изход на ниво 
площад към ул. „Московска“.

В настоящия проект 
се предвижда запазване на 
планировката на градината 
около Руската църква, като 
към нея се придава допълни-
телна зелена площ - на пл. 
„Николай Гяуров“. Проектът 
в обхвата на Градската 
градина и свързването й с 
парка около двореца е съо-
бразен с главния инстала-
ционен колектор, идващ по 
ул. „Дякон Игнатий“ и свърш-
ващ към ъгъла на БНБ. Пред-
лаганият подземен паркинг 
е ограничен до самото сече-
ние на колектора, като той 
остава в сегашния си вид и 
бива достъпен от техниче-
ската галерия в новопроек-
тирания паркинг.

В посока на Градската 
градина полукръглата фор-
ма на подземния паркинг е 
съобразена с високата рас-
тителност – при тази пла-
нировка не се унищожават 
съществуващите дървесни 
видове. Моделирането на 
терена е съобразено със 
запазване на сегашната 
растителност. На практи-
ка основната намеса започ-
ва от сегашната полукръгла 
асфалтова площадка пред 
очертанията на разруше-
ния мавзолей, останките на 
самия мавзолей и се огра-
ничава до съществуващия 
проходим инсталационен 
колектор. От особена важ-
ност е неговото запазване 
с оглед захранването на по-
вечето обществени сгради 
в центъра. 

Какво отличава вашия 

проект от останалите и с 

какво мислите, че спечели-

хте журито?

Нескромно е да говоря 
за себе си, това най-добре 
може да го каже журито. 

Колко време ще е необ-

ходимо за изпълнението на 

дейностите? 

Срокът за реализация 
на проекта зависи изцяло 
от възложителя. Имаме 
готовност да изпълним и 
да предадем инвестицион-
ните проекти на Столич-
ната община за времето, 
в което се предвиди това 
да стане. Що се отнася до 
строителството - около 
две години са напълно дос-
татъчни за изпълнението 
на проекта. 

Колко средства ще са 

необходими, за да се реа-

лизира идеята ви? 

Правени са предвари-
телни разчети за стой-
ността на проекта, но е 
трудно да се каже опреде-
лена сума, защото всичко 
зависи от това с какви ма-
териали ще бъде изпълнен, 
както и от изискванията на 
възложителя в заданието. 

Какви материали вие 

залагате да се използват?

За алеите на Градската 
градина, на градината око-
ло Руската църква, както и 
на тротоарите, включени 
в обхвата на задачата, са 
предвидени нови настилки 
на сух монтаж с блокчета 
от унипаваж, като за парко-
вите алеи са заложени и съ-
ответните бордюрни еле-
менти. Изпълнението е тип 
„усилена настилка“ с оглед 
влизане в парковите алеи на 
коли на „Бърза помощ“, озе-
леняване, почистване и т.н. 
За новите площадни прос-
транства, прилежащи към 
двореца, както и за пред-
ставителния площад пред 
източния вход на Народното 
събрание се предлага комби-
нация от плочи бучардисан 
гранит и гранитни декора-
тивни павета от светъл и 
тъмен гранит. Бордюрните 
елементи тук също ще бъ-
дат изпълнени от гранит. 
Всички предпазни парапети, 
подпорни стени, нови стъл-
бища ще бъдат облицовани 
с гранитни плочи. 
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Арх. Добрев, представете накратко 

проекта, с който „Стефан Добрев Ар-

хитектура и Дизайн“ спечели конкурса 

за обновление на София за първа зона? 

Проектът е разработен, следвайки 
историческите традиции на простран-
ството около бул. „Евлоги и Христо Ге-
оргиеви“ и едновременно е обогатен със 
съвременни архитектурни решения, кое-
то образува оригиналната композиционна 
цялост на предложението ни. Пред глав-
ния вход на Националния стадион „Васил 
Левски” се разполага обширният монумен-
тален Площад на спорта. Той е фланки-
ран от 28 високи пилона със знамената 
на страните от европейската общност 
и осемте съществуващи бронзови скулп-
тури. Тук могат да бъдат организирани 
тържества, манифестации и спортни 
мероприятия. Под него се препоръчва да 
бъде изграден извън обхвата на проекта 
подземен паркинг на едно ниво за 120 коли 
с достъп от ул. „Ген. Йосиф Гурко“, без да 
бъде засегната високата дървесна рас-
тителност. Велоалеята се измества на 
север и на нейното централно място се 
предвижда да мине Алеята на спортна-
та слава. Тя се простира от Орлов мост 
до Моста на дружбата и е гръбнакът на 
композицията, свързващ тематичните 
площади на атлетиката, футбола, гим-
настиката, волейбола, бокса и борбата с 
централния площад. Така в предвидените 
над двеста постамента в настилката на 
алеята звездите от миналото и бъдеще-
то ще намерят своето място в памет на 
славните страници на българския спорт. 
Проектът предвижда създаването на 
един уникален парков комплекс, който ще 
изпълни с ново съдържание и богати пуб-
лични пространства съществуващите 
зелени площи на бул. „Евлоги Георгиев”. В 
тях ще има всички условия за провеждане 
на културни и социални мероприятия, как-
то и честванията на София - европейска 
културна столица през 2019 година.

Какво отличава вашия проект от 

останалите и с какво мислите, че спе-

челихте журито?

Нашият проект спечели журито с 
комплексното решаване на всички про-
блеми в зоната на бул. „Евлоги и Христо 
Георгиеви“ между Орлов мост и ул. „Граф 
Игнатиев“, както и със силната идея за 
създаване на разнообразни и богати пуб-
лични градски пространства. От една 
страна, проектът предлага решаване на 
автомобилно-транспортните проблеми 
чрез създаването на още една лента за 
движение във всяка посока, което значи-

телно ще облекчи трафика и ще реши 
проблема със задръстванията. За това е 
нужно разширяването само с един метър 
на уличното платно. От друга страна, 
съществуващата зеленина напълно се 
запазва и обогатява и цялото простран-
ство на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 
се развива в духа на историческо-култур-
ната му концепция, като „зелена огърли-
ца” на София. Нивото на водата на Пер-
ловската река се повдига с около 1,5 м 
чрез разполагането на 3 малки савака и с 
тези прости и нескъпи хидросъоръжения 
каналът ще се превърне отново в краси-
ва река, което е от извънредна важност 
както за благоустрояването на цялата 
зона, така и за пейзажа на столицата.

Колко време ще е необходимо за из-

пълнението на дейностите? 

Инвестиционните проекти могат да 
бъдат изготвени за около 5-6 месеца, а 
строителството би отнело около 9 ме-
сеца - до края на 2015 г.

Колко средства ще са необходими, 

за да се реализира идеята ви?

Общата ориентировъчна стойност 
на изпълнението е 4,5 млн. лв. без ДДС.

Какви материали ще се използват за 

реализацията на проектите?

Пешеходните площади и алеи ще бъ-
дат изпълнени от дълготрайни естест-
вени материали - светлобежов гранит с 
лека фактура и клинкер с блед керемиде-
ночервен цвят, композирани в характер-
ния за София правоъгълен растер (7,5 м). 
Клинкерът е с дебелина от 40 мм. На-
стилките са предназначени за открити 
пространства (усилен пешеходен и ав-
томобилен трафик) и са с най-висок клас 
на износоустойчивост. Изключително 
резистентни са на замърсяване от бои, 
масла, химикали благодарение на специ-
алната европейска технология Protecta. 
Притежават грапава повърхност, която 
е достатъчно набраздена, за да осигуря-
ва добро сцепление, когато плочите са 
мокри или са заснежени. Абразивността 
на горния слой няма да предизвиква дис-
комфорт (ненужни вибрации), когато по 
нея преминават детски колички, колела 
и колички на хора в неравностойно поло-
жение и др. 

Гранитните плочи с дебелина 40 мм 
са подходящи за усилен пешеходен и ав-
томобилен трафик. Гранитът, положен 
върху добре уплътнена основа и подложен 
армиран бетон, практически създава дъл-
говечна настилка. 

Арх. Иво Пантелеев, А.Д.А. ООД: Арх. Стефан Добрев, „Стефан Добрев 
Архитектура и Дизайн“ ЕООД:

Ахр. Панте-

леев, предста-

вете накратко 

проектите, с 

които А.Д.А. 

спечели конкур-

са за обновле-

ние на София 

за втора и чет-

върта зона. 

За втора зона, в която попадат улиците 
„Граф Игнатиев“, „Шишман“, „6 септември“ 
и „Солунска“, основна цел на градоустрой-
ствената ни концепция е превръщането й 
в удобно и привлекателно, преобладаващо 
пешеходно публично пространство. След-
ствие от тази цел са следните подцели: 
максимално доразвиване на богатия по-
тенциал на градските пространства и ця-
лостно подобряване на качеството им; съх-
ранение на автентичността и характера 
на средата и засилване на идентичността 
и атмосферата на мястото; подобряване 
на достъпността, лесното придвижване и 
ориентация.

Основна цел на концепцията ни за чет-
върта зона, която обхваща храм-паметника 
„Св. Александър Невски“, пл. „Народно събра-
ние“ и градинката „Кристал“, е доразвиване 
на нейния характер на главен религиозно-кул-
турен, институционален, административен 
и символен ансамбъл и превръщането й в 
цялостна привлекателна за жители и посе-
тители предимно пешеходна зона, наситена 
с разнообразни активности. Произтичащи 
от основната цел са следните подцели: реду-
циране на трафика около храм-паметник „Св. 
Александър Невски“ и ограничаване на назем-
ното паркиране; обвързване на пешеходните 
пространства в зоната в единна система; 
усилване на смисловата наситеност и сим-
воликата на средата.

Определящи за конкурсните предложения 
и за двете зони са и решенията ни за по-
вишаването на образното въздействие на 
градските пространства и на качеството 
при ползването им през нощта, както и при-
лагането на принципите на устойчив дизайн, 
красиво стареене и лесна поддръжка.

Какво отличава вашите проекти от 

останалите и с какво мислите, че спече-

лихте журито?

И в двете зони, за които са отличени на-
шите конкурсни предложения, основното пре-
дизвикателство е да бъде повишено цялост-
ното качество на публичните пространства 
в централната градска част при запазване 
на тяхната автентичност. Ето защо подхо-
дът ни е еволюционен, т.е. съобразяваме се 
с реалния физически и времеви контекст на 
София - такава, каквато е днес, с нейните 
възможности, но и с нейните ограничения. 
Решихме да не се опитваме да променяме 
радикално знаковите за София централни 
пространства, но и да не ги реставрираме 
на база романтични представи за минало-
то. Конкурсните ни предложения решават на 

специфично ниво днешните проблеми на ор-
ганизация на транспорта, на достъпността 
на средата, на дизайна, благоустрояването 
и озеленяването. Водещ е бил стремежът ни 
да възстановим усещането за цялост и един-
ство на градската среда, като увеличим въз-
можностите, които тя предоставя за полз-
ване както през деня, така и през нощта. 
Същевременно конкурсните ни предложения 
не изключват и по-мащабни трансформации 
в по-близко или по-далечно бъдеще. 

Колко време ще е необходимо за изпъл-

нението на проектите? 

Изготвянето на инвестиционните про-
екти неизбежно ще премине през няколко 
фази на проектиране. Първата и най-важна 
за реализацията на проекта е базата, на 
която ще се подготвят документите за фи-
нансиране по Оперативна програма „Регио-
ни в растеж“ 2014-2020. Проектирането, за 
което ние ще имаме ангажимент, се отнася 
за „надземната“ част на зоните. Паралелно 
с нашата работа ще трябва да се подготви 
задание и да се възложи разработването на 
инфраструктурните намеси в същия обхват. 
За тази фаза, равнозначна на технически 
проект, ще ни бъдат необходими около три 
месеца за проектиране. Реализацията на 
строителните работи трябва да приключи 
до 2017 г., отново по ОП „Региони в растеж“. 
Така ще е факт за кандидатирането на Со-
фия за европейска столица на културата 
2019.

Колко средства ще са необходими, за да 

се реализират идеите ви? 

По предварителни разчети прогнозните 
стойности за втора зона са около 8,2 млн. лв. 
без ДДС, а за четвърта зона – 6,7 млн. лв. без 
ДДС, като са включени строително-ремонт-
ните дейности и допълнителните разходи 
за управление и публичност на проектите. В 
тези суми не влиза разработването и изпъл-
нението на намесите в инфраструктурата.

Какви материали ще се използват за 

реализацията на проектите?

В нашите проекти прилагаме принципи-
те на устойчив дизайн, красиво стареене и 
лесна поддръжка. Само по този начин можем 
да осигурим трайна визия напред във време-
то, както и да спестим разходи за поддръж-
ка. В проектите са заложени материали с 
характеристики, осигуряващи намеренията 
ни – преобладаващо бетонови павета с голе-
мини от 10/10, 20/20 и 40/40 см, както и гра-
нитни павета. За представителните зони 
предвиждаме и настилка с едроразмерни ка-
менни плочи. Трайността на повърхностите 
ще бъде осигурена и със скритите пластове 
под тях чрез създаване на устойчиви основи, 
като тук ще приложим европейския опит. 
Елементите на градския дизайн ще бъдат 
разработени конкретно за всяка зона според 
контекста на средата в стилово единство 
и с влагане отново на качествени и дълго-
трайни материали.
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Очаква се да предизвикат най-голям интерес след първия пряк вот през 1979 г.

Елица Илчева

„Този път е по-различно“. Това 
е мотото на изборите за Евро-
пейски парламент, които ще се 
проведат през май. Вотът дава 
възможност на гласоподавате-
лите да влияят върху бъдещия 
политически курс на Европей-
ския съюз, като изберат 751 
депутати да ги представляват 
през следващите пет години, e 
посочено на българската интер-
нет страница на ЕК.

Освен че са различни, тези 
избори са най-важните досега, 
тъй като ЕС търси начин за из-
лизане от икономическата криза 
и посока за бъдещето. Те са и 
първите, откакто Договорът 
от Лисабон от 2009 г. даде на 
Европейския парламент редица 
важни нови правомощия. Затова 
се очаква да предизвикат най-
голям интерес след първите 
преки избори през 1979 г. 

Новият парламент определя на-

следника на Жозе Барозу

Една важна нова промяна, въ-
ведена от Лисабонския договор, 
е, че за първи път резултатите 
от изборите за Европейски пар-
ламент ще се вземат предвид, 
когато държавите членки из-
бират наследника на сегашния 
председател на ЕК Жозе Мануел 
Барозу. 

Тези правомощия означават, 
че една от първите задачи на 
новоизбраните членове на пар-
ламента ще бъде да гласуват 
кандидатурата на следващия 
председател на Европейската 
комисия. Така европейските 
гласоподаватели за първи път 
ще имат пряко влияние върху 
определянето на председате-
ля на ЕК, което би трябвало да 

увеличи демократичната леги-
тимност на ЕС.

Съгласно новата система 
държавните и правителствени-
те ръководители от ЕС трябва 
да номинират кандидата въз 
основа на резултатите от из-
борите, а парламентът да го 
одобри. Това означава, че сега 
несъмнено гласоподавателите 
имат думата за това кой да 
поеме управлението. Това също 
така означава, че парламентът 
ще има по-голямо влияние върху 
избора и на комисари.

Новото политическо мнозин-
ство ще формира европейско-
то законодателство за след-
ващите пет години в редица 
области - от единния пазар до 
гражданските свободи. Парла-
ментът, единствената пряко 
избрана институция на съюза, 
вече е централно звено на ев-

ропейската система на вземане 
на решения наравно с национал-
ните правителства по почти 
всички законодателни актове 
на ЕС.

Защо намалява броят  

на депутатите?

Откакто Хърватия се при-
съедини към ЕС през юли 2013 г., 
членовете на Европейския пар-
ламент са 766, но този брой ще 
бъде намален на 751 при избо-
рите през 2014 г. и ще остане 
толкова и в бъдеще. Членовете 
на ЕП ще представляват над 
500 млн. граждани в 28 държави 
членки. Съгласно присъедини-
телните договори местата се 
разпределят между различните 
държави въз основа на принципа 
на дегресивната пропорционал-
ност. Според него държавите 

с повече население имат пове-
че места от онези с по-малко. 
Последните обаче имат повече 
места, отколкото би предпола-
гало строгото прилагане на про-
порционалността.

Кой е денят? 

Всяка държава членка има 
собствени избирателни закони 
и решава в кой ден гражданите й 
да отидат до урните в рамките 
на 4-дневния изборен период от 
22 до 25 май 2014 г. Все още не е 
уточнена датата у нас, но като 
се има предвид че традиционно 
вотът е в събота или неделя, 
най-вероятно това ще е 24 или 
25 май. Българските гласопода-
ватели ще изберат 17 депута-
ти. Резултатите от всички 28 
държави ще бъдат обявени ве-
черта на 25 май, неделя.

Политическите групи ще предла-

гат председател на комисията

Друга промяна е, че за първи 
път политическите групи ще 
предлагат кандидати за поста 
на председател на комисията. 
Лявоцентристката Партия на 
европейските социалисти (ПЕС) 
определи германския евроде-
путат Мартин Шулц, настоящ 
председател на ЕП, за свой офи-
циален кандидат за поста.

Центристкият Алианс на 
либералите и демократите за 
Европа (АЛДЕ) следващия месец 
ще избере своя кандидат между 
финландския еврокомисар по ико-
номически и парични въпроси Оли 
Рен и бившия белгийски минис-
тър-председател Ги Верхофстад.

Междувременно около поло-
вин дузина кандидати -включи-
телно 4-ма настоящи и бивши 
премиери, се конкурират да бъ-
дат номинирани от дясноцент-
ристката Европейска народна 
партия (ЕНП), като решението 
се очаква през март. Зелените 
избират своя кандидат в първич-
ни избори онлайн измежду 4-ма 
участници.

Борба с апатията 

Надеждите са, че промени-
те ще предизвикат по-голям 
интерес и че ще се обърне тен-
денцията за понижаване на из-
бирателната активност, която 
спадна до едва 43% на изборите 
през 2009 г.

При проучване на общест-
веното мнение през миналата 
година 62% от анкетираните 
са посочили, че наличието на 
свързани с партии кандидати за 
председател на ЕК, както и про-
веждането на изборите в един и 
същи ден в цяла Европа ще до-
ведат до по-висока активност. 

Само няколко месеца преди вота 
Ивайло Калфин стана съучредител на 
нова група за натиск в Европейския 
парламент. Тя си поставя за цел въ-
веждането на прогнози за бъдещото 
развитие на Европа и света, които 
трябва да помагат на лидерите да 
формулират политиките на съюза. 

Първият европейски анализ, прог-
нозиращ развитието на човечество-
то и на Стария континент до 2030 г., 
ще бъде огласен в средата на март. 
Той ще бъде връчен на следващия 
председател на Европейската коми-
сия.

Групата беше създадена, след като 
парламентът подкрепи с резолюция 
възприемането на практиката на из-
готвяне на дългосрочни прогнози за 
развитието на европейските инсти-
туции. Такъв доклад сега се предоста-
вя на американския президент. 

Парламентарната група включва 
германските евродепутати Елмар 
Брок (ЕНП) и Райнхард Бютикофър 
(зелени), британският консерватор 
Джеймс Елис и Ивайло Калфин от гру-
пата на социалистите. 

Нейна задача е превръщането на 
междуинституционалната група към 
ЕК, подготвяща прогнозите (ЕSPAS), 
в постоянен орган към европейските 
институции, който да изготвя редов-
ни доклади за европейските лидери. 
Този вид проучвания за бъдещето са 
известни с английския термин „фор-
сайт” (foresight) и анализират разви-
тието на науката и технологиите, 
икономическите перспективи и напре-
дъка на обществото за следващите 
десетилетия. Правенето на такива 
прогнози не е просто гимнастика за 
ума, а служи за разполагане на целите 
на провежданите политики.

Предстоящите европейски избори 
ще се проведат по новите изборни пра-
вила, но няма европейска директива или 
регламент, които да налагат ограниче-
ния по отношение на сроковете, в кои-
то трябва да се приемат те. Обеща-
нието на мнозинството в българския 
парламент е, че до края на февруари 
новият Изборен кодекс ще бъде окон-
чателно гласуван, така че да имат въз-
можност и партиите, и гражданите да 
се подготвят за европейските избори. 
На 23 януари народните представители 
приеха на първо четене проекта, вне-
сен от Коалиция за България.

Той обаче може да претърпи неуз-
наваеми корекции на второто четене, 
ако въобще стигне дотам. Законът е 
под въпрос заради разминаването на 
позициите на БСП и ДПС по редица от 
най-важните промени. 

Още през септември от Движе-
нието за права и свободи се обявиха 
против активната регистрация, пла-
нирания преференциален праг 7 на сто 

и непромененото изискване за уседна-
лост. Партията освен това настоя да 
се разреши агитацията на майчин език.

БСП пък категорично не е съгласна 
да се премахне ограничението, което 
не позволява на изселниците да гла-
суват на местни избори. Тази позиция 
се споделя и от опозиционната ГЕРБ. 
Двете партии се обявиха и против въ-
веждането на предизборна агитация на 
майчин език.

БСП също планира корекции в про-
екта си, като възнамерява да поправи 
текста за ЦИК и да въведе условието 
членовете на комисията да предста-
вляват съотношението на партиите 
в Народното събрание и Европейския 
парламент. 

Предложения между първо и второ 
четене по Изборния кодекс могат да се 
правят до 7 февруари. 

Ако нормативният акт не е факт до 
края на март, много вероятно е избо-
рите за ЕП да се правят по старите 
правила.

Снимки Денис Бучел



23СТРОИТЕЛЕВРОИЗБОРИпетък, 7 февруари 2014

Ренета Николова  

Г-н Златев,  за хората, 

които не са информирани за 

представителствата на ЕК в 

страните членки, можем ли да 

кажем какви са функциите и 

правомощията на тези звена?

Може би е редно да кажем, 
че ЕК присъства в почти всич-
ки страни на земното кълбо в 
различни формати. В страни-
те членки това става с пред-
ставителства. В йерархията и 
структурата на ЕК ние влизаме 
в пълномощията на генералната 
дирекция по комуникации и наша-
та основна дейност е да общу-
ваме с гражданите на България 
и да предоставяме максимал-
на информация, свързана с ЕС, 
включително и за ползите от 
членството. От друга страна, 
имаме и обратната функция, 
а именно да събираме въпроси, 
мнения, оплаквания и да ги от-
насяме към съответните служ-
би в Брюксел. Отделно от това 
подпомагаме посещенията на 
европейските комисари. През 
февруари тук ще бъде Гейгер 
Куин, която ще направи пред-
ставяне на новата програма на 
ЕС „Хоризонт 2020”. До дни пък 
ни предстои посещение на глав-
ния научен съветник на предсе-
дателя на ЕК, проф. Ан Глоувър, 
която ще има срещи с българ-
ските научни среди. Отделно от 
това по определени теми рабо-
тим с български неправител-
ствени организации, читалища, 
ученически организации, с кои-
то правим различни събития по 
формат и по теми, свързани от-
ново с членството на България в 
ЕС. Обменяме и добри практики, 
разполагаме и с мрежа от 15 ин-
формационни центъра в цялата 
страна. 

Основна тема в европей-

ския дневен ред са предсто-

ящите избори. Има твърде 

много нови неща, какво трябва 

да знаем?

Най-важното е, че вотът е 
въплъщение на едно от основ-
ните човешки права, а именно 
на това да избираш и да бъдеш 
избиран. Това право бих го по-
ставил на една плоскост със 
свободното движение в рамки-
те на съюза. Тоест гражданите 
трябва да оценят възможност-
та да избират на всеки 5 години 
представители, които ще защи-

тават интересите им. 
А новите неща наистина 

са много. Информационната 
кампания започна от есента 
на миналата година и трябва 
да протече на няколко етапа. 
Тя се опитва да следва новите 
реалности и основната й част 
е съсредоточена към съвре-
менни нетрадиционни форми на 
комуникация. Това са интернет 
и социалните мрежи. Неслучай-
но фокусът са младите хора и 
тези, които имат правото да 
гласуват за първи път. Ето 
защо е малко учудващо, кога-
то кажем, че стойността на 
информационната кампания за 
всички страни членки е 16 млн. 
евро, което се равнява на около 
4-5 евроцента на човек. 

Специално за журналистите 
има страшно много материали, 
които могат да се ползват за 
информация и подготовка на 
конкретни теми. Трябва да се 
знае, че са преведени на офици-
алните езици в ЕС, така че да 
достигат до всички потенциал-
ни гласоподаватели, без да има 
ощетени. 

Ние ще избираме 17 членове 
за ЕП от България, т.е. с един 
по-малко от предходни години. 
Имаше спекулации, че това е, 
защото се намалява броят на 
членовете на една страна за 
сметка на друга, което не е 
вярно. Няма нито една страна, 
която да е получила увеличение 
на броя на представителите си. 
Просто по математическа фор-
мула е преценено, че трябва да 
се намалят представителите, 
за да може да се влезе в общия 
брой за ЕС, който не се увели-
чава след приемането на Хърва-
тия. За сравнение ще кажа, че 
Германия губи три от местата 
си.

А какво е новото в самите 

регламенти по гласуване?

Ще се избира председател 
на ЕК, това всъщност е най-
новото и неслучайно по-голе-
мите европейски партии вече 
официално представиха своите 
кандидати. Част от другите 
индикираха кога ще бъдат тех-
ните годишни форуми, на които 
ще ги представят. Може да се 
каже, че това е най-голямата 
новост, тъй като личността, 
която бъде избрана, и партията, 
която стои зад нея, ще опреде-
лят накъде ще върви Европа от-

тук нататък. Затова единият 
от девизите на тази кампания е 
„Този път е по-различно”. С гла-
са си всеки един от нас ще се 
чувства въвлечен и в избора на 
новия председател на ЕК.

А как точно ще става ново-

то избиране за председател на 

комисията?

През февруари и март всички 
големи политически семейства 
ще излъчат кандидатите, при 
положение че тяхната полити-
ческа група получи достатъчно 
места в Европейския парла-
мент. След това ще има дебати 
между тези кандидати, което е 
новост. Ние не знаем колко ще 
бъдат те, защото не се знае 
колко представители на поли-
тически семейства ще влязат 
в новия парламент, ситуация-
та е доста динамична. Следва 
гласуване вътре в парламента. 
Резултатът, който се получи, 
трябва да бъде потвърден от 
Съвета на Европейския съюз. 
Това са лидерите на самите 
държави членки. 

Каква беше идеята за про-

мяна на механизма? За повече 

демократичност или... 

Да, все пак това дава уве-
реност на гласоподавателите, 
че от техния глас наистина 
нещо зависи и то може да се 
види като реален резултат на 
финала.

Има ли вече основни теми, 

които ще бъдат водещи в тази 

кампания? 

Няма да е изненада, като ка-
жем, че заради световната кри-
за едната от темите ще бъде 

свързана именно с нарастване-
то на продуктивността, създа-
ването на нови работни места 
и растеж на икономиката. Това 
е много голяма и важна тема. 
Засилващата се младежка без-
работица започва да взима за-
страшителни размери, говори се 
все по-често за изгубено поколе-
ние. Това е също нещо, по което 
ще се води кампанията. Сред 
другите теми бих поставил и 
мястото, и ролята на ЕС като 
глобален играч. Имам предвид 
различните външнополитиче-
ски събития, които се случват 
в световен мащаб, и мястото 
на Европа в тях. Нещо, с което 
трябва да се гордеем всички и 
за което не се говори много. За-
щото ЕС е най-големият донор 
на всякаква хуманитарна помощ 
при всички трагедии, които 
се случват по света. Една от 
причините да не сме усетили 
много силно въздействието от 
това, което се случва например 
в Сирия, е фактът, че Брюксел 
насочва огромни количества 
материална и финансова помощ 
там на място, за да може бежан-
ският контингент да не тръгне 
към нас. В рамките на целия ЕС 
броят на бежанците от Сирия е 
около 51 000. Цифра, несъизме-
рима с 2-та милиона в страни-
те около Сирия. Тоест като го-
ворим, че има криза, трябва да 
погледнем по-голямата картина.

Как да накараме българина 

да гласува на европейски избо-

ри, при положение че не гласува 

на вътрешни?

Смятам, че тези избори ще 
са нещо по-различно, имайки 
предвид динамичната вътреш-

нополитическа обстановка. 
Нека не забравяме, че на пре-
дишните именно вътрешнопо-
литическата тематика е до-
минирала общоевропейската. И 
докато в други страни темите, 
по които се води кампанията, са 
доста по-глобални, в по-млади-
те членки, каквато сме и ние, за 
съжаление вътрешнополитиче-
ският елемент излиза на преден 
план. В момента има една дос-
та силна гражданска енергия в 
обществото и очаквам, че тя 
ще даде своето отражение в 
изборите и ще има голям брой 
на гласоподаватели. Това е моя-
та надежда и ние ще работим в 
тази посока.

Каква ще бъде европейска-

та 2014-а? Освен година на из-

бори, тя е и на старт на новия 

програмен период, който е от 

голямо значение за България?

За мен това ще бъде една 
динамична година, тъй като се 
случват страшно много неща. 
Новият състав на ЕП и новата 
ЕК ще зададат посоката. ЕС 
трябва да се справи с послед-
ствията от кризата. Първите 
позитивни сигнали се видяха в 
края на последното тримесечие 
на миналата година. Силно сме 
убедени, че тенденцията ще се 
засили, тоест ще се върнем от-
ново към курс на стабилизация 
на икономиката. 2014 г. е нача-
лото на новия програмен пери-
од  и е много важна, особено за 
страните, които са нетни бене-
фициенти на средства, с които 
да помогнат на различни сек-
тори в икономиката си. Имаме 
очаквания за приемане на нови 
директиви и правила, свързани 
с разширяването и укрепване-
то на банковия съюз. Имаме и, 
разбира се, доста причини за 
притеснения от огнища на на-
прежение в различни точки по 
света, където отново ще се оч-
аква ЕС да помага. Конфликтът 
в Близкия изток ще продължи, 
интересно е какво ще се случи 
и в Украйна. Започна активен 
диалог със Сърбия за присъе-
диняването й. Тук аз очаквам 
активна роля от България като 
съсед, който може да даде съвет 
с практиката и опита си в пре-
говорните процеси. 

И нека завършим с позитив-
на нотка, че 2014 г. ще бъде дос-
та по-добра и успешна за всички 
граждани.

Огнян Златев, ръководител на 
Представителството на ЕК у нас: 

Огнян Златев e ръководител на Представителството на 

Европейската комисия в София от май 2013 г. Работи за ЕК 

от 2011 г. като началник на отдел „Комуникации“ в Генерална 

дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“. 

Той има значителен опит в сферата на комуникациите, 

развитието на медиите и управлението на неправителствени 

организации. 

Завършил е класическа филология в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Бил е сътрудник в БНР в редакция „Международна информация”. 

Преди да постъпи в ЕК, е бил член на УС на БНТ. През 1998 г. 

основава и управлява неправителствената организация Център 

за развитие на медиите в България. Като експерт е работил за 

ЮНЕСКО. Председател е и на Мрежата за професионализиране на 

медиите в Югоизточна Европа. 

Освен това е бил и представител на ОССЕ по теми като 

саморегулация в медиите, свобода на печата в страни в преход - 

като тези от Централна Азия, Кавказкия регион, Близкия изток. 

Работил е и в Световната банка.
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ОБЛАСТ / НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА ОБЩИНА 

БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА

(в лева)

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Подмяна на водопроводната мрежа в с. Бабяк и изграждане на пречиствателна 
станция за питейни води - с. Бабяк (1-ва фаза)

Белица 352 000

Укрепителни мероприятия по дере, преминаващо през с. Дагоново Белица 116 000

Ремонт на игрище в с. Краище (1-ва фаза) Белица 104 000

Укрепване на дере чрез бетоново корито и изграждане на плочест водосток в 
с. Горно Краище

Белица 126 000

Благоустрояване - асфалтиране на улици в община Гоце Делчев - гр. Гоце Делчев, 
с. Мусомища, с. Баничан, с. Борово

Гоце Делчев 1 000 000

Благоустрояване - асфалтиране на улици в с.Лъжница Гоце Делчев 200 000

Благоустрояване - асфалтиране на улици в с. Корница Гоце Делчев 200 000

Благоустрояване - асфалтиране на улици в с. Брезница Гоце Делчев 200 000

Благоустрояване - асфалтиране на улици в с. Буково Гоце Делчев 150 000

Спортна зала - гр. Гоце Делчев - УПИ VX от кв.98 Гоце Делчев 3 500 000

Реконструкция на улици и тротоари в с. Горно Дряново, с. Дебрен, с. Дъбница и 
с. Рибново на територията на община Гърмен

Гърмен 1 500 000

Ремонт и реконструкция на на ВиК мрежата на улица с о.т. 104-92-171-175-178, 
кв. 15,13,12 в с. Ковачевица

Гърмен 250 000

Реконструкция на площадно и пешеходно пространство в централна градска 
част на гр. Разлог (1-ва фаза)

Pазлог 800 000

Реконструкция на изкуствено езеро с лодки в градския парк на гр. Сандански Сандански 250 000

Реконструкция на вътрешна улична мрежа в с. Ново Делчево Сандански 70 000

Реконструкция на вътрешна улична мрежа в с. Дамяница Сандански 70 000

Рехабилитация на ОДЗ „Радост“ в гр. Сандански Сандански 300 000

Рехабилитация на общинска пътна мрежа (общински пътища BLG 1245, BLG 
1180, BLG 1239 ) (1-ва фаза)

Сандански 70 000

Рехабилитация и модернизация на Дневен център за възрастни с ментални 
увреждания в с. Ласкарево

Сандански 70 000

Изграждане на детски площадки в селата Сатовча, Кочан, Вълкосел и Слащен Сатовча 67 000

Прилагане на енергийно ефективни мерки в сградата на общинска администра-
ция - Сатовча

Сатовча 324 807

Частичен ремонт на кметство и читалище в с. Слащен Сатовча 112 000

Частичен ремонт на кметство и читалище в с. Плетена Сатовча 108 000

Основен ремонт на ЦДГ в селата Крибул, Туховища, Годешево, Жижево и Осина Сатовча 75 000

Прилагане на енергийно ефективни мерки на сградата на СОУ- Сатовча (до-
грама и изолация)

Сатовча 156 627

Прилагане на енергийно ефективни мерки на сградата на СОУ- Слащен (дограма 
и изолация)

Сатовча 130 276

Ремонт на физкултурен салон в СОУ - Сатовча Сатовча 35 330

Реконструкция и канализация на улица в с. Сатовча Сатовча 52 000

Изграждане на физкултурен салон в СОУ - Вълкосел и закупуване на спортни 
съоръжения

Сатовча 210 000

Изграждане/бетониране на улица в с. Вълкосел Сатовча 90 000

Изграждане/бетониране на улица в с. Ваклиново Сатовча 15 000

Изграждане/бетониране на улица в с. Годешево Сатовча 22 000

Изграждане/бетониране на улица в с. Плетена Сатовча 31 000

Изграждане/бетониране на улица в с. Слащен Сатовча 102 000

Рехабилитация на уличната мрежа в населените места на община Симитли Симитли 950 000

Изграждане на спортно - развлекателен атракцион „Симитли“ Симитли 380 841

Реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура - улици с. Абла-
ница

Хаджидимово 200 000

Реконструкция на спортна зала в УПИ I - 325, кв. 24 по плана на гр. Якоруда 
(1-ва фаза)

Якоруда 1 500 000

ОБЛАСТ БУРГАС

Реконструкция на общински път BGS 1004-/I-6/ Айтос - Карагеоргиево -Тополица 
- граница община / Айтос-Карнобат/ - Кликач-/1-6/

Айтос 950 000

Многофункционален спортен, конгресен и бизнесцентър „АРЕНА БУРГАС“ (1-ва 
фаза)

Бургас 5 000 000

Изграждане на целодневна детска градина в с. Кръстина Камено 400 000

Рехабилитация на уличната мрежа в населените места на община Камено Камено 600 000

Ремонт на улична мрежа в гр. Карнобат Карнобат 1 229 780

Реконструкция на улична мрежа; Благоустрояване на междублокови простран-
ства, реконструкция и рехабилитация на парк в гр. Малко Търново

Малко Търново 1 062 334

Детска градина с две групи в УПИ I , кв. 122 по плана на гр. Поморие Поморие 998 500

Реконструкция на общински път BGS 1186/III-208, Дъскотна-Планиница-Рупча-
Люляково в участъка с.Дъскотна-с.Планиница от км 0+030 до км 3+830

община Руен 1 031 987

Реконструкция на общински път BGS 1186/III-208, Дъскотна-Планиница-Рупча-
Люляково в участъка с.Планиница-с.Рупча от км 3+830 до км 10+830

Руен 1 000 000

Изграждане на общински път с.Терзийско, община Сунгурларе - с.Венец, община 
Карнобат

Сунгурларе 1 542 773

ОБЛАСТ ВАРНА

Проектиране, доставка и монтаж на отоплителна система и складово поме-
щение за нуждите на ОУ „Св.Кирил и Методий“ в с. Езерово, ОДЗ "Дора Габе" - с. 
Езерово, кметство с. Езерово и читалище с. Езерово с обща мощност 300 kw

Белослав 170 000

Рехабилитация на уличната мрежа в община Белослав, в т.ч.: 1. гр. Белослав; 2. 
с. Страшимирово и 3. в с. Езерово

Белослав 500 000

Проектиране, изграждане и надзор на спортна площадка в кв. 8 в с. Страши-
мирово

Белослав 100 000

Проектиране, изграждане и надзор на спортна площадка в кв. 18 в с. Езерово Белослав 100 000

Проектиране, изграждане и надзор на спортна площадка в кв. 11 в с. Разделна Белослав 100 000

Проектиране, изграждане и надзор на спортна площадка, гр. Белослав Белослав 100 000

Реконструкция на зала „Конгресна“ в дворец на културата и спорта, гр. Варна Варна 4 500 000

Подмяна на водопроводна и канализационна мрежа в с. Гроздьово Долни Чифлик 1 150 000

Реконструкция на улична мрежа и площади, изграждане на тротоари в общ. 
Дългопол, агломерация с. Медовец

Дългопол 500 000

Ремонт на уличната мрежа в община Провадия Провадия 800 000

Възстановяване на екопътека „Овеч“ - гр. Провадия Провадия 96 000

Изграждане на център за ромска култура Провадия 120 000

Местен път град Суворово - промишлена зона Суворово 774 500

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта 
на стадион „Ивайло“ - гр. Велико Търново - ll етап

Велико Търново 2 480 474

Мултифункционална спортна площадка в УПИ ll за спорт, кв.15, гр. Горна Оря-
ховица

Горна Оряховица 241 086

Рехабилитация на пътни участъци от улици в гр. Горна Оряховица Горна Оряховица 1 800 000

Реконструкция на Летен театър - гр. Павликени, и развитие и популяризиране на 
Национален конкурс за млади изпълнители на популярната песен „Нека да е лято!“

Павликени 510 000

Реконструкция на търговска сграда за постоянна изложбена зала и галерия на 
местни творци

Павликени 260 000

Реконструкция на кръстовища и изграждане на пътни възли в гр. Павликени Павликени 120 000

Външен асансьор в Дом за стари хора - с. Караисен Павликени 90 000

Обновяване и реконструкция на градска среда - площад, пешеходна зона и град-
ски парк - спортен сектор - четвърти етап и градски парк - пети етап (1-ва 
фаза)

Полски Тръмбеш 680 000

Реконструкция на НЧ „Постоянство 1926“ с. П. Каравелово Полски Тръмбеш 180 000

Подмяна на водопровод по ул. „33 Свищовски полк“, гр. Свищов Свищов 700 000

Ремонт на улици в гр. Стражица: Ком, Ивайло, Кокиче, Варна, Теменуга, Хан Крум, 
Бенковска, Волга, Рила, Отец Паисий, Искър, Васил Левски, Осогово

Стражица 1 740 856

Ремонт и саниране на общински административни сгради, ремонт рехабили-
тация на улици и централните части на населените места в община Сухиндол

Сухиндол 900 000

ОБЛАСТ ВИДИН

Монтаж на пречиствателно съоръжение за питейни води - гр. Белоградчик Белоградчик 252 000

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Бсйница - II етап - вто-
ростепенни водопроводни клонове

Бойница 1 000 000

Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Делейна Брегово 252 979

Рехабилитация на съществуващ общински път VID-1030/II-12, Иново, Брегово/-
Тияновци-Делейна от км 0+700 до км 1+700 и от км 2+500 до км 4+500

Брегово 350 000

Основен ремонт на надлез над жп линия по бул. „Панония“ - гр. Видин Видин 2 704 277

Основен ремонт на ПМГ „Екзарх Антим I“ - гр. Видин (1-ва фаза) Видин 500 000

Основен ремонт и модернизация на панаир, находящ се в УПИ III - „за панаир“, пл. 
№ 20, кв. 45 по плана на гр. Кула

Кула 250 000

Рехабилитация на част от водопроводна мрежа на с. Раковица Макреш 529 515

Ремонт на сграда на читалище „Земеделец 1874Ч - с. Ново село Ново село 500 000

Реконструкция на път № VID 2162 /I-1. Ружинци- Белотинци/ - Гюргич, общ. Ру-
жинци (1-ва фаза)

Ружинци 1 000 000

Реконструкция на водопровод на главна улица, с. Върбово Чупрене 155 457

Реконструкция на водопровод на главна улица, с.Търговище Чупрене 155 316

Реконструкция на водопровод на главна улица, с.Протопопинци Чупрене 138 849

Преустройство на общинска сграда за център за настаняване от семеен тип, 
с. Върбово

Чупрене 259 850

ОБЛАСТ ВРАЦА

Изграждане на културно-информационен център в ромската махала в с. Малорад Борован 473 000

Внедряване на енергоспестяващи мерки и рехабилитация на административ-
ните сгради на община Борован

Борован 650 000

Ремонт и реконструкция на сградата на читалище „Просвета 1919“, с. Малорад Борован 380 000

Аварийно-възстановителни работи на православен храм „Св. Николай“ - гр. Враца Враца 280 000

Основен ремонт на улична мрежа в гр. Враца Враца 7 000 000

Корекция на река Лева в регулационните граници на гр. Криводол до вливането й 
в р. Ботуня - от км. 0+000 до км. 2+000 - горен участък от км 1+150 до км 2+000

Криводол 839 452

Доизграждане на многофункционална спортна зала гр. Мездра Мездра 4 000 000

Реконструкция на транспортна инфраструктура в община Мездра Мездра 740 000

Изграждане на спортни площадки гр. Мездра Мездра 200 000

Ремонт на православен храм „Св. св. Кирил и Методий“ и реконструкция на ул. 
„28-ми април“, ул. „Иван Вазов“ и ул. „Осъм“ с. Липница

Мизия 499 998

Изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 години в кв. 54, по плана 
на гр. Роман

Роман 35 000

Игрище за футбол и съблекални към него в гр. Роман Роман 423 000

Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Стефан Караджа“ от о.т. 132 до 
о.т. 130 и по ул. "Гергьовден" от о.т. 132 до о.т. 120 на с. Хубавене

Роман 112 962

Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в общината Хайредин 1 400 000

ОБЛАСТ ГАБРОВО

Център за рехабилитация и интегриране на хора с увреждания чрез физическа 
култура и спорт - гр. Дряново

Дряново 754 317

Ремонт на улици „Люляк“, „Шипка“ и „Синчец“ в с. Градница Севлиево 50 000

Ремонт на улици „Хр. Иванов“ и „Крайбрежна“ в с. П. Славейков Севлиево 50 000

Ремонт на улица „9 септември“ в с. Ряховците Севлиево 50 000

Основен ремонт на част от улична мрежа на гр. Трявна с подобекти: ул. „Ал. 
Стамболийски“ и ул. „Ив. Вазов“ (1-ва фаза)

Трявна 381 079

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Рехабилитиране на пътен участък км 10+100 до км 17+800 (Дропла-Сенокос) 
от Път IV - 29608

Балчик 3 655 000

Ремонт на сграда за обществено хранене, находяща се в ПИ с индентификатор 
02508.73.81, гр. Балчик, ул. „Варненска“ № 2

Балчик 315 800

Реконструкция централен градски площад, междублокови пространства, улична 
мрежа, тротоари и улично осветление, гр. Генерал Тошево (1-ва фаза)

Генерал Тошево 3 750 000

Благоустрояване и рехабилитация на улици в населените места на община 
Добричка

Добричка 950 000

Благоустрояване и рехабилитация на улици в с. Бенковски Добричка 499 896

Преустройство на незавършен учебен корпус и салон за физкултура на училище 
„Христо Смирненски“ в с. Крушари и пристройка на плувен басейн (1-ва фаза)

Крушари 1 500 000

Рехабилитация на градската среда в гр. Тервел Тервел 1 247 852

Рехабилитация на улици 9-а и 2-ра в с. Жегларци Тервел 250 000

Изграждане на медицински кабинети в две средищни училища в община Тервел 
в с. Нова Камена и с. Коларци

Тервел 30 839

Рехабилитация на улици 10-а и 13-а в с. Зърнево Тервел 300 000

Тротоари по ул. „Равно поле“ и ул. „Нефтяник“, гр. Шабла (1-ва фаза) Шабла 800 000

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Автогара Ардино в УПИ II-649 от кв. 26 по ПУП на гр. Ардино (1-ва фаза) Ардино 450 000

Реконструкция и рехабилитация на местен път с. Сполука, с. Любино - с. Ла-
тинка

Ардино 1 272 924

Пристройка, преустройство и надстройка на административна сграда, гр. 
Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19

Джебел 930 000

Благоустрояване на улици кв. „Прогрес“ - кв. 68,70", гр. Джебел и благоустрояване 
на улици кв. „Прогрес“ - кв. 65, с о.т. 395-43-45-48-49-50", гр. Джебел

Джебел 1 038 579

Благоустрояване на кв. 57, части от квартали 25, 53 , 54 и 56 и част от градско 
дере район „Топливо“ (кв. 23) до ж.бл. „Младост - 4“ (кв. 57), гр. Джебел, в т.ч. 100 
000 лв. за озеленяване на междублокови пространства

Джебел 100 000
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Основен ремонт на улици в с. Чакаланово Кирково 168 000

Многофункционална спортна площадка в УПИ IV, кв. 13 по плана на с. Добромирци Кирково 52 840

Многофункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 9 по плана на с. Шумнатица Кирково 53 480

Многофункционална спортна площадка в УПИ III кв. 16 по плана на с. Фотиново, 
мах. Загоричене

Кирково 52 840

Многофункционална спортна площадка в УПИ V, кв. 3 по плана на с. Горно Кирково Кирково 52 840

Многофункционална спортна площадка в УПИ II, кв. 15 по плана на с. Шопци Кирково 55 000

Рехабилитация на IV-класна общинска пътна мрежа от км 0+000 до км 4+900, с 
дължина 4 900 м от разклон с. Бенковски до с. Мъглене

Кирково 681 178

Рехабилитация и благоустрояване на улици с. Фотиново-Загоричане Кирково 700 000

Благоустрояване на улици в с. Чорбаджийско Кирково 332 340

Основен ремонт на улици в с. Островец Кирково 312 000

Реконструкция, доизграждане и благоустрояване на градски парк - зона С -гр. 
Крумовград и изграждане, реконструкция и обновяване на детски плщадки за 
игра на открито в жк „Запад“, жк „Дружба“ и жк „Изгрев“ - гр. Крумовград, с. 
Поточница, с. Едрино, с. Гулийка и с. Странджево

Крумовград 1 562 299

Рехабилитация на улична мрежа в с. Три могили Кърджали 80 000

Подмяна на тласкател от помпена станция до напорен резервоар (150м3), подмя-
на на довеждащ водопровод от напорен резервоар до с. Черешица и изграждане 
на вътрешната водопроводна мрежа в с. Черешица

Кърджали 1 215 399

Изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводната мре-
жа на с. Бойно

Кърджали 700 000

Рехабилитация на улична мрежа в с. Бели пласт Кърджали 70 000

Рехабилитация на улици, паркинги и благоустрояване на кв. 21 в гр. Момчилград Момчилград 1 700 000

Рехабилитация на път KRZ 1433 /I-5/, Черноочене - Свободиново - гр. Черноочене 
- общ. Кърджали /Севдалина-Чилик /I-5/ (1-ва фаза)

Черноочене 1 200 000

Местен път „Ново селище - Бакалите - яз. Боровица“ Черноочене 700 000

Рехабилитация на Път KRZ 1432 (Черноочене - Житница-Дядовско-Каняк) и Път 
KRZ1434 (/KRZ1433 Черноочене-Севдалина/ - Бели вир - Каняк //KRZ1432/) (1-ва 
фаза)

Черноочене 1 860 000

Канализация с. Черноочене - Горна махала Черноочене 2 200 000

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Подобряване на инфраструктурата, благоустрояване на населените места на 
територията на община Бобошево

Бобошево 1 000 000

Многофункционална спортна зала „Марек“ Дупница 4 500 000

Извършване на ремонтни дейности - асфалтиране на част от уличната мрежа 
на гр. Кочериново

Кочериново 700 000

Акрополът на Пауталия - пътешествие през вековете Кюстендил 5 073 269

Изграждане на Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация Кюстендил 2 500 000

Допълнително водоснабдяване на с. Невестино от с. Мърводол В 30/34/, м. То-
пилата до водоем в махала „Синурска“ и от водоем на м. „Синурска“ до същест-
вуваща водопроводна мрежа на с. Невестино

Невестино 927 184

Реконструкция и основен ремонт на ул. „Венелин“, с. Сапарево Сапарева Баня 300 000

Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа в с. Долни Коритен, Горни Коритен, 
Уши, Бъзовица, Киселица, Долно Кобиле, Горно Кобиле

Трекляно 350 000

Ремонт и рехабилитация на пътна мрежа Трекляно 600 000

Асфалтиране на път - Долно Кобиле - Киселица Трекляно 300 000

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Изграждане на канализация и подмяна на водопроводни клонове гр. Летница - ул. 
„Тодор Каблешков“ и ул. „Йордан Йовков“

Летница 100 000

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Малиново Ловеч 986 000

Реконструкция, обновяване и оборудване на читалище „Събуждане - 1927“ в 
с. Малиново

Ловеч 300 000

Канализация на кв. Продимчец, гр. Ловеч, подобект - довеждащ колектор и кана-
лизационна помпена станция

Ловеч 906 000

Ремонт на тротоарни настилки на кв. „Козуря“, гр. Тетевен Тетевен 600 000

Ремонт на площадка за спортна дейност, разположена в двора на основно учи-
лище „Георги Бенковски“, с. Галата

Тетевен 50 000

Ремонт на площадка за спортна дейност, разположена в двора на основно учи-
лище „Васил Априлов“, с. Градежница

Тетевен 50 000

Ремонт на площадка за спортна дейност, разположена в двора на основно учи-
лище „Христо Ботев“, с. Глогово

Тетевен 50 000

Подобряване състоянието на уличните и тротоарните мрежи на гр. Троян 
-транспортна инфраструктура, благоприятстваща икономическото развитие 
и жизнената среда на общината

Троян 1 352 000

Рехабилитация и реконструкция на улична водопроводна мрежа гр. Угърчин (по 
улици „Осми март“, „Любен Каравелов“, „Добри Чинтулов“, „Баба Тонка“, „Йордан 
Йовков“, „Бяло море“, „Кнежа“, „Шипка“, „Голи рът“, „Юмрукчал“, „Пирин“, „Иглика“, 
„Мусала“, „Юрий Гагарин“)

Угърчин 570 000

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Ябланица, ул. „Ген. Гурко“ от 
о.т. 31 до о.т. 130 и ремонт на ул. „Ген. Гурко“ от о.т. 165 до о.т. 23 - ул. „Ратица“

Ябланица 400 000

ОБЛАСТ МОНТАНА

Благоустрояване улична мрежа, гр. Вълчедръм Вълчедръм 868 000

Водоснабдяване - реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с. Гаврил 
Геново (1-ва фаза)

Георги Дамяново 438 000

Ремонтни дейности по улици на с. Расово и с. Медковец Медковец 635 000

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Реконструкция и подмяна на улична и водопроводна мрежа по ул. „Антониванов-
ци“ и отклонение по ул. „Ат. Кънев“, ул. „М. Карлюков“ и ул. „Д. Цурев“, гр. Батак

Батак 982 274

Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел за предста-
вяне и експониране на местното културно наследство на община Белово в УПИ 
VI - пл. „Освобождение“ в гр. Белово

Белово 240 000

Изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари, обществени зелени 
площи и рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в гр. Брацигово 
- ул. „Борис Чулков“, ул. „Данаил Юруков“, ул. „Антон Ашкери“, ул. „Борис Томчев“

Брацигово 300 000

Ремонт и реконструкция на Народно читалище „Васил Петлешков - 1874“, гр. 
Брацигово

Брацигово 430 000

Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна зала УПИ II - училище в кв. 
45 по РП - с. Бяга

Брацигово 470 989

Направа бордюри, тротоари и цялостно преасфалтиране на улици в гр. Велин-
град

Велинград 1 000 000

Водоснабдяване на с. Чолакова - външен водопровод Велинград 280 000

Подобряване на енергийната ефективност на Дом за лица с физически увреж-
дания в УПИ I, кв. 27 - с. Щърково

Лесичово 296 438

Подобряване и реновиране на градската среда на територията на гр. Пазарджик 
- съдържа 9 подобекта

Пазарджик 3 741 565

Реконструкция на ул. „Йордан Ковачев“, гр. Пещера Пещера 797 275

Реконструкция на ул. „Васил Петлешков“, гр. Пещера Пещера 597 029

Ремонт на улици в селата от община Пещера - с. Радилово и с. Капитан Ди-
митриево

Пещера 200 000

Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със свободното време 
и спорт, чрез изграждане на спортни площадки на територията на община 
Септември - спортна площадка УПИ I, кв. 64, с. Карабунар

Септември 135 900

Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със свободното време 
и спорт, чрез изграждане на спортни площадки на територията на община 
Септември - спортна площадка УПИ VII, кв. 64, с. Ветрен

Септември 137 200

Подобряване достъпа на населението до услуги, свързани със свободното време 
и спорт, чрез изграждане на спортни площадки на територията на община 
Септември - спортна площадка УПИ I, кв. 39, с. Виноградец

Септември 186 000

Комбинирана спортна площадка УПИ I - магазин, парк, кв. 29, с. Бошуля Септември 38 500

Рехабилитация на път PAZ1205/III-8402 Виноградец- Церово/-Славовица-Долно 
Вършило - /III-3704/ от км. 6+670 до км. 13+400

Септември 400 000

Централно водоснабдяване на с. Долно Вършило и вилна зона в местностите 
Пражара и Андрея

Септември 400 000

Ремонт на градска минерална баня в гр. Стрелча и изграждане на многофунк-
ционален балнеоложки комплекс

Стрелча 450 000

Изграждане на басейн към естествен извор Банчето и обособяване на балне-
оложки комплекс

Стрелча 200 000

Обновяване и модернизиране на физкултурен салон - НУ „П. Хилендарски“ , гр. 
Стрелча

Стрелча 75 000

Реконструкция водопроводна мрежа гр. Стрелча - Подобект „Р-я на водопро-
водна мрежа, гр. Стрелча, на ул. „Трети март“, ул. „Победа“, ул. „Мир“, ул. „Труд“ 
в ромския квартал

Стрелча 450 000

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Ковачевци Kовачевци 400 000

Благоустрояване, достъпна среда и озеленяване на обществени пространства, 
рехабилитация на улици

Перник 1 030 000

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Подобряване на жизнената среда в община Белене - ремонт улици „Христо Бо-
тев“, с. Деков, „Асен Халачев“, с. Деков, „Пирин“, с. Петокладенци, „Васил Ко-
ларов“, с. Татари, „Васил Левски“ гр. Белене; реконструкция и изграждане на 
тротоари и междублокови пространства в гр. Белене

Белене 1 100 000

Преустройство на съществуващо помещение в едноетажна част за трени-
ровъчна зала за борба

Белене 150 000

Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов“, с. Милковица Гулянци 994 183

Рехабилитация на централна градска част - гр. Искър, детски и спортни пло-
щадки в УПИ XI-1433, кв. 105 в гр. Искър

Искър 708 000

Благоустрояване на площадно пространство в с. Долни Луковит Искър 222 305

Реконструкция на площади в населените места в община Левски: 1. Ремонт, 
реконструкция и възстановяване на площад в с. Асеновци; 2. Ремонт, рекон-
струкция и възстановяване на площад в с. Малчика /1 етап/; 3.Ремонт, рекон-
струкция и възстановяване на площад в с. Аспарухово; 4. Ремонт, реконструкция 
и възстановяване на площад в с. Изгрев

Левски 1 199 770

Реконструкция на улична мрежа в община Никопол Никопол 1 510 000

Укрепителни подпорни стени и отводняване на ул. „Витоша“ № 6 и № 8, гр. 
Никопол

Никопол 160 000

Реконструкция на улична мрежа в община Никопол и междублокови пространства Никопол 1 200 000

Ремонтни дейности в ЦДГ № 3 „Радост“, гр. Никопол Никопол 150 000

Изграждане на многофункционална спортна зала, гр. Плевен Плевен 2 000 000

Възстановяване и реконструкция на общински сграден фонд - сграда на общи-
ната в с. Вълчитрън

Пордим 500 000

Цялостно асфалтиране на пътища от четвъртокласна пътна мрежа - път с. 
Каменец - с. Обнова

Пордим 170 903

Цялостно асфалтиране на пътища от четвъртокласна пътна мрежа - път с. 
Вълчитрън - с. Катерица

Пордим 200 000

Асфалтиране на улици в населени места от община Пордим - ул. „Средец", 
ул."Н.Й.Вапцаров", ул."Гео Милев" и ул."Сергей Румянцев", гр. Пордим

Пордим 200 012

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Канализация с. Конуш (1-ва фаза) Асеновград 424 840

Канализация с. Козаново (1-ва фаза) Асеновград 136 054

Канализация с. Леново (1-ва фаза) Асеновград 623 238

Проект за изпълнение на цялостна модернизация и реконструкция на общински 
пазар, гр. Асеновград (1-ва фаза)

Асеновград 600 000

Реконструкция и благоустрояване на парк в УПИ l - парк, кв.26 по ЗРП на гр. 
Брезово

Брезово 134 439

Реконструкция на съществуваща сграда-читалищен дом в УПИ ll -читалище, 
кв.62 по РП на с. Чоба

Брезово 150 456

Изграждане на площадка за отдих и развлечения в гр. Брезово Брезово 91 800

Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр. 
Брезово, с. Стрелци, с. Дрангово и с. Отец Кирилово

Брезово 206 000

Реконструкция на съществуваща сграда - читалище в УПИ l - 233, читалище и 
озеленяване в кв.25 по ЗРП на с.Пъдарско

Брезово 130 000

Реконструкция на път lV-56001 в участъка от км 0+000 до км 5+600 Калояново 500 000

Ремонт на улична мрежа, гр. Калофер Карлово 500 000

Рехабилитация на улици с изградена канализационна и водопреносна мрежа - 
l етап - гр. Кричим

Кричим 199 600

Рехабилитация и основен ремонт на улична мрежа в гр. Лъки и съставните му 
села

Лъки 700 000

Подмяна на улично осветление в община Лъки с енергоспестяващи тела Лъки 300 000

Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост 
„Земеделие“ в с. Маноле

Марица 5 000 000

Промяна предназначението на неврологично отделение за функцията на Дом за 
стари хора в имот №000402, кв. "Дебър", гр. Първомай

Първомай 601 498

Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Първомай Първомай 300 000

Извършване на ремонтни работи път IV-класен, находящ се между гр. Пловдив 
и с. Ягодово

Родопи 234 000

Извършване на ремонтни работи път IV-класен, находящ се между с.Брестовица 
и с. Първенец

Родопи 299 513

Извършване на ремонтни работи път IV-класен, находящ се между гр. Пловдив 
и Околовръстен път /II-86/ в посока с. Марково

Родопи 190 000

Пристройка, преустройство и реконструкция на стара учебна сграда към ОУ 
„Неофит Рилски“ в УПИ - детски ясли, кв.71, с. Ягодово

Родопи 309 700

Изграждане, възстановяване и създаване на зони за обществен отдих, подобря-
ване на градската среда, рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа 
в община Садово

Садово 1 805 741

Ремонтиране на сградата на читалище „Просвета 1927“ Стамболийски 100 000
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ОБЛАСТ / НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА ОБЩИНА 

БЕНЕФИЦИЕНТ

СУМА

(в лева)

ОБЛАСТ РАЗГРАД

Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и 
кътови за отдих в населените места в община Завет

 Завет 1 689 426

Ремонт, вкл. внедряване на мерки за енергийна ефективност и оборудване на 
пет детски заведения в община Исперих (СМР и инженеринг)

 Исперих 1 500 000

Устойчиво развитие на град Кубрат чрез „Рехабилитация обществени зелени 
площи в кв. 34 и кв. 54 по плана на гр. Кубрат и рехабилитация детски площадки 
и съоръжения към тях в детска градина (ДГ) - УПИ I, кв. 50 гр. Кубрат, ДГ - УПИ 
II, кв. 82 гр. Кубрат, детска ясла - УПИ III, кв. 109 гр. Кубрат“

 Кубрат 1 500 000

Център за настаняване от семеен тип, с. Крояч Лозница 495 000

Повишаване на енергийната ефективност на основно училище „Кирил и Мето-
дий“, с. Трапище

Лозница 147 000

Изграждане на комбинирани спортни площадки в селата Студенец, Градина и 
Манастирци

Лозница 570 000

Ремонт и рехабилитация на местен път RAZ 3093/RAZ 2116, Островче -Сейдол/-
местност Тюлбето

Лозница 175 000

Ремонт и рехабилитация на общински път RAZ 1092/RAZ 1088/Лозница-Мана-
стирци-граница община

Лозница 190 000

Ремонт и рехабилитация на общински път RAZ 2083/Ш-206, Пороище-Студенец/ 
- Градина - /ll - 49/

 Лозница 270 000

Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец Арена“, гр. Разград  Разград 3 000 000

Изграждане на площадкова инфраструктура на територията на ОП „Бизнес зона 
„Перистър“ - част пътна, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, 
вертикална планировка и газопроводна мрежа в квартали 667, 668, 669 и 671 и 
по улици на квартали 668

Разград 1 000 000

Рехабилитация на уличната инфраструктура в Източната и Западната про-
мишлени зони на гр. Разград

Разград 1 300 000

Подобряване на облика на населените места и качеството на живот в община 
Самуил чрез рехабилитация на уличната мрежа

Самуил 1 358 130

Столова за социален патронаж в с. Владимировци Самуил 141 870

„Спортен център“ - гр. Цар Калоян Цар Калоян 1 500 000

Разширение на СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян Цар Калоян 1 054 322

ОБЛАСТ РУСЕ

Ремонт и преустройство /с поставяне на платформа за достъп на хора с увреж-
дания/ на общинска административна сграда за нуждите на здравеопазването 
и административни дейности

Борово 320 000

Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда /автогара/ в центъра 
за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр. Борово

Борово 150 000

Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на 
спортна зала с многофункционално игрище и детска площадка

Борово 220 000

Благоустрояване на терен около център за младежки културни дейности и 
спорт

 Борово 92 000

Дом за стари хора - преустройство на съществуваща сграда в гр. Бяла Бяла 397 898

Подобряване на енергийната ефективност в част от обектите на образова-
телната инфраструктура на община Бяла - ОДЗ „Стадиона“, гр. Бяла

Бяла 414 739

Пристройка на административна сграда на общинска администрация Ветово  Ветово 600 000

Продълбочаване и прочистване на коритото на р. Бели Лом, компрометирано от 
вредното въздействие на водите в участъка от кв. 56 до кв. 47 на територията 
на с. Кривня с обща дължина 2250 м

 Ветово 308 000

Медицински център и център за обществена подкрепа Две могили 532 121

Обновяване на съществуващата инфраструктура на община Две могили чрез 
реконструкция на градския площад, рехабилитация на градския парк и подмяна 
на осветителни, напоителни и други инсталации в него- УПИ I, кв. 151, гр. Две 
могили

Две могили 803 011

Обособяване на самостоятелен подземен паркинг в трите подземни етажа 
на Търговско-развлекателен център с вградени трафопостове на кота 0.00 и 
подземни гаражи и на бизнес център

Русе 7 000 000

Ремонтно-възстановителни работи на дере и строителство на мост в с. 
Юделник

Сливо поле 308 774

Реконструкция и рехабилитация на два пътя от общинската пътна мрежа, 
осъществяващи връзка между индустриална зона и път RSE II-21 Русе-Силистра, 
както и път III-2102/ Сливо поле - Кубрат/

Сливо поле 800 000

Реновиране на детски площадки в детските градини в гр. Сливо поле, с. Голямо 
Враново, с. Стамболово и с. Юделник

Сливо поле 374 135

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Благоустрояване в с. Брадвари 150 000 лв., с. Йорданово 150 000 лв. Силистра 300 000

Рехабилитация на улици в населени места от община Ситово Ситово 1 000 000

Благоустрояване на улици в с. Искра, с. Босна, с. Любен Ситово 300 000

Благоустрояване на улици „Хаджи Димитър“, „Панайот Хитов“, „Дунав“, „Черни 
връх“, „Арда“, „Мусала“ и „Руен“ в с. Цар Самуил

Тутракан 307 760

ОБЛАСТ СЛИВЕН

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Тича Котел 1 500 000

Подобряване на културната инфраструктура в община Сливен чрез основен 
ремонт и реконструкция на зала „Сливен"

Сливен 1 450 000

Благоустрояване на пешеходни площи, терени за обществено обслужване, пло-
щи за движение в паркоустроените зони и зони със социален и публичен харак-
тер, площадни пространства в гр. Сливен и населените места в общината

Сливен 1 200 000

Реконструкция местен път Т-1, м. Циганска поляна - х. „Чумерна” Твърдица 600 000

ОБЛАСТ СМОЛЯН

Укрепване и оформяне на коритото на река Малка Арда в чертите на с. Баните Баните 725 085

Рехабилитация на уличната мрежа с.Давидково Баните 250 000

Реконструкция на улица от о.т. 226 до о.т. 299, с. Малка Арда  Баните 248 143

Рехабилитация на дребномащабна инфраструктура с.Борино - местност „Кас-
тракли“ от км 0+000 до км 4+649

Борино 1 500 003

Изграждане на спортни съоръжения и детски площадки в гр. Девин Девин 335 000

Рехабилитация на улица в с. Селча  Девин 140 000

Рехабилитация на пътна настилка на ул. „Лиляна Димитрова“, кв. „Настан“, гр, 
Девин

Девин 296 000

Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Девин Девин 1 412 000

Реконструкция/ рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализа-
ционни мрежи, системи и съоръжения и реконструкция/ рехабилитация на улична 
мрежа в с.Гьоврен

Девин 800 000

Рехабилитация на улична мрежа с. Старцево, община Златоград -ул. „Миньорска“, 
ул. „Граничар“, ул. „Балканска“

 Златоград 500 000

Изграждане на междуобщински път lV-86533 „lll-865 (Златоград-Подкова) -Неде-
лино в участък от км 0+000 (4+550.00) - км 2+807,34 (7+447,34): с.Долен (община 
Златоград) - с.Крайна (община Неделино) като част от международно трасе гр. 
Неделино Република България - Комотини Република Гърция

 Неделино 2 000 000

Подобряване социалната инфраструктура чрез извършване на строително-
ремонтни работи в детска градина ОДЗ 1 в гр. Неделино, УПИ V - за детско 
заведение, кв. 118 по ПУП на гр. Неделино

 Неделино 500 000

Улица „Койнарци“, гр. Рудозем Рудозем 227 723

Целодневна детска градина с. Войкова лъка в имот с пл. № 168 по плана на село 
Войкова лъка

 Рудозем 516 992

Реконструкция и благоустрояване на междублокови пространства, гр. Рудозем Рудозем 1 342 354

Ремонт на общински пътища и рехабилитация на места за обществено ползва-
не, населени места от община Смолян - Момчиловци, Смилян, Могилица, Виево, 
Левочево, Славейново, Влахово, Търън, Петково и Кутела

Смолян 1 800 000

Ремонт и рехабилитация на спортен комплекс в централна градска част, гр. 
Смолян с обекти: Доизграждане на стадион „Смолян“ и инженеринг за рекон-
струкция и рехабилитация на подобекти: спортна зала, закрит плувен басейн и 
открита многофункционална спортна площадка

Смолян 5 000 000

Благоустройство на ул. „Васил Дечев“ (пешеходна главна улица на града) и ре-
монт на ул. „Беломорска“ и „Васил Дечев“ от км 76+103 до км 80+103 град Чепе-
ларе (част от път ll-86)

Чепеларе 1 000 000

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Развитие на общинска образователна инфраструктура - строителство на 
шест нови детски градини на територията на Столична община

Столична 
община

6 000 000

ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Изграждане на детска площадка и кът за отдих в кв. „Герена“, изграждане на 
детска площадка и кът за отдих в кв. „Чотовица“ и кът за отдих при река 
Гушева, с. Антон

Антон 147 584

Реконструкция на улици „Стефан Стамболов“ и „Васил Левски“, с. Антон Антон 227 505

Реконструкция улица „Въртопа“, с. Антон Антон 230 185

Реконструкция ул. „Изгрев“, с. Антон  Антон 240 030

Довършителни СМР дейности и оборудване на новостроящата се многофунк-
ционална спортна зала Ботевград, изграждане на вертикална планировка, пло-
щадно пространство пред многофункционална спортна зала, изграждане на 
районно осветление, фонтан, зелени площи и водно огледало пред многофунк-
ционална спортна зала в УПИ I, кв. 249 по плана на гр. Ботевград

Ботевград 1 819 494

Възстановяване и паркоустрояване на пространството около река Нишава в 
централната градска част на гр. Годеч

Годеч 500 000

Допълнително водоснабдяване на гр. Годеч от каптажи Зли дол Годеч 250 000

Спортен комплекс „Горна Малина“ - II етап Горна Малина 750 000

Ремонт на водоснабдителни мрежи - частичен ремонт на вътрешната водо-
проводна мрежа на с. Саранци; Частичен ремонт на вътрешната водопроводна 
мрежа с. Горно Камарци; Ремонт на магистрален водопровод с. Горна Малина; 
Ремонт на магистрален водопровод с. Негушево

Горна Малина 234 000

Подобряване на социалната инфраструктура в населените места на община 
Горна Малина

Горна Малина 288 000

Рехабилитация на улична мрежа в 14 населени места в община Горна Малина Горна Малина 336 000

Разширение на училище кв. 72, гр. Златица Златица 2 108 885

Реконструкция и благоустрояване на улица „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кос-
тенец

Костенец 406 957

Реконструкция и благоустрояване на улица „Средна гора“, гр. Костенец Костенец 476 301

Реконструкция и благоустрояване на улица „Първенец“, гр. Костенец Костенец 206 445

Реконструкция на покрива на административна сграда в кв. 127, пл. „Тодор Влай-
ков“, № 2, гр. Пирдоп

Пирдоп 58 650

Укрепване бреговете на река „Славци“ над нов мост № 2 и съпътстващи водо-
провод и канал, гр. Пирдоп - lll етап

Пирдоп 545 320

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на 
съд и прокуратура - гр. Пирдоп

Пирдоп 368 458

Подобряване техническата и образователната инфраструктура на гр. Правец: 
Обект 1. Рехабилитация на улици, част от уличната мрежа на гр. Правец; Обект 
2. Подмяна плочник на част от двора на ОУ „Васил Левски“ и ГПЧЕ „Алеко Кон-
стантинов“ в УПИ l - училище в кв. 101, гр. Правец

Правец 1 415 191

Дребномащабни благоустройствени мерки за селата на територията на об-
щината

Самоков 360 000

Рехабилитация на Път ll-82, Костенец-Самоков-София, участък от км. 34+665 
до км. 39+200.00 /в регулационния план на гр. Самоков (1-ва фаза)

Самоков 1 200 000

Пространствено и архитектурно-благоустройствено решение на площадното 
пространство, пешеходните зони и прилежащите паркове в централната част 
на с. Чавдар

Чавдар 1 000 000

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Благоустрояване на улици „Хр. Ботев“, „Крайречна"-южна част, „Дружба“, „Тин-
тява“, „Равнец“, „Н.Веранов“ и „Латинка“ в гр. Гурково

600 000

Благоустрояване на улици „Септемврийци“, „Бистрица“ и „Байкал“ в с. Паничерево Гурково 300 000

Дом за стари хора гр. Гурково - завършващ етап Гурково 303 842

Реконструкция и рехабилитация на ул.“ Лозенец“ от пл. „Славянска“ до ул. „Цар 
Симеон Велики"

Гълъбово 993 576

Преустройство на съществуваща общинска сграда в Дом за социални услуги 
от резидентен тип - ЦНСТ и ЦСРИ в гр. Николаево

Николаево 978 297

Изграждане на нова Целодневна детска градина в УПИ IV, кв. 44 по плана на с. 
Опан

Опан 800 000

Преустройство на съществуващи помещения на Домашен социален патронаж 
и цех за закуски в Кухня за Домашен социален патронаж и обществена трапе-
зария“, с. Опан, УПИ XIV, кв.49

Опан 411 481

Изграждане на парк за отдих и рекреация Стара Загора 4 000 000

Ремонт и реконструкция на път SZR 1226 - с. Винарово - с. Винарово, община 
Чирпан“ от км. 0+000 до км. 3+900

Чирпан 1 242 009

Благоустрояване на Централен градски парк „П. К. Яворов“ УПИ I за градина, кв.99 Чирпан 800 000

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Рехабилитация на общински път TGV 1014/l-4, п.к. Изворово-Омуртаг/ -Кьосевци 
- Стойново/Ш-4006/ община Антоново

Aнтоново 1 558 539

Разширяване на административен център гр. Омуртаг II-ри етап Омуртаг 355 000

Разширяване на административен център гр. Омуртаг III-ти етап Омуртаг 370 000

Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран 
поземлен имот II, кв. 113 по плана на гр. Омуртаг

Омуртаг 62 000

Площадка за игра за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години в урегулиран 
поземлен имот Х, кв. 85 по плана на гр. Омуртаг

Омуртаг 62 000

Рехабилитация на обществени зелени площи в УПИ !Х, кв. 31 по плана на с. 
Камбурово

Омуртаг 495 000

Рехабилитация на обществени зелени площи - подобект югоизточна част на 
УПИ I, кв. 124 по плана на гр. Омуртаг

Омуртаг 105 000

Реконструкция на тръбен водосток на км 14+500 на четвъртокласен път TGV-
1073/III-706 Величка/-Врани кон-Обител-/Ш-704/от км 0+000 до км 15+900

Омуртаг 27 100

Възстановяване /Основен ремонт/ на ул. „Пейо Яворов“ гр. Омуртаг Омуртаг 74 400

Възстановяване /Основен ремонт на ул. „Камчия“, с. Паничино Омуртаг 19 600

 от стр. 25
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Възстановяване /Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“, с. Петрино Омуртаг 26 100

Реконструкция на улици „Пимаза“, „Васил Левски“, „Витоша“ и „Раковски“, с. Лю-
блен

Опака 1 773 041

Благоустройствени мероприятия в кв. 111, гр. Попово Попово 344 800

Целодневна детска градина № 1 „Веселушко“, гр. Търговище Търговище 432 000

Благоустрояване кв. 192 по плана на гр. Търговище Търговище 1 155 810

Изграждане на спортни и детски площадки в Младежки парк Юкя, I етап Търговище 500 000

Консервация на Базилика № 3 в Мисионис Търговище 100 000

ОБЛАСТ ХАСКОВО

Рехабилитация на общински път № HKV 3110/HKV 2224 от с. Долни Главанак - 
разклон с. Голяма долина - кръстовище с. Малко Брягово - с. Бориславци от км 
0+000 до км 6+550

Маджарово 1 300 000

Доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи с. Сърница до ПС „Ка-
раманци“

Минерални бани 1 709 000

Ремонт на улици в гр. Симеоновград, подход към южна индустриална зона, както 
следва: ул. „Александър Батенберг“, ул. „Никола Петков“ и ул. „Добруджа"

Симеоновград 316 575

Реконструкция на път HKV 2171/Ш-5074/Стамболово - Царева поляна от к. 0+000 
до км 3+500

Стамболово 758 172

Рехабилитация и реконструкция на улици „Съборна“, ул. „Васил Левски“ от ул. 
„Иван Вазов“ до ул. „Люле Бургас"

Харманли 3 200 000

Водопровод от ПС с. Овчарово до резервоар с. Коларово, Водоеми в с. Коларово 
2х75м3

Харманли 1 359 150

Изграждане на водопровод на главен клон l на кв. ДЗС и на канализация на бивш 
стопански двор - ДЗС, гр. Харманли

Харманли 2 345 000

Ремонт на детски лагер за отдих на харманлийски и сирийски деца Харманли 330 000

Изграждане на многофункционална спортна площадка в района на бежанския 
център в гр. Харманли

Харманли 155 000

Благоустрояване на улици в с. Големанци, с. Войводово, с. Тракиец, с. Гълъбец 
и с. Зорница

Хасково 250 000

Благоустрояване на улици в кв. „Каменни“ и кв. „Хисаря“ - гр. Хасково Хасково 350 000

Ремонт на спортна зала „Спартак“, гр. Хасково Хасково 1 397 715

ОБЛАСТ ШУМЕН

Изграждане на туристически информационен киоск /ТИК/ и пешеходен подход 
до ИАР (исторически архитектурен резерват) Велики Преслав

Велики Преслав 932 000

Благоустрояване на населените места в община Венец Венец 1 490 977

Рехабилитация на общински път SHU 2044-l-7 “ Иваново-Върбица, община 
Върбица /-Конево-Граница общ. (Върбица-Търговище), Граница общ. (Върбица-
Търговище)-Базиликата-Драгановец / TGV 1164“

Върбица 200 000

Реконструкция и модернизация на стадион с. Бяла река, УПИ l, кв. 70, с. Бяла река Върбица 180 000

Игрище за минифутбол и тенис на корт, УПИ lV, кв. 2, по плана на гр. Върбица Върбица 120 000

Реконструкция и благоустрояване на градски площад и парк, УПИ ХХ, кв. 48, гр. 
Върбица

Върбица 1 000 000

Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново Каолиново 1 945 512

Реконструкция на път SHU 1060 „Граница общ. (Каолиново - Никола Козлево) - 
Крива река - /lll - 701/“

Никола Козлево 1 600 000

Подобряване на уличните настилки на населените места в община Хитрино, ул. 
„Искър“, с. Черна от км 0+000 до км 1+077,76

Хитрино 608 825

Изграждане на закрит общински пазар в с. Хитрино Хитрино 800 000

Подобряване на уличните настилки на населените места в община Хитрино, ул. 
„Никола Вапцаров“, с. Тимарево от км 0+000 до км 0+726

Хитрино 455 523

Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води на гр. Шумен и насе-
лени места от област Шумен (1 -ва фаза)

Шумен 3 500 000

Ремонт, реконструкция и оборудване на Дом за стари хора с отделение за ле-
жащо болни „Д-р Стефан Смядовски“, гр. Шумен (1-ва фаза)

Шумен 1 000 000

Подобряване на общинската пътна мрежа за по-добра достъпност и мобилност 
на територията на община Шумен

Шумен 1 000 000

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Преустройство и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда 
-детска градина в 1. Център за настаняване от семеен тип на лица - целева 
група възрастни хора с деменция, 2. Център за настаняване от семеен тип на 
лица - целева група възрастни хора, с.Мамарчево

Болярово 599 512

Преасфалтиране на улици в гр. Болярово след извършен ремонт на водопроводна 
мрежа

Болярово 400 000

Подобряване съществуваща улична мрежа в населени места на община Страл-
джа

Стралджа 664 224

Общински пазар гр. Стралджа Стралджа 280 000

По-добри условия на грижа за децата и учениците в българското село -рекон-
струкция и модернизация на 2 детски и 1 учебно заведения от общинската 
образователна инфраструктура в община Тунджа

Тунджа 694 281

Населените места в община „Тунджа“ - по-добро място за живот -Изграждане 
на площадки за игра в селата Завой и Бояджик

Тунджа 204 506

Реконструкция на ул. „Индже войвода“, гр. Ямбол / в обхват от о.т. 43-703¬729-
52-294 до о.т. 344-обходен път юг/ (1-ва фаза)

Ямбол 1 500 000

Многофункционален спортен комплекс Диана - Изграждане на нова спортна зала 
и преустройство, реконструкция и укрепване на съществуваща спортна зала 
„Диана“, гр. Ямбол (1-ва фаза)

Ямбол 1 500 000

Общо: 289 087 061

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 1ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 1, ал. 2, т. 2

№ по 
ред

Министерства и универ-
ситети

Проект/Програма Сума 
(в лева)

1. Министерство на здраве-
опазването

Изграждане на Национална здравно-информа-
ционна система

12 000 000

Проект за развитие на спешната медицинска 
помощ в България

12 000 000

2. Министерство на образо-
ванието и науката

Общо: 15 737 516

2.1. Медицински университет 
- Варна

Изграждане на „Факултет по фармация“ към Ме-
дицински университет- Варна, находящ се в УПИ 
IX-315 - „за медицински колеж“, кв. 995, по плана 
на 5 м.р., гр. Варна

1 500 000

2.2. Медицински университет 
- Плевен

Изграждане на нова учебна сграда за Факултет 
по фармация при Медицински Университет -Пле-
вен

3 800 000

2.3. Пловдивски Университет 
„Паисий Хилендарски“,  
гр. Пловдив

Изграждане и обзавеждане на сграда -студент-
ско общежитие на ПУ „Паисий Хилендарски“ от 
кв. 15 по плана на комплекс „Паисий Хилендарски“ 
гр. Пловдив

2 000 000

2.4. Университет за нацио-
нално и световно стопан-
ство - гр. София

Възстановяване на проектната и експлоата-
ционна сигурност на обект: Сграда на блок „И“ 
(нов блок) от комплекса сгради на Университета 
за национално и световно стопанство, гр. София

4 937 516

2.5. Софийски университет 
„Св. Климент Охридски“

Реконструкция и модернизация на сградата на 
бул. „Ал. Стамболийски“ № 82, гр. София

3 000 000

2.6. Медицински колеж - Сли-
вен към Медицински уни-
верситет „Проф. д-р Па-
раскев Стоянов“, Варна

Реализиране на мерки по енергийна ефективност 
на сграда държавна собственост (медицински 
колеж) в УПИ I кв. 69 по плана на ЦГЧ, гр. Сливен

500 000

3. Министерство на младе-
жта и спорта

Многофункционални спортни площадки в общин-
ските центрове и покрити плувни басейни в тях

20 000 000

4. Министерство на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщени-
ята

Проектиране на Интермодален терминал Варна 15000000

5. Министерство на регио-
налното развитие

Програма за решаване на проблема сезонен и це-
логодишен воден режим в някои населени места

20000000

6. Министерство на околна-
та среда и водите

Програма за управление на речните басейни 12000000

Програма за управление на отпадъците 17000000

7. Министерство на право-
съдието

Инвестиционна програма за подобряване на ра-
ботната среда за съдилищата

30000000

8. Министерство на инвес-
тиционното проектиране

Благоустройство на малки населени места 6350000

Общо 160 087 516

№ по 

ред

Инфраструктурен обект Сума ( в лв.)

1. Път Ш - 609 Миролюбово - Каблешково - Ахелой от км. 0+000 до км. 28+540 4 000 000

2. Път Ш - 403 Павликени - Сухиндол от км. 35+300 до км. 46+682 2 000 000

3. Път III - 1102 „Арчар - Извор - Димово - Острокапци -Кладоруб - Салаш 
(граница с Република Сърбия)“ за рехабилитация на участъка от км 
34+731 до км 46+555,80 и реконструкция и ново строителство от км 
46+555,80 до км 50+075,52 (границата с Република Сърбия)

2 500 000

4. Път III - 114 Лом - Дондуково - Дреновец - Ружинци - Чупрене - м. Бялата 
вода за рехабилитация на пътя, в участъка от км 49+000 до км 62+890

2 500 000

5. Път Ш - 552 Трявна - Габрово от км. 23+546 до км. 38+095 3 500 000

6. Път Ш-865 (Търън-Средногорци) п.к. Стояново - Ардино -Бойно - Кърджали 
от км 21+500 до км 28+973

1 000 000

7. Път Ш-5009 (Конуш - Черноочене) - Бели пласт - Стремци - (Черноочене 
- Кърджали) от км 5+000 до км 26+080

1 000 000

8. Път Ш-5082 Джебел - Църквица от км 0+000 до км 15+000 1 000 000

9. Изграждане на път II-37 - АМ „Тракия“ - Пазарджик - от км 117+410 до км 
124+685

2 500 000

10. Изграждане на път II-37 - Пазарджик - Пещера - „Западен обход на гр. Па-
зарджик“ - I етап - в участъка между бул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Любен 
Боянов “ - от км 125+800 до км 127+340

3 000 000

11. Път III - 605 Батановци - Пали Лула - Гигинци от км. 9+500 до км. 21+600 3 000 000

12. Рехабилитация на участък от републикански път II-54 гара Бяла - Ценово 
от км 9+252 до км 13+100

1 350 000

13. Ремонт на Път II - 71 Силистра - Добрич от км 10+400 до км 17+100, с 
обща дължина 6,700 км

4 150 000

14. Рехабилитация на път Ш-5305 /път 1-7, обход на гр. Ямбол - с. Веселино-
во - с. Завой - с. Жельо воевода - път I-6, с. Калояново (в участъка от км 
15+000 до км 20+000)

1 630 000

15. Рехабилитация на път Ш-864 Пампорово - Стойките с дължина 7, 251 км 2 540 000

16. Рехабилитация на път III - 822 Самоков - Живково -Ихтиман от км 0+000 
до км 35+700

2 000 000

17. Рехабилитация и реконструкция на път II-37 Джурово -Етрополе - Зла-
тица - Пирдоп

5 000 000

18. Ремонт на Ш-5305 „Ямбол - Веселиново - Завой - гр.ОПУ-Сливен“ от км 
0+000 до км 15+000

3 000 000

19. Ремонт на II-76 „(О.п. Елхово - Гранитово) - Княжево“ от км 0+000 до км 
1+700

500 000

20. Път II - 35 Плевен-Ловеч от км. 29+450 до км. 37+382 1 800 000

21. Път Ш - 112 „Гр ОПУ Видин - Дъбова махала -Брусарци“ от км 10+500 до км 
16+174 и Път III - 112 „Смирненски -Славотин - Д-р Йосифово - Обх. път 
Монтана“ от км. 20+575 до км. 47+830

2 000 000

22. Път III-8406 „Гара Белица - Белица“ от км 0+000 до км 2+600 200 000

Общо: 50 170 000
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ното представителство. 
Вече имаме уверение, че при 
необходимост свободно ще 
можем да ползваме прите-
жаваната от тях база.

Според вас как клубът 

на ветераните може да 

помогне на строителните 

фирми? 

Немалко от нашите чле-
нове са все още работещи 
пенсионери в строителни 
фирми. В тази насока ще 
бъде и една от нашите 
основни дейности. Ще се 
оказва помощ на по-малките 
фирми с липсващи специали-
сти. Помощ от членове на 
клуба може да се оказва и на 
строителни компании при 
подготовката на докумен-
тацията за участие в об-
ществени поръчки, главно 
от местни възложители. 

Какво още бихте жела-

ли да споделите? 

Тук ми се ще да се от-
клоня и да отбележа, че в 
Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и тръжните 
документи, изготвени от 
възложителите все още има 
много формализъм, бумащи-
на и неща, които позволяват 
субективизъм при оценките 
и класирането на кандида-
тите. Забелязва се, че се 
дава по-голяма тежест на 
показатели, които не мо-
гат да се оценят точно, а 
по преценка на „технически 
компетентната” комисия. 
Това според мен трябва да 
се промени.

Инж. Димитър Михалевски, председател на Клуба на строителите ветерани в Кърджали: 

В ЗОП и тръжните документи все още има много неща, които позволяват 
субективизъм при оценките и класирането на кандидатите

Мартин Славчев

Инж. Михалевски, какво 

е вашето мнение за иници-

ативата за учредяване на 

Национален клуб на строи-

телите ветерани (НКСВ) и 

създаването на регионални 

звена в цялата страна? 

Лично аз определям ини-
циативата като изключи-
телно полезна и нужна. Тя 
ни дава възможност да се 
почувстваме оценени за 
своя труд и да покажем на 
по-младите, че и ние сме 
оставили нещо след себе 
си на тази земя. Позволява 
ни да придобием по-голямо 
самочувствие и удовлетво-
реност. Същият ентусиа-
зъм от това решение беше 
изразен и от всички наши 
колеги - около тридесет 
души, участници в учреди-
телното събрание на Клуба 
на строителите ветерани 
в Кърджали, провело се на 21 
декември 2013 г.

Какъв е приносът на 

строителите ветерани от 

Кърджали за изграждането 

на града такъв, какъвто го 

познаваме? 

Дано да не звучи нес-
кромно от моя страна, но 
ние строителите - работ-
ници, техници, инженери, 
архитекти, геодезисти, ико-
номисти и др., които сега 
сме в пенсионна възраст, и 
само едно поколение преди 
нас, от началото на 50-те 
години, фактически изгра-
дихме новия град Кърджали 
- един от най-красивите в 
страната. Той е построен 
по плановете на талантли-
ви градостроители, отчи-
тащи бъдещото му разви-
тие. За града е характерна 
съвременна архитектура, 
генерално решена с голяма 
перспектива на техническа-
та инфраструктура. Градът 

е напълно водоснабден и ка-
нализиран, заема едно от 
първите места в страната 
по зелени площи на жител.

Какви ще бъдат първи-

те задачи пред вас като 

председател на клуба? 

Какви стъпки смятате да 

предприемете за привлича-

нето на нови членове?  

За дейността на Клуба 
на строителите ветерани 
в нашия град в настоящия 
момент, като намерение за 
работа, мога да говоря само 
в бъдеще време. Причината 
е, че той беше учреден съв-
сем скоро.

Сред основните ни за-
дачи, на мен като предсе-
дател и на цялото ръковод-
ство, е с лични контакти 
и популяризиране на клуба 
чрез местните средства 
за информация да привлечем 
всички строители, желаещи 
да членуват в него.

Освен това ще направим 
необходимата организация 
за осигуряване на подходящо 
помещение и разгласяване 
между членовете на перио-
дични сбирки и контакти, 

за обсъждане на актуални 
въпроси и обмен на инфор-
мация.

Ще се постараем и да 
създадем традиция за от-
белязване и честване на 
юбилеи на изтъкнати стро-
ители ветерани.

Как ще работите с 

местната власт? 

Ръководството на Клуба 
на строителите ветерани 
в Кърджали ще се поста-
рае да създаде постоянни 
контакти с органите на 
местната власт. Ще ин-
формираме членовете на 
клуба за всички по-големи 

и важни обекти и меропри-
ятия, предвидени за реали-
зация. При нужда ще даваме 
становища и препоръки, по-
зовавайки се на нашия опит. 
Скоро в Кърджали предстои 
да се реализират редица ва-
жни обекти - парк „Арпезос” 
и цялостното благоустроя-

ване на източната част на 
коритото на р. Арда покрай 
изградената корекция, око-
ловръстният път, водният 
цикъл, нова складово-про-
мишлена зона.

Поддържате ли кон-

такти със Съюза на ар-

хитектите, Камарата на 

инженерите в инвести-

ционното проектиране и 

други браншови организа-

ции? 

Ще поддържаме кон-
такти със Съюза на ар-
хитектите и КИИП. В ръ-
ководството на Клуба на 
строителите ветерани в 
Кърджали са включени те-
хни представители.

Как работите с ОП на 

КСБ - Кърджали?

Сигурни сме, че ще ра-
ботим много добре с ОП 
на КСБ – Кърджали. Ще оч-
акваме нужната помощ от 
ръководството на Област-

Инж. Димитър Михалевски, председател на Клуба на строителите ветерани в Кърджали, е 

роден на 14 март 1939 г. в с. Славейно, община Смолян. Средното си образование завършва 

в Пловдив. През 1962 г. се дипломира в Инженерно-строителния институт в София със 

специалност „Промишлено и гражданско строителство”. 

По разпределение от юли 1962 г. започва работа в окръжната строителна организация в 

Кърджали. Първоначално е назначен за началник-отдел и технически ръководител до 1965 г. 

През същата година става главен инженер на организацията и като такъв работи до 1972 г. 

– общо осем години.

От 1972 до 1974 г. е назначен за началник-управление „Архитектура, строителство и 

благоустрояване” в Окръжния народен съвет.

В началото на 1975 г. след създаването на строително-монтажните комбинати е върнат в 

строителната организация като зам. генерален директор на комбината в Кърджали.

През март 1979 г. е избран и назначен на длъжността зам.-председател по строителство към 

Изпълнителния комитет на Общинския народен съвет (ОбНС) - Кърджали. На тази длъжност 

остава до 1990 г., повече от единадесет години. 

След освобождаването му от ОбНС – Кърджали, постъпва в няколко частни строителни 

фирми: „Ковег” ООД – като изпълнителен директор по строителството, шест години на 

различни длъжности в ЕТ „Капител”, „Шанхилер” ООД и „Караман” ООД, където продължава да 

работи и след пенсионирането си.  

Инж. Димитър Михалевски е семеен. Съпругата му е със специалност „Строителен техник” и 

целият й трудов стаж преминава в строителната организация - Кърджали. Има син и дъщеря 

– строителен инженер и лекар, работещи в София. Синът му е инж. Димчо Михалевски – 

председател на парламентарната Комисия по регионална политика и местно самоуправление. 

Мартин Славчев

Новоучредената секция „Водно 
строителство” към софийския 
Клуб на строителите ветерани 
проведе своето първо заседание, 
по време на което беше избрано 
ръководство на звеното и на три-
те подсекции към него. 

Инж. Борис Станудин бе из-
бран за председател на секцията 
на водните строители. Ръководи-
тели на подсекции „Хидроенергийно стро-
ителство”, „Хидромелиоративно строи-
телство” и ВиК станаха съответно инж. 
Георги Найденов, инж. Стоян Джамбов и 
инж. Георги Файтонджиев. 

На проведеното в залата на Камара-
та на строителите в България събрание 
присъства и зам.-председателят на об-
ластния съвет на ОП на КСБ – София, 
Красимир Милушев. Той поздрави строи-

телите ветерани и от името на област-
ното представителство и неговия пред-
седател инж. Николай Станков. Красимир 
Милушев предложи по време на някой от 
следващите семинари, организирани от 
ОП на КСБ – София, и засягащи водния 
сектор, да присъстват представители 
на Клуба на строителите ветерани и по-
специално членове на секция „Водно стро-
ителство”, за да споделят своя опит, 
препоръки и идеи. 

На 12 февруари 2014 г. изтъкнатият специалист и ръководи-
тел в строителството инж. Марин Белоев навършва 75 години.

Целия си творчески път инж. Белоев реализира в сложния 
съвременен подотрасъл на строителството – метални кон-
струкции и заваряването им. Той е един от българските спе-
циалисти с подчертан личен пример в голямото строителство, 
преобразило България през втората половина на миналия век.

Трудовата му дейност протича в КЗУ, ДСО „Монтажи”, Кре-
миковци, генерален директор на КЗУ (Контролно заваръчно уп-
равление) и частната фирма „КЗУ – Белоев”.

За неговите научни и производствени резултати той е лауреат на Дими-
тровска награда и носител на високи държавни отличия.

Понастоящем е съпредседател на Българския съюз по заваряване и член 
на Генералния комитет на международния институт по заваряване. Член е на 
Международната асоциация „Сварка” - Украйна, почетен член на Института по 
електрозаваряване „Е. О. Патон“ - Украйна, и член на Украинската академия по 
строителство.

Ние, неговите колеги и приятели, му желаем здраве, творческо дълголетие и 
лично щастие!

Национален професионален клуб „Строител”
Национален клуб на строителите ветерани

Снимка авторът
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Дафинка Начева, 
Красимир Маринов,
ВСУ „Черноризец 
Храбър”

Крайбрежните зони са 
от голямо икономическо 
значение в страните, кои-
то имат достъп до море. 
Пясъчните плажове на Бъл-
гария са едни от най-попу-
лярните и търсени морски 
дестинации. В близост до 
много от тях са изградени 
модерни хотели и курортни 
комплекси.

По данни на Комисията 
по крайбрежна околна сре-
да на Международния ге-
ографски съюз около 20% 
от пясъчните плажове от-
стъпват от брега със ско-
рост около 1 м/г., което за-
плашва стабилността на 
инфраструктурата и осно-
вите на близките сгради. 
Нарастващото влияние на 
човешката дейност уско-
рява този процес, а в някои 
райони той придобива ре-
шаващо значение.

Повишаването на мор-
ското равнище, което е 
следствие на парниковия 
ефект, представлява се-
риозен проблем, на който 
се дължи размиването на 
пясъчните плажове. Спо-
ред направените прогнози 
нивото на океаните може 
да нарасне от 1,17 м през 
2050 г. до 3,45 м в 2100 г. 
При тези условия ерозията 
може да се превърне в се-
риозна опасност и да при-
чини значителни щети на 
икономиката на България и 
други крайбрежни държави. 

За решаването на тези 
проблеми от няколко годи-
ни студенти на Архитек-
турния факултет на ВСУ 
„Черноризец Храбър“ съв-
местно с колеги от Техно-
логичния университет в 
град Делфт, Холандия, под 
ръководството на проф. 
Ферхаген и инж. Вьооренд 
изследват динамиката на 
въздействие на вълните 
върху морската крайбреж-
на зона на Варна. 

През настоящата го-
дина се предвижда обу-
чение на специалисти в 
магистърската програма 
„Брегово инженерство“. 
Тя се реализира от Архи-
тектурния факултет на 
Варненския свободен уни-
верситет „Черноризец 
Храбър“ съвместно с Тех-
нологичния университет в 
град Делфт, Холандия.

През октомври 2013 г. 
бяха проведени експери-
ментални теоретични 
изследвания на въздейст-
вието на вълните върху 
ивиците в кк Св. св. Кон-
стантин и Елена – хотел 
„Азалия“ и хотел „Сириус“; 
в кк Златни пясъци – плаж 
Кабакум, плажа в кв. „Ас-
парухово”, плажовете и 
вълнолома на курортните 

комплекси в румънския град 
Констанца. Бяха проучени 
и условията и възможност-
ите за изграждане на из-
куствени острови в Черно 
море.

Експерименталните 
изследвания включваха из-
мерване на водолинията 
и профила на дъното на 
плажа, характеристики-
те на вълните (височина, 
скорост, брой за определен 
период от време и др.), ба-
тиметрични измервания, 
изследвания на тетраподи 
и буни. Целта е получава-
нето на реална картина за 
промяната на профила на 
брега и брегозащитните 
съоръжения спрямо резул-
татите от проучванията 

през изминалите години, за 
да бъде отчетен характе-
рът на литодинамичните 
процеси, протичащи в съ-
ответните обекти. Из-
мерванията бяха извърш-
вани със специализирани 
уреди и инструменти, пре-
доставени от Технологич-
ния университет в Делфт, 
и със съдействието на 
инж. Боян Савов – пред-
ставител на холандската 
фирма „Ван Оорд“. Сту-
дентите работиха със 
специални сонари, GPS ус-
тройства, анализатори на 
вълни, анемометри и др.

Анализите на плажо-
вете в кк Св. св. Констан-
тин и Елена и кк Златни 
пясъци показаха, че  зна-
чителното изменение на 
количеството на пясъчния 
материал произтича от 
филтрирането на пясъка 
през линията на откъсва-
не на вихъра на вълната 
от нейната основа (пясъ-
кът преодолява прибой-

ната зона в дисперсно 
състояние). Редуването 
на зимни и летни профили 
е свързано със сезонните 
изменения на стръмност-
та на вълната – фиг. 1. 
Зимните щормови вълни 
са по-стръмни и имат тен-
денция да размиват плажа, 
а летните имат по-малка 
стръмност и го възстано-
вяват. За граница между 
формирането на зимни и 
летни профили се приема 
стръмност на вълната  
h/ =0,025, където h е висо-
чината на вълната, а  е 
нейната дължина.

Ако теоретично при-
емем, че този процес е 
свързан само със струк-
турните особености на 

периодичните щормови 
вълни през зимата, то би 
следвало при изменение 
на хидродинамичната си-
туация през лятото коли-
чеството на пясъчния ма-
териал да се възстанови, 
което не съответства на 
действителността. 

На базата на характе-
ристиките, получени при 
експерименталните из-
следвания, е направено за-
ключението, че значител-
на част от енергията на 
вълновото въздействие се 
пада на частта на слаби-
те и умерени вълни. Зато-
ва в средната и тилната 
част на плажа пясъчният 
материал се размива зна-
чително по-малко и дълго 
време остава в същото 
количество. Този участък 
е подложен на вълново 
въздействие само при що-
рмови вълни. Анализът на 
надлъжното движение на 
вълните показва, че на-
длъжният транспорт на 

пясъчни наноси се дължи 
на косо полегати вълни 
(необходимо и достатъч-
но условие за възникване 
на надлъжно движение е 
формирането на наклон 
между бреговата линия и 
лъча на вълната от 2° до 
4°). Правите, насочени към 
брега, импулси на вълнови-
те колебания и обратни-
те, насочени към морето, 
импулси са неравни по ско-
рост на движение и период 
на действие.

Преобладаващата ско-
рост на правите импулси 
в сравнение със скорост-
та на обратните нара-
ства с приближаването 
към брега. В определена 
точка, наречена неутрал-
на (или равновесна), това 
преобладаване компенси-
ра силата на тежестта 
и в тази точка пясъчните 
частици няма да изпитват 
преместване нито нагоре, 
нито надолу по склона.

Детайлните анализи 

установяват, че загуба-
та на пясъчен материал 
произтича, когато във 
времето транспортът на 
наноси вследствие въз-
действието на щормовите 
прави и обратни вълни се 
изменя в полза на обратни-
те вълни. 

Изчисляването на па-
раметрите – височина, 
посока, дължина и периода 
между две съседни вълни, е 
изпълнено за всяка точка 
на времето. Оценката е 
извършена за точки с ко-
ординати (43° 13' N, 28° 00' 
E)  между 30-38 км източно 
от нос Шабла. 

Теоретичният анализ 
на експерименталните из-
следвания и GPS измерва-
нията показва, че в сравне-
ние с 2011 г. и 2012 г. през 
2013 г. ерозията на плажа 
пред хотел „Сириус“ е по-
стоянна и значителна и 
профилът на водолинията 
се е преместил с около 3 м 
в средната част от плажа 
-  фиг. 2.

Ерозията се е задълбо-
чила в североизточната 
част от плажа, което под-
сказва, че доминиращите 
вълни са в тази посока. 
Това води до размиване на 
пясъчния плаж и дефицит 
на пясъчен материал. И 
тъй като в тази част от 
крайбрежието няма зна-
чителен внос на пясъчни 
наноси, продължителната 
ерозия може да се превър-
не в проблем на плажа пред 
хотел „Сириус“.

Същите изводи са на-
правени и при изследва-
нията на плажовете пред 
хотел „Азалия“ в кк Златни 
пясъци и плажа в кв. „Аспа-
рухово”. GPS проследяване-
то на профила на водоли-
нията на тези плажни зони 
показва дългосрочната 
тенденция на развитие на 
морфодинамичните и ли-
тодинамичните процеси в 
бреговата зона на българ-
ското Черноморие.

Изследванията на на-
пречнобреговите профили 
позволява да се види про-
мяната на бреговата зона 

на плажа, а когато такива 
профили са измерени на 
годишни бази, това дава 
потенциал да се оценят 
темповете на ерозия през 
годините.

Резултатите позволя-
ват да се оцени дефици-
тът на пясъчни наноси по 
плажната ивица през годи-
ните. Измерваният напре-
чен профил на разпределе-
ние на пясъчния материал 
подкрепя заключението, че 
бреговата линия на пла-
жа пред хотел „Сириус“ е 
подложена на постоянна 
ерозия.

Изводи:

Изследванията, прове-
дени в периода 2011-2013 г. 
от студенти на Архите-
ктурния факултет на ВСУ 
„Черноризец Храбър“ и Тех-
ническия университет, 
Делфт, Холандия, показ-
ват, че бреговата линия 
на пясъчните плажове на 
курортите по северното 
крайбрежие на Черно море 
е подложена на продължи-
телна ерозия.

Вследствие на това 
профилът на водолинията 
на крайбрежната зона се е 
преместил с около 3 м по-
навътре в централната 
част на плажа.

Доминиращите вълни, 
водещи до размиване на 
пясъчните плажове, имат 
посока север-североизток. 
Следователно в североиз-
точните части на край-
брежието е необходимо да 
бъдат взети мерки за тях-
ното брегоукрепване.

Трябва да продължат 
изследванията по пробле-
мите на зоната и да бъдат 
подготвени съответните 
специалисти по брегово 
инженерство. Реализация-
та на магистърската про-
грама на Архитектурния 
факултет на ВСУ „Черно-
ризец Храбър“ съвместно 
с Технологичния универси-
тет, Делфт, Холандия, е 
от голямо значение за съз-
даване на бъдещите спе-
циалисти в тази област.

Изследват динамиката на въздействие на вълните върху пясъчните плажове край Варна 

Участници в международните изследвания от Архитектурния факултет  

на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Технологичния университет, Делфт, Холандия

Фиг. 1. Профил на 

прибойната зона в 

зимен и летен период

Фиг. 2. Сравнителен 

годишен анализ на 

положението на 

профила на водната 

линия на плажа пред 

хотел „Сириус“
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Коркът е естествен 
екологичен материал. От 
векове се ползва в различни 
отрасли на строителство-
то и промишлеността. Има 
широко приложение в съвре-
менния дом поради красивия 
си вид, трудното износване 
и отличните си изолацион-
ни свойства. Интериорните 
дизайнери го препоръчват и 
заради визуалните ефекти, 
които могат да се постиг-
нат чрез него. 

За уютен дом

Корковите плочи са с 
различна дебелина и формат 
в зависимост от това дали 
ще се използват за стенна 
облицовка или подова на-
стилка, но са признати за 
най-добрата топло- и шумо-
изолация. Те се произвеждат 
от раздробени парченца при 
висока температура и се 
формоват под налягане. 
Под, покрит с тях, е изклю-
чително приятен при допир - 
стъпвайки по него. Можете 
целогодишно да се разхож-
дате боси, без да изпитате 
дискомфорт. 

Сред супер модерните 
варианти са т. нар. „плува-
щи” подове от корк, когато 
елементите са с вид и начин 
на монтаж като ламинира-
ния паркет. Най-луксозният 
модел е фурнированият с 
подложка от корк, който не 
се лепи, а се монтира с клик 
система.

Друг поглед върху използ-
ването на супер материала 
предлага дизайнерът Йели-
нек Корк. Той превръща ре-
циклирани тапи в паркет с 
интересен десен. Покритие-
то представлява мини плоч-
ки, които най-често се пра-
вят от керамика и стъкло. 
Те стават все по-популярни 
в интериорните решения. 
Но красивите плочки с фор-
мата на монета на Йелинек 
всъщност са изрязани от 
тапи за вино. Използвани 
са естествената еластич-
ност и водоустойчивост 
на корка, за да се предложи 
материал за настилка с по-
лезни свойства.

За да направи покри-
тието, творецът нарязал 

тапите на кръгли диско-
ве с около 6 мм дебелина. 
След това ги залепил върху 
специална хартия, благо-
дарение на което се фор-
мира интересният десен, 
подобен на мозайка. Ма-
териалът е прилепен към 
пода и е подреден подобно 
на обикновените плочки, а 
след това е покрит с лак. 
Отделните парчета могат 
да се оцветяват в различни 
тонове, за да се създадат 
шарки. Коркът се комбини-
ра с други материали, за 
да се осигурят още повече 

възможности за дизайнер-
ското въображение.

Как да преобразите 

тапите?

Сигурни сме, че никога не 
сте се замисляли какво може 
да направите с корковите 
тапи, които изхвърляте на 
боклука с лека ръка. Не само 
празните бутилки от вино 
могат да се декорират, но 
техните тапи също са чуде-
сен материал, с който да по-
стигнете доста оригинални 
резултати. Той е идеален за 
ръчно направени аксесоари, 
тъй като е изключително 
гъвкав. Изделията прида-
ват свежо и нестандартно 
излъчване на вътрешния ди-
зайн на помещенията, а за 
да ги постигнете, имате 
нужда единствено от силно 
лепило.

Оригинално решение, ако 
например чакате приятели 
за вечеря, е да ги изнена-
дате с чаша  червено вино, 
сервирана на хубав поднос. 
Единственото усилие, кое-
то ще трябва да положите, 
е да срежете корковите 
тапи по дължина и да ги за-
лепите за дъното на таб-
лата.

Сувенирните дървени 
дъски могат да се превър-
нат в поставки за горещи 
съдове, ако наредите тапи-
те успоредно, на квадрати 

Посягат към него дори за чанти и бижута
или на рибена кост. Дос-
татъчно е да ги залепите 
с контактно лепило или с 
пистолет с горещ силикон. 
Сложете повечко, за да по-
еме и част от фугата. Ос-
тавете да стегне за една 
нощ. Предимството на тази 
поставка е, че коркът издър-
жа високи температури за 
разлика от обикновената 
дъска, която може да изгори 
и почернее.

Тънки парченца от тапи 
са подходящи за залепване 
към краката на столовете 
и масите, за да не драскат 
дървения под.

Направи си сам

Работата с корк е лека и 
приятна и човек без специ-
ални умения може да покрие 
пода у дома си. Дебелината 
на плочите варира от 3 до 
12 мм, а най-качествените 
видове са до 20 мм от ес-
тествено наслоен пресован 
материал. Готовите плоч-
ки обикновено са с размери 
30x30 или 30x60 см. Май-
сторите ще ви посъветват 
да не ги купувате фабрично 
лакирани, защото могат да 
съдържат микрофуги, през 
които да влиза влага. 

Важно е основата да е 
равна и почистена от прах. 
Върху опаковката ще наме-
рите точни инструкции за 
ползването на контактно-
то лепило, но най-добре спе-
циално да е споменато, че е 
подходящо за корк. Нанесе-
те върху пода един слой за 
грунд с четка. След това на-
мажете плочката по цялата 
повърхност и по ръбовете, 
изчакайте да засъхне за ня-
колко минути и притиснете 
към точното място. 

При декоративните 
стенни покрития се полз-
ват или коркови плочи, или 
ролки като тапети, които 
могат да са натурални или с 
поставен върху тях парафин 
или целулозен лак. 

Предимство е, че под 
тях можете допълнително 
да си налепите изолация от 
стиропор. При подходяща 
дебелина с двата слоя не 
само постигате естети-
чески ефект, но и допълни-
телна защита на стената. 
Последният моден писък е 
освежаването чрез облепва-
не на старите мебели, дори 
има варианти на корк на 
самозалепващи ролки като 
фолио. 

Аксесоарите

Колкото и да е странно, 
се предлагат дори чанти, 
аксесоари и бижута с мар-
ката Barka, изработени от 
коркова ...кожа. Материята 
е красива и оригинална, лека, 
водоустойчива и мека. 

Португалските дизайне-
ри от Lindo предлагат друго 
– всякакви аксесоари за дома, 
изработени от 100% корк. 
Мембраната на дървесните 
клетки съдържа вещество, 
наречено suberin, което не 

позволява на материала да 
абсорбира прах, влага, маз-
нини. Той е нетоксичен, не 
се надрасква и се почиства 
много лесно. Ако цените кре-
ативността, качеството и 
обичате природата, серията 
ще ви допадне.

Израелските фирми 
Monkey Business и Reddish са 
обединили усилия и са създа-
ли поредица от коркови тапи 
за бутилки вино 

във форма на различни 

животни. 

Серията се казва The 
Corkers и може да се поръ-
ча онлайн. Всяка опаковка 
съдържа части от тялото, 
които трябва да се добавят 
или по-точно да се забодат 
върху тапата по схема по-
добно на сглобяването на 
играчка от шоколадово яйце. 
Накрая ще се сдобиете със 
забавно малко животинче, 
например мечка, бизон, зай-
че, елен, врана или маймуна.

Това е интересен начин 
да удължите живота на 
корковите си тапи, особено 
ако обичате да пиете вино и 
често се сдобивате с таки-
ва. Пък и така можете да се 
позабавлявате заедно с де-
цата си, създавайки зоопарк. 

Откъде идва?

В етимологията на поня-
тието „херметично затва-
ряне“ прозира името на ста-
рогръцкия бог Хермес. За 
любимото вино той измис-
лил запушалка от кората на 
дърво, която не допуска от 
амфората да се разлее нито 
капка от ценната течност. 

Когато пътувате в ра-
йона на Западното Среди-
земноморие, не може да не 
ви направят впечатление 
обелените стволове на цели 
гори с масивни дървета. Това 
са корковите дъбове, чиято 
кора е готова за ползване 
едва след като дървото на-
върши 25 г. Плантациите по-
криват около 2,5 млн. хекта-
ра и се намират предимно в 
Португалия, Испания, Алжир, 
Мароко, Франция, Италия 
и Тунис. Кората се обелва 
ръчно или с машини, без да 
се реже самото дърво. За 
девет години целостта му 
се възстановява. През над 
двестагодишния живот на 
корковия дъб процедурата 
се повтаря до 20 пъти и ед-
нократният добив може да 
стигне няколкостотин кг.

Качеството е от ключо-
во значение за запазването 
на продукта. Парчетата 
корк трябва да са прибрани 
в разгара на лятото, да са 
съхнали няколко месеца като 
криви неравномерни ивици и 
после да са добре изварени. 
Следват формоване, сорти-
ране и дезинфекциране със 
спирт. 

Съвременната индус-
трия за производство на 
корк води началото си от 
испанската провинция Ка-
талуния.

Подовото покритие на Йелинек Корк

Модният хит – чанта 

от коркова кожа

Аксесоарите от корк внасят уют

От материала може да се конструира 

дизайнерски интериор
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Хитрино
Описание: Процедурата е открита на ос-

нование чл. 16, ал. 8 от ЗОП и ще се проведе по 
правилата на открита процедура (глава пета от 
ЗОП). Целта на настоящата открита процедура е 
сключване на рамково споразумение за възлагане 

на договор за обществена поръчка за поддържане, 
текущ ремонт, ремонтно-възстановителни рабо-
ти, строителство, основен ремонт, реконструк-
ция, рехабилитация на общинската пътна и улична 
мрежа, пътни съоръжения за нуждите на община 
Хитрино.

Възложител: Община Самоков
Описание: Предметът на настоящата об-

ществена поръчка е строителство на РЦУО - Са-
моков – 1-ви етап и външни връзки в рамките на 
Проект № DIR-592115-1-11 - „Изграждане на регио-
нална система за управление на отпадъци в регион 
Костенец (Самоков)”, финансиран от приоритетна 
ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.” (ОПОС) съгласно Договор за безвъзмездна 
помощ № DIR - 5112122-C-005. Обхватът и основ-
ните параметри на обществената поръчка са 
подробно описани в техническите спецификации 
на възложителя за изпълнение на обществената 

поръчка от настоящата документация. Договорът 
за строителство включва изграждане на компо-
нентите на клетка 1 към регионален център за 
управление на отпадъците, предвидени в обхвата, 
така както е определен в техническите специфи-
кации от настоящата документация за участие. 
Изпълнителят ще осъществява възложените му 
дейности съгласно изискванията на Закона за ус-
тройство на територията (ЗУТ), както и общи-
те договорни условия на FIDIC за строителство 
на строителни и инженерни обекти, проектирани 
от възложителя (Червена книга, първо издание 
1999 г.), наричано за краткост Червена книга.

Възложител: Община Две могили 
Описание: Предмет на обществената поръчка 

е избор на изпълнител за извършване на строи-
телно-монтажни работи по проект „Обновяване 
на съществуващата инфраструктура на община 
Две могили чрез реконструкция на градския пло-
щад, рехабилитация на градския парк и подмяна 
на осветителни, напоителни и други инсталации 
в него - УПИ I, кв. 151, гр. Две могили, общи. Две 
могили, обл. Русе". За същия община Две могили е 
подала проектно предложение по Публична инвес-
тиционна програма „Растеж и устойчиво развитие 
на регионите”. Вследствие на това община Две 
могили обявява настоящата обществена поръчка, 

като към момента финансиране не е осигурено. В 
случай че Публичната инвестиционна програмата 
„Растеж и устойчиво развитие на регионите” не 
одобри проектното предложение и не осигури фи-
нансиране, възложителят си запазва правото да 
търси друг източник на финансиране за осъщест-
вяване на дейностите по проекта. Основният про-
блем, който се цели да бъде разрешен с осъществя-
ването на проекта, е липсата на места за отдих 
и развлечения за жителите на града от различни 
възрастови групи, съответстващи на повишени-
те потребности. С реализацията ще се надгради 
извършеното по програма САПАРД, понастоящем 
ПРСР - мярка 322.

Възложител: Община Велико Търново
Описание: Обществената поръчка се изпъл-

нява за нуждите на проект „Изграждане на реги-
онална система за управление на отпадъците в 
регион Велико Търново”, който се осъществява 

с финансовата подкрепа на Оперативна програ-
ма „Околна среда 2007–2013 г.”, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и Кохезионния фонд. В пред-
мета на поръчката са включени следните дейнос-

Наименование: Поддържане, текущ ремонт, ремонтно-възстано-
вителни работи, строителство, основен ремонт, реконструкция, реха-
билитация на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения за 
нуждите на община Хитрино.

Наименование: Строителство на РЦУО - Самоков – 1-ви етап и 
външни връзки в рамките на Проект № DIR-592115-1-11 - „Изграждане 
на регионална система за управление на отпадъци в регион Костенец 
(Самоков)”, финансиран от приоритетна ос 2 на Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС), съгласно Договор за безвъзмездна 
помощ № DIR - 5112122-C-005.

Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строи-
телно-монтажни работи по проект „Обновяване на съществуващата 
инфраструктура на община Две могили чрез реконструкция на градския 
площад, рехабилитация на градския парк и подмяна на осветителни, на-
поителни и други инсталации в него - УПИ I, кв. 151, гр. Две могили, общ. 
Две могили, обл. Русе.

Наименование: Инженеринг (проектиране и строителство) на 
обект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Ве-
лико Търново” по договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично 
оборудване и проектиране – строителство за електро- и машинномон-
тажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от 
изпълнителя (Жълта книга).

Oсн. предмет: 45233120 - Строителни и монтажни 
работи на пътища 
Прогнозна стойност: 7 000 000 лева
Общо количество или обем: Предметът на насто-
ящата обществена поръчка обхваща поддържане, 
текущ ремонт, ремонтно-възстановителни работи, 
строителство, основен ремонт, реконструкция, ре-
хабилитация на общинската пътна и улична мрежа, 
пътни съоръжения на територията на населените 
места от община Хитрино, както следва: с. Байково, 
с. Близнаци, с. Висока поляна, с. Върбак, с. Длъжко, с. 
Добри Войниково, с. Единаковци, с. Живково, с. Звегор, 
с. Иглика, с. Калино, с. Каменяк, с. Развигорово, с. Сли-
вак, с. Становец, с. Студеница, с. Тервел, с. Тимарево, 
с. Трем, с. Хитрино, с. Черн. Обществената поръчка 
включва изпълнението на следните дейности, които 
са свързани с извършването на поддържане и предста-
вляват условие, следствие или допълнение към него: 1. 
Поддържане, текущ ремонт на: пътна и улична мрежа, 
пътни съоръжения (мостове, пасарелки, водостоци) 
на територията на община Хитрино. Поддържането 
(текущ ремонт) се осъществява чрез отстраняване 
на отделни повреди по пътното платно; възстановя-
ване на разрушени тротоари, бордюри, отводнителни 
съоръжения в отделни участъци; ремонт на отделни 
разрушения – дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др.; 
отстраняване на отделни деформации – вълни, колово-
зи и други неравности; ремонт и запълване на фуги и 
други на пътни съоръжения; 2.Строителство, основен 
ремонт, реконструкция и рехабилитация на: пътна и 
улична мрежа, пътни съоръжения на територията на 
община Хитрино. Изпълнение на строителство по 
всички части на одобрените инвестиционни проекти 
(Конструктивна, Пътна, ВОД, ПБЗ, Геодезия, Геология, 
Организация на движението, Пътна безопасност-мар-
кировки и пътни знаци, Пожарна безопасност и други 
части); доставка и влагане в строителството на 
необходимите и съответстващи на техническите 
спецификации строителни продукти (строителни 
материали, включително асфалтови смеси, бетонови 

и други изделия, елементи, детайли, комплекти и др.); 
осигуряване на терени за нуждите на строителство-
то – за временно строителство, складиране на мате-
риали и техника в случаите, когато същите са извън 
територията, върху която се изгражда строежът; из-
вършване на необходимите изпитвания и лабораторни 
изследвания; съставяне на строителни книжа и изгот-
вяне на екзекутивната документация на строежите; 
участие в процедури по въвеждане на строежите в 
експлоатация; отстраняване на недостатъците, ус-
тановени при предаването на строежите и въвежда-
нето им в експлоатация; гаранционно поддържане на 
строежите, включващо отстраняване на проявени 
дефекти през гаранционните срокове, определени с 
договора за възлагане на обществената поръчка в 
съответствие с офертата. При аварийни ситуации 
се извършват аварийно-възстановителни работи, 
целящи незабавно възстановяване на минимално ниво 
на обслужване след възникване на аварийни ситуации 
(свлачищни явления, срутвания, изравяния, разруше-
ние на мостови съоръжения и др.). Пълният обхват и 
изчерпателно изброяване на дейностите, дължими от 
изпълнителя на поръчката, са описани в техническата 
спецификация от документацията за участие.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 48
Срок за получаване на документация за участие: 

28.02.2014 г. Час: 16:30 
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 12.03.2014 г. Час: 16:30
Отваряне на офертите: с. Хитрино, община Хитри-
но, сградата на общинска администрация Хитрино
Дата: 13.03.2014 г. Час: 14:00 
За контакти: Ахмед Ахмед - зам.-кмет на община 
Хитрино
Факс: 05341 2120
Адрес: ул. „Възраждане” №45
Адрес на възложителя: www.hitrino.org  
Телефон: 05341 2250
E-mail: kmet@hitrino.org   

Oсн. предмет: 45222110 - Строителни работи по 
общо изграждане на депа за отпадъци 
Прогнозна стойност: 4 773 041 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 8
Срок за получаване на документация за участие: 

07.03.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 17.03.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Община Самоков
Дата: 18.03.2014 г. Час: 10:00
За контакти: инж. Евелина Перфанова - директор 
дирекция ТСУЕП
Факс: 0722 60050
Адрес: ул. „Македония“ № 34
Адрес на възложителя: www.samokov.bg  
Телефон: 0722 66729
E-mail: obsamokow@abv.bg  

Oсн. предмет: 45222110 - Строителни работи по 
общо изграждане на депа за отпадъци 
Прогнозна стойност: 23 776 267,56 лева
Краен срок за изпълнение: Завършване: 15.07.2015 г. 
Срок за получаване на документация за участие: 

04.03.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 14.03.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: В сградата на община 

Велико Търново
Дата: 17.03.2014 г. Час: 14:00
За контакти: Теодора Минкова, Русанка Алексан-
дрова, Зорница Кънчева - Миладинова
Факс: 062 619251
Адрес: пл. „Майка България” №2
Адрес на възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg 
Телефон: 062619 229; 062619 231;062619 503
E-mail: mop_vt@abv.bg

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 629 176,23 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 
месеци: 8
Срок за получаване на документация за участие: 

21.02.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 28.02.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: гр. Две могили, община 
Две могили, заседателна зала
Дата: 04.03.2014 г. Час: 10:00
За контакти: инж. Марин Маринов
Факс: 08141 2254
Адрес: бул. „България” №84
Адрес на възложителя: www.dvemogili.bg   
Телефон: 08141 2254
E-mail: dvemogili@mbox.digsys.bg 

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Купувам мобилен бетонов възел

            GSM 0888 939 000   

ти: Преглед и анализ на съществуващия идеен 
проект на възложителя за обект „Регионална 
система за управление на отпадъците в регион 
Велико Търново”. Допълнителни проучвания при 
необходимост. Изготвяне на инвестиционен про-
ект във фаза работен проект въз основа на съ-
ществуващ идеен проект за обект „Регионална 
система за управление на отпадъците в регион 
Велико Търново”, в обхват и със съдържание съ-
гласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата 
и съдържанието на инвестиционните проекти, 
законовите и подзаконовите нормативни актове 
на Република България и в съответствие с идей-
ния проект, одобрен от възложителя, комплексно 
разрешително, актуализиран ПИП, извършване 
на всички необходими дейности по съгласуване 
на инвестиционния проект с компетентните 
органи, възложителя и инженера. Актуализация 
на разработения план за безопасност и здраве 
(ПБЗ) и разработване на работен проект по 
организация и изпълнение на строителството 
(РПОИС). Получаване на всички необходими ста-
новища и разрешения, необходими за извършване 
на неговата работа, съгласно българското за-
конодателство. Получаване на допълнено разре-
шение за строеж за обекта. Законосъобразно, 
качествено и срочно започване, изпълнение и 
завършване на строителството, включително 
доставка на суровини и материали, механизация, 
работна сила и всякакви услуги и дейности, не-
обходими за изпълнение на строителството в 
съответствие с техническите спецификации и 
инвестиционните проекти съгласно Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) и подзако-

новите нормативни актове по прилагането му, 
всички други действащи нормативни документи, 
договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за техно-
логично оборудване и проектиране – строител-
ство за електро- и машинномонтажни работи и 
за строителни и инженерни обекти, проектирани 
от изпълнителя (Жълта книга, първо издание на 
Международната федерация на инженерите кон-
султанти (FIDIC), 1999) - общи и специфични усло-
вия и правилата на ОП „Околна среда 2007-2013г.”. 
Авторски надзор по време на строителството 
в обем и със съдържание съгласно ЗУТ и подзако-
новите нормативни документи по прилагането 
му. Доставка, монтаж и пуск на електро-меха-
ничното, технологичното и другото, различно от 
тях, оборудване. Изготвяне на екзекутивна до-
кументация и кадастрални заснемания на целия 
обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и 
имотния регистър. Изготвяне на инструкции за 
експлоатация и експлоатационна поддръжка на 
регионалната система за управление на отпа-
дъците. Обучение на персонала, който ще бъде 
ангажиран в периода на експлоатация на систе-
мата. Проби при завършване на строителните 
и монтажните работи. Въвеждане на обекта в 
експлоатация след получаване на разрешение за 
ползване. Отстраняване на всички констатира-
ни дефекти през срока за съобщаване на дефекти 
и в рамките на гаранционния срок. Гаранционно 
обслужване до изтичане на гаранционния срок. 
Изпълнение на административните изисквания 
съгласно приложимата нормативна уредба и пра-
вилата на Оперативна програма „Околна среда 
2007 - 2013 г.”
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Заемаме 42-ра позиция в класацията на „Блумбърг“

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Авторитетната аген-
ция за финансови анализи 
„Блумбърг” постави стра-
ната ни на 42-ро място в 
престижната си класация 
за най-иновативните дър-
жави в света. Компани-
ята със седалище в Ню 
Йорк нареди тази година 
на първа позиция Южна Ко-
рея с общ рейтинг 92,10. 
За сравнение – България е 
оценена с 57,26.

Специалистите са 
анализирали повече от 
200 държави по седем 
критерия, като научноиз-

следователска и развойна 
дейност (НРД), разходи, 
процент на високотех-
нологичните компании и 
патентна активност. 
В класацията за най-го-
ляма интензивност на 
НРД България попада на 
54-то място. В катего-
рията „Възможности за 
производство“ страна-
та ни е 47-а в света. В 
„Продуктивност“ – 62-ра, 
в „Развитие на високите 
технологии“ – 35-а, а във 
„Висококвалифицирани 
кадри“ попадаме на 45-о 
място. В „Концентрация 
на изследователи“ и в „Па-
тентна активност“ сме 
съответно на 39-а и 43-

та позиция.
Интересното е,  че 

първенецът Южна Корея 
не заема нито едно първо 
място в отделните кате-
гории, но въпреки това е с 
най-голям общ коефициент 
на иновативност. Швеция 
и САЩ са на втора и тре-
та позиция.

Победител по патент-
на активност е Тайван. 
Страната е една от най-
конкурентоспособните 
икономики в света. С 10-о 
място по общ коефициент 
на иновативност, тя е 
родина на някои от най-го-
лемите технологични мар-
ки, в това число лидера на 
пазара на смартфони HTC, 

както и компютърните ги-
ганти Asus и Acer. 

Израел заема 30-о мяс-
то в общата класация, 
но страната е известна 
с високия процент БВП, 
който отделя за научноиз-
следователски и развойни 
дейности, и затова спра-
ведливо е определена за 
шампион в тази област.

В Люксембург продук-
тивността е най-висока. 
Тя е на 21-во място в об-
щата класация, но начело 
на тази категория.

„Блумбърг ”  отдава 
признание на САЩ в об-
ластта на високите тех-
нологии. В страната има 
най-голям брой компании 

от този клас спрямо об-
щия брой публични друже-
ства.

По концентрация на 
изследователи Исландия 
има най-голям брой профе-
сионалисти, включително 
доктори, студенти, анга-
жирани с НРД на един млн. 
хора. Тя е на 33-то място 
по общ коефициент на 
иновативност.

Възможностите за 
производство естест-
вено са най-големи в Ки-
тай. То се оценява като 
процент от общия БВП 

на страната и делът от 
общото световно произ-
водство. Иначе Поднебес-
ната империя се нарежда 
на 25-о място в общата 
класация.

Висококвалифицира-
ните кадри са най-много 
в Канада. При оценка на 
критерия се включват хо-
рата, които са завършили 
средно образование и са 
продължили да се обуча-
ват във висше учебно за-
ведение. Страната е 11-а 
по общ коефициент на 
иновативност.

Наскоро 

у нас бе 

представен 

първият 

български 

таблет

Може ли от акация и пясък да се получи материал с 
изключителни качества в строителството? На този 
въпрос отговор съвместно търсят учени от Германия 
и Намибия. Институтът за нови материали „Лайбниц” 
в провинция Саарланд и партньорите от Африка – два 
университета и Центърът за бизнес и иновации, же-
лаят да използват растящото в изобилие дърво, за да 
произведат нови суровини за устойчиво строителство.  

Акацията понякога застрашава други растителни 
видове. За да се справят с нея, местните най-вече са я 
изсичат и използват за огрев. Учените предлагат сега 
да я направят основна съставка на материал, който 
би повлиял силно на икономиката на страната и кон-
тинента. В него ще се включи и пясък от пустинята 
Намиб, който по традиционен начин се превръща във 
водно стъкло. Смесени, двата компонента представля-
ват основа за производство на плоскости, подходящи 
за всякакво строителство, обяснява ръководителят на 
проекта Райнер Ханзелман.

Проектът NaMiBIND е финансиран от Министер-
ството на образованието и изследванията на Германия 
и изпълнението му ще продължи две години. 

Солта от морската 
вода бавно разрушава 
железобетона по прис-
танищните съоръжения. 
Особено опасно е, когато 
е засегната носеща кон-
струкция. За да се избе-
гнат щети за стотици 
милиони от разрушава-
нето на кейове и сгради, 
занапред ще се грижи ин-
тегрирана система от 
сензори. Тя вече се при-
лага експериментално на 
един от новите кейове в 
Ротердам. Вградената в 
пристанищното съоръже-
ние система ще оповестя-
ва до каква степен йони-
те на солта са започнали 

да „изяждат” желязото от 
конструкцията. 

Пасивните сензори от 

типа RFID са създадени 
от компанията за сис-
теми за сигурност BS2 

Boppard, а интегрирането 
им в железобетонни кон-
струкции е дело на учени 
от Института „Фрауенхо-
фер” в Дуисбург, Германия.

Принципът на дейст-
вие е прост. Сензорите са 
закрепени на металните 
пръти на конструкцията. 
Колкото повече от тях 
престанат да излъчват 
сигнал, толкова повече е 
напреднала корозията на 
съоръжението. 

Учените се надяват 
на широко приложение не 
само в пристанищни ком-
плекси, но и при построй-
ки, изложени на екстремни 
природни условия.

В пустинята има достатъчно пясък и акации

Лабораторните 

опити със сензорите 

са успешни

Архитектите ще про-
ектират следващото по-
коление зелени градове с 
нов мощен инструмент. 
Софтуерните инжене-
ри към американската 
National Renewable Energy 
Laboratory (NREL) пусна-
ха нова версия на техния 
plug-in за SketchUp (open-
source програмата на 
Google за 3D моделиране). 
Безплатният OpenStudio 
plug-in позволява на тво-
рците да създават по-де-
тайлни симулации на енер-
гийната ефективност на 
постройките и предста-
влява още една стъпка в 
посока на широко достъп-
ни и напълно безплатни 
средства за авангардно 
проектиране на зелени 
сгради.

Компанията използва 
потенциала за интегри-
ране на SketchUp и Google 
Earth. Това позволява на 
професионалистите да 
позиционират проекти-
те си в действителната 
им среда. Те могат да 
предвидят как сградите 

ще се впишат в терена 
и сред съществуващите 
постройки, да предвидят 
засенчванията и прочие.

Подобна информация е 
изключително полезна за 
ориентирането на сгра-
дата, позиционирането 
на прозорците с оглед на 
осигуряване на оптимално 
естествено осветление 
и намаляване на енергий-
ната консумация. Тя може 
да се интегрира и с още 
една система за енергий-
но моделиране на NREL – 
EnergyPlus, чрез която се 
правят симулации на сис-
темите за отопление, ох-
лаждане, вентилация, ос-
ветление, остъкляването 
на прозорците и т.н.

OpenStudio работи с 
версия 4.0 на EnergyPlus, 
ко ято  е  съвместима 
с Windows, Linux, Snow 
Leopard.

В NREL работят по до-
бавянето на нови функции 
към софтуера – изчислява-
не на разходите за изграж-
дане, както и съответ-
ствието по американския 

стандарт за устойчиво 
строителство Leadership 
in Energy and Environmental 
Design (LEED). 

„Надеждата ни е, че в 
бъдеще чрез нашия про-
дукт проектантите ще 
могат да кажат още в 
самото начало, че даден 
проект не струва, защото 
при реализация би използ-
вал твърде много енергия“ 
подчертава Ник Лонг от 
NREL.

Софтуерът ще е до-
бър помощник при анали-
зирането на енергийните 
разходи, емисиите на въ-
глероден двуокис, разходи 
за осветление, отопление, 
въздушни потоци и други 
параметри, достъпни в 
момента само при мощ-
ните и скъпи софтуерни 
продукти.

Google SketchUp се 
ползва от архитекти и ди-
зайнери в ранните фази на 
проектиране за създаване 
на примерни концептуал-
ни модели. Програмата е 
лесна за използване и ком-
бинирана с новият plug-in, 
ще улесни работата, като 
позволи да се вземе под 
внимание  енергийната 
ефективност в най-ранен 
етап. Някои от функции-
те са възможност за кон-
фигуриране на големина 
на прозорците, ориента-
ция и тип на отделните 
помещения, положение на 
сградата и вида на използ-
ваните материали. Всичко 
това ще позволи лесното 
пресмятане на енергийни-
те разходи, което е важна 
част от проектирането 
на зелени сгради.

Архитектите 

получиха 

инструмент за 

още повече зелено 

строителство

Повече от 300 изтъкнати изследователи от Ста-
рия континент ще получат безвъзмездна помощ в рам-
ките на така наречените Consolidator Grants. Това са 
стипендии за учени с по-дълъг професионален опит. 
Европейският съвет за научни изследвания е предос-
тавил общо 575 млн. евро. С финансовите помощи 
изследователите могат да разширят екипите си и 
например да назначат в тях асистенти и докторанти. 
Специално жури е определило кой да бъде подпомогнат. 
Напливът за програмата е бил голям, като са постъ-
пили 3600 предложения. 

Стипендиите са първите средства от бюджета 
на новата рамкова програма на ЕС за научни изследва-
ния „Хоризонт 2020“. За нея на разположение са около 
80 млрд. евро за периода от 2014 до 2020 г.
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Всяка трета сграда се 
изгражда на принципите 
на устойчивото строи-
телство. До 2015 г. ве-
роятно половината от 
проектите ще са съобра-
зени с екоизискванията, 
прогнозират анализатори 
в бранша. Специалисти 
от компанията McGraw Hill 
Construction са анализирали 
тенденциите в 62 страни, 
включително и у нас. Като 
зелено строителство 
се окачествяват сгради, 
получили сертификат по 
някоя от признатите све-
товни системи. Най-голя-
ма активност в сектора 
се забелязва в търговски-
те и офис постройките, 
както и при хотелите. 

В Сингапур 89% от 
компаниите се очаква да 
изграждат зелени сгради 
през 2015 г., следвани от 
ОАЕ със 74% и Норвегия с 
68%. 

Световни ят  ръст 
предполага, че строител-
ството на бъдещето не 
е ограничено в определен 
регион, икономическа си-
туация или култура, като 
63% от фирмите планират 
започването на нови зеле-
ни проекти, а 50% от анке-
тираните имат планове за 
въвеждане на енергоефек-
тивни решения. 

Стимул за компаниите 
са и очакваните държав-
ни облекчения за зелено 
строителство - както за 
ново, така и за въвеждане 
на екомерки при вече съ-
ществуващи обекти. Този 
фактор също се очаква 

да повлияе значително на 
ръста на инвестицион-
на активност в сектора. 
Към днешна дата на пове-
чето места по света тези 
фактори не тежат при 
взимането на решение за 
устойчиво строителство. 
Има две изключения - Син-
гапур и Бразилия, където 
най-голям процент от за-
питаните посочват, че по-
добни инициативи оказват 
голямо влияние за тяхното 
решение, обясняват още 
специалистите. 

До 2050 г. се очаква 
79% от човечеството да 
живят в градовете, сочат 
данните на ООН. Само в 
Китай около 18 млн. души 
всяка година мигрират 
към мегаполисите. В Ин-
дия градското население е 
нараснало с повече от 30% 
от 2000 г. насам, с прог-

нози за нов ръст от 42% 
преди 2100 г. Посрещайки 
новите нужди на това раз-
растващо се градско на-
селение, развиващите се 
страни използват исто-
рическата възможност да 
поправят грешките на ин-
дустриалния и постиндус-

триалния урбанизъм чрез 
устойчиво строителство. 
Това е особено видно в раз-
витието на транспортна-
та инфраструктура. До-
бър пример за решение на 
този проблем са някои ази-
атски държави, в които се 
наблюдава най-големият 

бум на железопътно стро-
ителство от XIX в. насам 
с изграждането на метро  
и високоскоростна жп сис-
тема. Доскоро Шанхай ня-
маше подземна железница, 
а сега това е най-голяма-
та система, обслужваща 8 
млн. пътници на ден. 

Половината от новите сгради до 2015 г. 
ще са зелени

Нов модел за справяне 
с недостига на площ за за-
строяване ще експеримен-
тират в Единбург. Мест-
ните власти в столицата 
на Шотландия одобриха 
проект за изграждане на 
слънчево градче. С негова-
та реализация се е заела 
компанията SRT EcoBuild, 
чийто генерален директор 
заяви, че основната цел е 
създаването на екологич-
ни и икономични домове 
върху вода. Предимно ще 
бъде използван лек, но 
много здрав материал от 
въглеродни влакна. Къщи-
те ще бъдат оборудвани 
със слънчеви панели, което 

ще ги направи максимално 
ефективни според крите-
риите на устойчивото 
строителство.

Единбург е вторият 
по големина град в Шот-
ландия и е много гъсто 
населен за площта си. 

Постоянните жители са 
около половин милион, но 
всяка година градчето 
се посещава от близо 13 
млн. туристи. Затова и 
екологичният проект за 
слънчевото градче бе по-
срещнат с овации.

„Руската „Росатом” изгражда 20 
блока на АЕЦ в чужбина и договаря 
още 40“, съобщи ген.  директор на 
компанията Сергей Кириенко. В пери-
ода след тежката авария в японска-
та централа „Фукушима” руснаците 
не само не са спрели строителство-
то по започнати обекти, но и са уд-
воили договорите с други страни.

Сред новите проекти е изграж-
дането на два реактора за унгар-
ската АЕЦ „Пакш”. За неговото ре-
ализиране Москва ще предостави 
на Будапеща държавен кредит до 10 
млрд. евро. „Допълнителните дого-
вори за строителството, достав-
ката на гориво и обслужването на 
централата ще бъдат подготвени 
до шест месеца“, уточни Кириенко.

В момента „Пакш” осигурява 40% 
от електроенергията в страната. 
Планира се новите блокове да влязат 
в експлоатация до 2023 г. и да бъдат 
изцяло собственост на Унгария.

„Росатом” получи покана да 
участва и в строителството на 
атомни реактори във Великобри-
тания. Според Сергей Кириенко тя 
е била резултат от водените пре-

ки преговори между двете страни. 
„Великобритания не обявява търго-
ве, тя преговаря и след това взима 
решения“, поясни той и напомни, че 
между Москва и Лондон има подписа-
на пътна карта за сътрудничество 
в сферата на атомната енергетика 
и че Русия гледа много сериозно на 
британската ядрена програма за из-
граждане на модерни централи.

През 2013 г. „Росатом” пусна в 
експлоатация първия блок на ин-
дийската АЕЦ „Куданкулам”, а през 
тази година предстои откриването 
на втория блок. Продължава строи-
телството на 3-ти и 4-ти блок на 

Тянванската централа в Китай и 
на Островецката АЕЦ в Беларус. В 
Турция върви подготовката на ин-
фраструктурата около първия ядрен 
енергиен обект. Само преди месец 
бе подписан договор за изграждане 
на АЕЦ във Финландия, а в момента 
се водят преговори и Виетнам.

В самата Русия сега се строят 
девет енергоблока. Вече е започнал 
етапът на пускане на Белоярската 
АЕЦ, където ще работят реактори 
от следващо поколение с бързи неу-
трони. В края на годината предсто-
ят още два пуска - на Ростовската и 
Нововоронежката централа.

Старинният град Мал-
мьо в Швеция има нов сим-
вол – Кехлибареното око. 
Всъщност името на ком-
плекса е „Емпориа“, но за-
ради впечатляващата му 
фасада, напомняща разто-
пен слитък кехлибар, мест-
ните жители веднага го 
прекръстили. Погледната 
отдалече, сградата при-
лича и на гигантска съл-
за. Необичайната форма 
на комплекса, избрана от 
известния с творческото 
си мислене архитект Герт 
Вингорд, се е превърнала 
във визитна картичка на 
третия по големина град в 
страната.

Комплексът се нами-
ра на кръстопът на две 
от най-оживените улици в 
района Хили в Малмьо. Пло-
щта на Кехлибареното око 
е 27 хил. кв. м, като сграда-
та изпълнява най-различни 
функции. Тук се помещават 
търговски център, офиси, 
апартаменти, кафенета и 

ресторанти, голям паркинг. 
Кехлибареното око ни-

кога не се затваря, а по-
сетителите му могат да 
видят панорама към целия 
град от вътрешността му. 
Гледката е футуристична – 
Малмьо се разкрива в целия 
си блясък през калейдоскоп 
от разноцветни стъкла.

До двадесет години  на около  40% от територия-
та на Хамбург няма да се движат коли. Програмата на 
местните власти Green Network предлага пълна забрана 
за  движение на частния автотранспорт в целия център 
на града. В северната столица на Германия в бъдеще 
ще се използват велосипеди, обществен транспорт или 
просто ще се ходи пеша. 

Властите на Хамбург планират да се откажат от 
автомобилите не само с обикновени забрани. Те искат 
през следващите две десетилетия напълно да преус-
троят цялата инфраструктура, като всички важни мес-
та ще бъдат свързани помежду си с помощта на зелени 
алеи с пешеходни и велосипедни пътеки.
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Музикалният фести-
вал Sofia rocks 2014 ще 
се проведе на столичния 
стадион „Академик” на 6 
юли. Хедлайнери на съби-
тието ще бъдат пънк-рок-
легендите The Offspring, 
алтърнатив рокбанда-
та 30 Seconds To Mars и 
шведските индирокаджии 
Mando Diao. Френската 
шугейз банда Alcest и Ossy 
ще подгреят публиката в 
следобедните часове.

The Offspring са най-
продаваната пънк-рок-
банда за всички време-
на. Групата, формирана 
от гимназиална мечта и 
страст към музиката през 
далечната 1984 г., има 9 
издадени албума, една ком-
пилация и три DVD, които 
достигат продажби над 
32 млн. копия. Възродили 

популярността на пънка 
през 90-те, The Offspring 
преминават през серия 
от трансформации, за да 
стигнат до вече познатия 
състав – Декстър Холанд 

(вокали, ритъм китара), 
Нудълс (китара), Грег К. 
(бас китара) и Пийт Пара-
да (барабани).

30 Seconds To Mars 
пристигат на българска 
земя след 4 студийни ал-

бума, над 50 музикални на-
гради, световен рекорд на 
Гинес за най-дълго турне 
на рокбанда (60 държави 
от 6 континента) - над 
311 концерта пред около 

The Offspring са най-

продавана пънк-рокбанда за 

всички времена

Лидер на 30 Seconds To Mars е 

актьорът Джаред Лето

3 милиона души, и редица 
впечатляващи видеокли-
пoве, достигащи висини-
те на филмови продукции. 
Фронтменът на групата е 
популярният актьор Джа-
ред Лето, който дори е но-
миниран за тазгодишните 
„Оскари” за ролята си в 
„Клубът на купувачите от 
Далас”.

Шведите Mando Diao в 
момента работят върху 
десетия си албум Aelita, 
така че родните фенове 
ще са сред първите, кои-
то ще чуят песни от него.

Билетите за фести-
вала ще се разпространя-
ват в мрежата на Eventim, 
като първите 500 бройки 
от категориите „Право-
стоящи - терен“ и „Право-
стоящи - пред сцена“ ще 
са на специална промоцио-
нална цена съответно от 
80 и 100 лв. След изчерп-
ване на тези количества 
стандартните билети ще 
струват съответно 90 
и 110 лв. За феновете на 
Thirty Seconds To Mars ще 
бъде пуснато и ограниче-
но количество ВИП биле-
ти, които могат да бъдат 
купени от сайта www.
adventuresinwonderland.
com.

Петото издание на фестивала ще се проведе на стадион „Академик” 

Население -
то в столицата 
на една съвсем 
обикновена не-
назована страна 
решава на про-
веждащите се 
избори да гласу-
ва с бяла бюле-
тина. Повтор-
ното гласуване, 
ор г ан и з и ран о 
седмица по-къс-
но, не само зат-
въ ржд ав а ,  н о 
и засилва про-
тестния вот. 
Вместо да по-
търси причини-
те за един тол-
кова мащабен 
наказателен акт 
срещу системата, обезпокоеното за оцеляването си 
правителство прибягва до поредица от репресивни 
действия...

В романа „Проглеждане“ - своеобразно продълже-
ние на „Слепота“, Жозе Сарамаго ни казва, че прог-
ледналият за политическата реалност човек може 
да преобърне посоката и да пренареди съдбата на 
цялото общество. Някогашните поданици, поразени 
от слепота и изпълнени единствено с желание за 
физическо оцеляване, тук са се преобразили във въз-
върнали зрението си граждани, които поставят под 
въпрос мнимата демократичност на съвременния 
свят и твърдо отстояват свободния си избор. За-
реденият с напрежение политически трилър започва 
като остра сатира на правителствената политика 
и съмнителната ефикасност на демократичната 
система, за да завърши зловещо. Според „Гардиън“ 
тази книга казва за съвременната действителност 
повече от всяка друга. 

Освен автор на ефектни алегорични творби и 
разтърсващи антиутопии Жозе Сарамаго е публи-
цист, поет, преводач и гражданин с последователни 
и безкомпромисни позиции. През 1991 г. португалско-
то правителство налага цензура върху емблематич-
ния му роман „Евангелието по Исуса Христа“, затова 
пък седем години по-късно писателят е удостоен с 
Нобелова награда за литература за незабравимите 
си „притчи, изтъкани от въображение, състрадание 
и ирония“.

Legacy Recordings ще издадат ал-
бума Out Among The Star, който съ-
държа 12 открити наскоро песни на 
Джони Кеш. Парчетата са първона-
чално записани в Нешвил в Columbia 
Studios през 1981 г. и в 1111 Sound 
Studios през 1984 г. с продуцент Били 
Шерил – създател на т.нар. кънтри-
политън саунд. За записите на всич-
ки песни – включително дуетите с 
Джун Картър Кеш и Уейлън Дже-
нингс, Джони Кеш е работил с изклю-
чителен екип от студийни музикан-
ти: младия тогава Марти Стюарт 
(китара и мандолина) и членовете на 
Nashville A-Team – Джери Кенеди (ки-
тара), Пийт Дрейк (стийл китара) и 
Хенри Стрелецки (бас китара).

Песните в предстоящия албум 
не са били издавани под никак-
ва форма досега. Те престояват 
близо 30 години в хранилището на  
Columbia Records - материалът е 
открит през 2012 г. от Джон Кар-
тър Кеш и експертите на Legacy, 
докато класифицират музикално-
то наследство на Джони Кеш. „След 
смъртта на родителите ми реших, 
че трябва да се подреди и архивира 
целият материал, който оставиха. 
Майка ми и баща ми имаха навика да 
пазят всичко, което записват“, спо-
деля Джон Картър Кеш. „Открихме 
тези записи, продуцирани от Били 
Шерил в началото на 80-те години, 
които се  оказаха наистина прекрас-

ни“, казва той.
Песните са обработени в Cash 

Cabin Studios в Тенеси и получени-
ят резултат е „изгубената връз-
ка“ между албумите на Джони Кеш, 
свързваща революционните му „ро-
кабили“ с епохалните късни албуми.

Out Among The Star на един от 
най-популярните музиканти в ис-
торията ще се появи на пазара във 
втората половина на март.

Той е отлежавал близо 30 години в хранилището на  
Columbia Records

Спайк Джоунзи – режи-
сьор на „Да бъдеш Джон 
Малкович”, не е снимал 
пълнометражен филм от 
2009 г., когато излезе Where 
the wild things are - адапта-
ция по книгата за деца на 
Морис Сендак. През послед-
ните години американецът 
работи над късометражни 
филми, музикални клипове и 
различни други проекти.

„Един от най-предиз-
викателните аспекти на 
една връзка е да бъдеш на-
истина честен и интимен 
с човека, когото обичаш, и 
да позволиш и той да бъде 
такъв”, казва Джоунзи. „Ние 
се променяме и растем през 
цялото време, така че въ-
просът е как да позволиш 
на човека до себе си свобо-
дата да бъде това, което 

е всеки момент, всеки ден, 
година след година? В какво 
се превръща и можеш ли все 
още да го обичаш?“, казва 
режисьорът. 

Именно на тази тема е 
посветен дългоочакваният 
му игрален филм „Тя”. Дейст-
вието се развива в близко-
то бъдеще в Лос Анджелис, 
а историята проследява 
живота на обикновения Ти-
одор Туомбли (Хоакин Фи-

никс). След тежка раздяла 
той постепенно се изолира 
от обществото, но въпреки 
разбитото си сърце про-
дължава да се занимава със 
своята нетрадиционна ра-
бота - писане на трогател-
ни и прочувствени писма от 
името на други хора. 

Докато се опитва да 
намери нов път в живота 
си, Тиодор попада случайно 
на съвсем нова операцион-
на система, която създава 
„компаньони” за самотните 
и изпаднали в депресия хора. 
След като активира своята 
индивидуална програма, той 
се запознава със Саманта 
(Скарлет Йохансон) – весел, 
чувствен и изненадващо по-
зитивен женски глас, който 
бързо се превръща в негов 
всекидневен спътник и по-

мощник. Докато нуждите и 
желанията на виртуалната 
му приятелка се увеличават, 
а Тиодор усеща промяната в 
живота си, приятелството 
между двамата постепен-
но започва да се превръща 
в силна любов и привърза-
ност. 

„Исках да докосна нужди-
те и страховете, оценките 
и очакванията, които внася-
ме в една връзка; нещата, 
които не искаме да признаем, 
или нещата, които се прес-
труваме, че не са ни нужни, 
но ни трябват така или ина-
че; начините, по които се 
свързваме един с друг или се 
опитваме и не се получава. 
Ние искаме да ни опознаят, 
но в същото време се стра-
хуваме да се разкрием”, спо-
деля Джоунзи.
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Светослав Загорски

Кой би си помислил, 
че едва ли не от морския 
бряг с тропическа рас-
тителност можеш да 
вземеш въжен кабинков 
лифт и за нула време да 
се изкачиш до най-висо-
кия планински връх в Ев-
ропа – кавказкия първенец 
Елбрус. Това екстремно, 
вълнуващо и изключител-
но красиво преживяване е 
възможно на едно-един-
ствено място в света - 
столицата на тазгодиш-
ната Зимна олимпиада 
Сочи. Върхът предста-
влява кратер на застинал 
вулкан и предлага сравни-
телно лесно изкачване по 
южния склон благодаре-
ние на седалковия лифт, 
достигащ 3750 м. Следва 
полегат склон. Най-ви-
сокият връх в Европа се 
издига на 5642 м и се на-
мира на 220 км от града. 

Въобще курортният 
град дължи много на пла-
нината, ако не дори всич-
ко - уханието на олеан-
дри, палмите, чая, който 
расте тук. Хълмовете са 
естествена преграда за 
северните ветрове и оси-
гуряват субтропичен кли-
мат с меки зими и лета 
с приятни температури.

Олимпиадата привли-
ча стотици хиляди ту-
ристи от цял свят, които 
ще се уверят, че руският 
черноморски град е също 
толкова красив, колкото и 
зимните спортове.  

От София  до  Сочи 
може да се отиде с авто-
мобил, като разстояние-
то е по-малко от 1700 км, 
т.е. по-близо в сравнение 
с Берлин например. Ми-
нава се през южната ни 
съседка, пътят е покрай 
Истанбул, а после по тур-
ското черноморско край-
брежие до пристанищния 
град Трабзон. От там 
се качвате на ферибот, 
който ви стоварва заед-
но с автомобила в Сочи. 
Всъщност целогодишно 
има много круизи, които 
се предлагат от българ-
ските туроператори. С 
тях се минава по същия 
маршрут, но в луксозни 
лайнери по брега на Чер-
но море.

Сочи е най-големият 
и луксозен курортен град 
в Русия. Дестинацията е 
предпочитана от богата-
ши от цял свят, особено 
от собствениците на 
яхти. Достатъчно е да 
застанете на 

красивата морска гара, 

чиято фасада е изящно 
декорирана с архитектур-
ни фигури, за да наблюда-
вате големите и красиви 
яхти, които се люшкат 
край брега. Гледката дос-
та напомня на френска-
та Ривиера. Неслучайно 

Сочи често е сравняван 
с Кан. И наистина про-
менадата край морето е 
фантастична с богатата 
си тропическа растител-
ност. Един от парковете 
в града е кръстен „Риви-
ера” и досущ прилича на 
френска дворцова градина. 
„Ривиера“ се простира на 
14,7 хектара и е изпълнен 
с палми, бананови дърве-
та, различни съоръжения и 
забавления. Преди всичко 
обаче желанието за тако-
ва сравнение с френската 
Ривиера издава копнеж за 

повече море – в крайна 
сметка Русия има само 
тези 350 км брегова иви-
ца на Черно и няколко ки-
лометра на граничещото 
с него Азовско море.

Сочи обаче е в грани-
ците на страната съвсем 
отскоро, ако се върнем към 
историята на града. Тези 
земи още от Античност-
та са населени от гърци. 
От VI до XI в. постепенно 
са приобщени към Грузин-
ското кралство, което 
построило дузина църкви. 
От XI до XV в. окончател-
но стават част от крал-
ството. Християнските 
селища по протежението 
на крайбрежието били уни-
щожени от нападенията 
на тюрки, хазари и други 
номади.

От XV в. насам 

земята е известна като 

Убихия 

и е част от историче-
ската област Черкезия. 
Тя била контролирана от 
местни кланове от Севе-
розападен Кавказ, които 
привидно били под върхов-
ната власт на Османска-
та империя - техен главен 
търговски партньор в мю-
сюлманския свят. Брегова-
та линия била отстъпена 
на Русия през 1829 г. като 
резултат от Кавказката и 
Руско-турската война.

Руснаците нямали под-
робни сведения за земите, 
докато барон Фьодор Тор-
нау тайно изследвал край-
брежните маршрути от 
Геленджик до Гагра и пре-
косил планините до Кабар-

дино-Балкария през 1830 г.
През 1838 г. при ус-

тието на река Сочи била 
основана крепостта Алек-
сандрия, преименувана на 
Навагински година по-къс-
но. Укрепленията защита-
вали земите от черкезки 
набези.

Последната битка 
от Кавказката война 
се провела при р. Годлик 
на 18 март 1864 г. През 
1874-1891 г. православна-
та църква започнала да 
действа в региона и сели-
щето Даковски било пре-
именувано на Даковски По-
сад. През 1896 г. получило 
името Сочи Посад и било 
включено в новосформира-
ната Черноморска област. 
През 1900-1910 г. Сочи за-
почва да се развива като 
морски курорт.

Сърцето на града туп-
ти в неговата централна 
част, която всъщност е 
и притегателният цен-
тър за туристите. В нея 
се намират построената 
през 1837 г. църква „Св. 
Архангел Михаил” - покро-

вител на града, 

Музеят на изкуството и 

Зимният театър.

Последните две са 
сред най-забележителни-
те сгради на града, из-
дигнати в неокласически 
стила. Елегантният музей 
е ненадминат шедьовър 
на архитекта Иван Жол-
товски от 1939 г. Най-
впечатляващият акцент 
на Зимния театър пък са 
статуите на музите от 
Вера Мухина. Интересно 
място в Сочи е и Алеята 
на кметовете – на нея 
всяко дърво е засадено от 
кмета на различен град 
при гостуването му тук.

Сред най-големите 
атракции за туристите е 
дендрариумът. Той е  раз-
положен на висок склон, 
за който е построена 
специална въжена линия. 
От горната станция на 
лифта градът изглежда 
така, сякаш някой е пус-
нал с капкомер сградите 
в парков ландшафт от ог-

ромни кленови дървета и 
магнолии. Белите сгради 
на санаториумите блес-
тят измежду короните. Те 
приличат повече на двор-
ци, отколкото на домове 
за масова почивка, какви-
то са били някога. В най-
силните си години курор-
тът посрещал 5 милиона 
гости годишно.

Естествено всеки, 
който дойде в Сочи, не 
пропуска да разгледа и 

прословутата дача на 

диктатора Сталин.

Той имал полупарали-
зирана лява ръка и често 
страдал от дископатия, 
затова ценял високо ле-
чебното действие на 
местните извори. Имал 
вила на отдалечено мяс-
то в планината, закътана 
в красива гора. Голямата 
боядисана в зелено сграда 
от камък днес се използ-

ва за хотел и в същото 
време е музей. Постро-
ена е през 1937 г., като 
в нея се намира и кино-
салонът, в който Ста-
лин цензурирал филми. 
Запазени са писалище-
то му, спалнята, стая-
та с камината, залата 
за билярд, стаите на 
децата му и на хората 
от охраната. Високи 
кленови дървета крият 
сградата от любопит-
ни погледи и все още 
няма нито една табе-
ла, която да упътва към 
нея. Край тесния път 
през парка, по който се 
стига до къщата, рас-
тат магнолии, азалии и 
палми. 
Днес типичен пример 

на сталинската архи-
тектура в Сочи е желе-
зопътната гара, издигна-
та през 1952 г. Като във 
всеки друг емблематичен 
курортен град по света 
обаче така и тук има хо-
тели, които се числят 
към архитектурните за-
бележителности. Такъв е 
„Приморская”. Сградата 
е в стил класицизъм и се 
намира непосредствено 
до плажната алея, като 
разполага с 380 стаи. Друг 
хотел, който е и музей, е 
„Зеленая Роща”.

В крайна сметка дали 
ще отидете през лято-
то, или през зимата - не 
пропускайте да посети-
те и Сочийския нацио-
нален парк, разположен в 
Западен Кавказ, недалеч 
от града. Това е нацио-
налното убежище за диви 
животни.

Дендрариумът е 

най-богатият в 

областта

Яхтеното 

пристанище и 

морската гара

Връх Елбрус се вижда 

от лодките във 

водите пред Сочи

Жп гарата е от времето на Сталин

Красивата църква „Св. Архангел 

Михаил”
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The new 24-km section 
of the road I-5 Kardzhali 
– Podkova, a part of the 
internat ional corr idor to 
Greece through Makaza, 
was opened to traffic. It was 
officially opened by Min-
ister of Regional Develop-
ment Desislava Terzieva. 
The ceremony was attended 
also by Deputy Minister of 
Transport, Information Tech-
nology and Communications 
Petar Kirov, Chairman of the 
Board of Road Infrastructure 
Agency (RIA) Eng. Stefan 
Chaikov, MPs and the may-
ors of Kardzhali, Dzhebel, 
Momchilgrad and Kirkovo. 

“Makaza border cross-
ing was opened last year 
and with the new 24 km the 
dream of the people living in 
the Rhodope region to have 
a direct connection with the 

Greek border towns has 
come true,” said Minister 
Terzieva during the event. 
She thanked the builders 
who made efforts to de-
sign and build the road to 
Greece. According to Petar 
Kirov, the section provides 
new opportunities for eco-
nomic development of the 

region and for business con-
tacts with Greece. 

Kardzhali – Podkova is 
divided into two sections. 
The first one includes the 
rehabilitation of 8.2 km of 
road I-5 from Kardzhali – 
the junction with Bulgaria 
Blvd. to the fork to Dzhe-
bel .  The second one is 

new construction of a 24.2 
km stretch – from the fork 
to Dzhebel to Podkova, as 
well as the road connection 
to Fotinovo village, which is 
2.3 km. The route passes 
through the municipalities 
of Momchilgrad, Dzhebel, 
Kirkovo and Podkova. 

“The project is impor-

Evgeniy Ivanov, Executive 
Director of BSMEPA:

Ognyan Zlatev, head of EC representation in Bulgaria: 

Yuriy Isakov, Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Russian Federation to Bulgaria:

Citizens should appreciate the opportunity to choose 
those who will defend their interests 

Elections to the European Parliament: This time is different 

Mr. Ivanov, what are 

the priorities of the agen-

cy?

The main priority is 
our establishment as a co-
ordinating body which to 
form and implement poli-
cies aimed at SMEs. The 
agency should be a trans-
mission between the state 
and small and medium en-
terprises. 

Which countries are 

builders most interested in?

Construction companies are in-
terested in the Arab market, in par-
ticular North Africa, Asian countries 
– members of CIS. We had inquiries 
related to Germany. 

How do you work with the Bul-

garian Construction Chamber? 

The Chamber is our honest and 
very active partner. We jointly im-
plemented not a single manifesta-
tion of companies in the industry. 
This is due to the activity of BCC, 
because the agency is the same for 
all. With the support of the Cham-

ber in 2012 BSMEPA conducted 
a trade mission in Morocco and 
the Czech Republic, organized 
participation of companies in the 
industry in the international exhibi-
tion for construction, architecture 
and design ECOBUILD in London, 
the international forum for innova-
tive solutions in the production of 
steel products in the construction 
in Belchin Banya. In the period 18-
21 February 2014, seven Bulgarian 
companies will participate in the 
international specialized exhibi-
tion for construction technology, 
equipment, materials and interior 
BAUTEC 2014 in Berlin. 

Mr. Zlatev, how exactly will be car-

ried out the new election for president 

of the Commission?

In February and March all major po-
litical families will nominate candidates, 
provided their political group gets enough 
seats in the European Parliament. Then 
there will be debates between the can-
didates and this is a novelty. We do not 
know how many they will be because it is 
not known how many representatives of 
political families will enter the new par-

liament, the situation is quite dynamic. 
Then a vote inside parliament follows. 
The result should be endorsed by the 
Council of the European Union. These 
are the leaders of the member states. 

How can be made Bulgarians vote 

to European elections, provided they 

do not vote to local elections?

I think these elections will be some-
thing different, given domestic dynamic 
political situation. Let us not forget that 

at previous elections domestic themes 
dominated the European ones. While in 
other countries the topics that lead the 
campaign are more global, in younger 
states, as we are, unfortunately the inter-
nal political element comes to the fore. 
At the moment there is a very strong civil 
power in society and I expect that it will 
make an impact on the elections and 
there will be a large number of voters. 
This is my hope and we will work in this 
direction. 

Your Excellency, please tell 

us about the upcoming big event 

for your country and for the whole 

world – the Winter Olympic Games 

in Sochi. 

The Winter Olympics in Sochi is 
indeed an important event this year. 
The games are a grand sports fes-
tival not only for Russia but for the 
whole world. I personally attended 
the Moscow Olympics in 1980 and 
I can confidently say that no doubt 
the games in Sochi will turn into one 
of the most memorable moments in 
the lives of both participants and 
spectators. The flame that has al-
ready gone to space, to the North 
Pole and to the bottom of Lake 
Baikal will be lit soon on the main 
Olympic stadium. We will enjoy the 
spectacular opening ceremony. I 
am convinced that it will give many 
surprises. 

Guests from abroad, and they, 
according to the organizing commit-
tee, are expected to be about 140 
thousand people, will be able to dis-
cover for themselves a new Russia 

– a country with a rich history, which 
develops with confidence and looks 
towards the future. 

Preparation was probably a 

real challenge, especially the con-

struction of impressive Olympic 

venues?

Above all, it is worth noting that 
in many aspects preparation for the 
Olympics was a challenge from the 
outset. When the city received the 
mandate to organize the games, the 
idea of their conducting in the sub-
tropical climate on the sea seemed 

to many people as utopia and ad-
venture. And generally Sochi, unlike 
Innsbruck or Salt Lake City, is not a 
well-known ski resort. However, for 
only six and a half years in the city 
was built infrastructure, which many 
Olympic capitals could envy. 

I would like to mention separate-
ly the services of Bulgarian build-
ers. The Pleven company “Horizont-
Ivanov” was commissioned to build 
one of the most important symbols 
of the Olympic Games – a special 
facility in the form of a cup, in which 
will burn the Olympic torch. 

“This time is different”. This is the motto of the 
elections to the European Parliament, which will be 
held in May. The vote allows voters to influence the fu-
ture political course of the European Union, by choos-
ing 751 MPs to represent them in the next five years, 
is written on the Bulgarian website of the EC.

Besides being different, these elections are the 
most important so far, as the EU seeks a way out of 
the economic crisis and direction for the future. They 
are also the first since the Treaty of Lisbon in 2009 
gave the European Parliament a number of important 
new powers. Therefore, they are expected to cause 
the greatest interest after the first direct elections in 
1979. 

One important new change introduced by the Lis-
bon Treaty is that for the first time the results of the 
elections to the European Parliament will be taken into 
account when member states choose the successor 
to the current president of the European Commission 
Jose Manuel Barroso. 

The project costs BGN 54 million tant for the regional city 
and all towns in the region 
as it increases the safety of 
travelling and facilitates the 
connection with Greece and 
the access to the port of 
Alexandroupolis,”said Eng. 
Stefan Chaikov to the as-
sembled guests. “On aver-
age per day along the way 
pass around 3,600 vehicles 
and with the launch of the 
new section traffic will in-
crease,” he said. A total 
eight major facilities were 
built on the site. Six of them 
are bridges over the rivers 
Chitak dere, Dzhebelska, 
Saruyar dere, Bezimenna, 
Golyama reka, Varbitsa and 
two agricultural underpass-
es. A total 9 intersections 
were also built – 7 along the 
direct route and 2 along the 
road connection, explained 
the RIA Chairman. 

Contractors of the con-
struction works are DZZD 

“Kardzhali – Podkova” and 
DZZD “Prohod – Makaza”. 
Construction supervision is 
carried out by DZZD “Infra-
structure – Motorways”. The 
author’s supervision of the 
section for rehabilitation is 
done by Via Plan Ltd, and 
the new construction – by 
Rutex Ltd. 

The total value of the 
contract grant is a bit over 
BGN 54 million VAT included. 
The funds for the project are 
allocated from the Cohesion 
Fund of the European Un-
ion and the national budget 
through OP Transport for the 
period 2007-2013. Kardzhali 
– Podkova is a part of the 
Trans-European Transport 
Network – Corridor № IX, 
connecting Finland and Rus-
sia with Greece through Ro-
mania and Bulgaria. It is one 
of the four first-class routes 
and is the main link in the 
north-south direction. 

The winter games in Sochi are 
a worldwide event 

The Chamber is our honest 
and very active partner 
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Теодор Николов

Г-н Ганев, какво според 

вас трябва да се направи, 

за да се създадат още усло-

вия за развитие на волей-

бола в България? Смятате 

ли, че има нужда от подо-

бряване на материалната 

база и изграждане на нови 

спортни съоръжения?

Волейбол в България е 
имало доста отдавна, със 
сигурност ще продължа-
ва да го има. Разполагаме 
с много бази, много школи, 
места, където се тренира 
волейбол и особено таки-
ва за подрастващите. Ес-
тествено, че е добре, ако 
има възможност базите да 
бъдат още по-добри, по-мо-
дерни и стопанисвани така, 
че да се намалят разходите 
за поддръжка и отопление.

Какви са предизвика-

телствата пред родния 

волейбол?

Както за всички масови 
отборни спортове и за во-
лейбола трябва да имаш не 
само база – зала, отопление, 
мрежи, топки. Необходима е 
и подходяща екипировка, а 
наред с материалното дори 
по-важно е да има желание 
у трениращите и кадърни 
треньори, които искат да 
се занимават с волейбол. 
Такива неща за щастие 
не ни липсват в България. 
Просто децата трябва да 
се запалят по самия спорт, 
защото именно от тях ще 
произлязат и бъдещите ни 
шампиони.

А какво е нивото на 

вътрешния ни шампионат 

спрямо първенствата на 

водещите страни?

В България няма доста-
тъчно инвестиции в спор-
та. Италия има закон, спо-
ред който при инвестиция 
в спорт се приспадат част 
от данъците. Това създава 
условия много повече хора да 
инвестират и респективно 
допринася за развитието 
на спорта. Истината е, че 
няма как да се мерим с шам-
пионати като тези на Ита-
лия или Русия. Все пак дори 
и когато двата отбора са 
малко по-слаби, но горе-долу 
на едно ниво, винаги става 
интересен сблъсък и има 
красиви моменти, които мо-

гат да бъдат оценени. 
Нашата основна цел е 

да направим родния волейбол 
по-атрактивен, за да нака-
раме повече хора да искат 
да дават пари за него. Едва 
когато един отбор е уве-
рен, че има в пъти повече 
от нужните средства, той 
може да си позволи да вземе 
чужди играчи, да се подсили, 
съответно и шампионатът 
да вдигне нивото си.

Последните две години 

българският национален 

отбор 3 пъти оставаше 

4-ти. Това за успех ли тряб-

ва да се смята или за мал-

шанс?

Да бъдеш в три поредни 
първенства за последните 
две години в Топ 4 в света, 
мисля, че може само да ни 
радва. Досега волейболът 
ни никога не е имал толкова 
постоянство в представя-
нето си. Били сме трети, в 
следващия момент – седми, 
после осми. 

Така че това може само 
да ни прави горди, че сме 
българи. Със сигурност и 
мъжете, а и жените ни имат 
светло бъдеще пред себе си. 
И двата ни тима са много 
млади. Моето мнение е, че 
мъжете ще достигнат апо-
гея на възможностите си на 
Олимпиадата в Рио. Отбо-
рът е с много млади момче-
та, а не бива да забравяме и 
че те играят едва от мина-
лата година заедно в тази 
конфигурация. Въпреки това 

мотивацията и желанието 
са налице. Националите ни 
осъзнаха, че могат да бъ-
дат близо до големите ре-
зултати, и всичко зависи 
само от отиграването  на 
1-2 топки. На Европейското 
видяхме, че ако бяхме реаги-
рали по-различно за някол-
ко точки срещу Италия и 
Сърбия, можехме да вземем 
и медали. На Олимпиадата 
в Лондон също имахме въз-
можност да отиграем таки-
ва срещу Русия, но и тогава 
не ни провървя. Момчетата 
вече осъзнават, че са силен 
отбор и че играейки заедно 
- като колектив, те играят 
един за друг, помагат си, и 
това е правилният път, по 
който трябва да върви един 
успешен тим. Индивидуален 
състезател може да бъде 
с много добри качества, но 
когато няма помощта на 
колектива, нищо не става 
и отборът не върви нагоре. 

Националите ни повярва-
ха в себе си, знаят, че хуба-
вото тепърва им предстои 
и че само играейки и гот-
вейки се добре, тренирайки 
сериозно, ще могат да по-
стигнат големите резул-
тати. Пожелавам им го от 
сърце, сигурен съм, че ще се 
справят. Защото всички са 
освен добри волейболисти 
и достатъчно мотивирани 
и искат да се докажат на 
спортното поле. Вярвам в 
тях.

Жените също ни радват 
с резултати. Миналата го-

дина направиха перфектни 
мачове на Гран при, победиха 
олимпийския шампион Брази-
лия. След това на Европей-
ското биха и европейския, 
така че и на тях им пожела-
ваме успех. Знаете, че от 12 
години не бяхме се класирали 
на Световно. Любопитно е, 
че само 6 държави в света 
имат представители как-
то при мъжете, така и при 
жените. България е една от 
тях, което означава, че ця-
лата организация е напра-
вена така, както трябва да 
бъде. Ще се надяваме и те 
да постигнат големи успе-
хи. Мъжете имат Световна 
лига, жените ги чака следва-
що Гран при. 

Какви са отношенията 

между БФВ и държавата?

Държавата се опитва 
да помогне с толкова, с кол-
кото може, но ние никога не 
сме разчитали само на нея. 
Знаете, че БФВ всяка година 
се осигурява с много повече 
пари, отколкото държавата 
предлага. Защото си поста-
вяме високи цели, за които 
трябват средства. От дър-
жавата се полагат по 40-45 
лв. на ден. Как ще изхраниш 
мъж, който е висок 2,10 см с 
тези пари? Знаете, че голе-
мите спортни постижения 
изискват усилия. Треньор-
ският състав на моменти 
е по-голям от състезател-
ския - имаме помощници, 
статистици, анализатори, 
масажисти, доктори. Това 

е за всяка една гарнитура. 
Съответно всички тези 
хора получават заплата. 
Финансирането от държа-
вата допуска общо 5-6 души 
допълнителен щаб, а ние 
имаме поне 15.

Така че ако разчитаме 
само на субсидията, няма 
как да се справяме. Зато-
ва се опитваме да търсим 
допълнителни спонсори. Ис-
кам още веднъж да благода-
ря специално на г-н Цветан 
Василев и оглавяваната от 
него банка, с която имаме 
договор за партньорство 
от 2012 г., гарантиращ ни 4 
години – до 2016 г., финансо-
ва стабилност. Това ни дава 
възможност да посрещнем с 
гордо вдигната глава всички 
предизвикателства. 

Какво предстои за 

страната оттук ната-

тък? Ще бъде ли проведено 

голямо състезание и у нас? 

През 2015 г. сме домаки-
ни на Европейското първен-
ство. Най-доброто опреде-
лено предстои. Разбира се, 
има някои субекти, които са 
недоволни от това по какъв 
начин работим, но БФВ е 
сдружение от клубове и щом 
са ни избрали да ги ръково-
дим, и щом успехите са на-
лице, значи и пътят, избран 
от нас, е правилен.

Отборът на вашия ро-

ден град  - „Дунав Русе“, 

влезе в елитната група на 

Националната волейбол-

на лига. Това как ви кара 

да се чувствате? В Русе 

се строи и нова модерна 

спортна зала.

Радвам се, естествено. 
Опитваме се да помагаме с 
каквото можем.

Има три града, които са 
потенциални домакини за 
Европейското първенство, 
което страната ни приема 
догодина. Това са Варна, 
Пловдив или Русе. Градът, 
който осигури най-добрите 
условия, ще се присъедини 
към „Арена Армеец” в по-
срещането на мачовете. 
На 1 януари 2015 г. трябва 
да кажем кой е вторият ни 
град домакин. Този, който 
е с най-напреднал етап на 
строеж на залата си, ще е 
и печеливш.

Все пак сме взели това 
домакинство заедно с 

Италия и трябва да напра-
вим всичко възможно да се 
представим така, както 
се представихме минала-
та година във финалите на 
Световната лига. Нашите 
взаимоотношения с ръково-
дителя на Международната 
федерация по волейбол са 
много добри. Всички хора в 
нея са там, за да помагат за 
израстването на волейбола 
в световен мащаб. Колкото 
и да е мъничка нашата дър-
жава, винаги сме в елита на 
световния волейбол.

Ето успяхме да вземем 
домакински квалификации за 
жените за Световното пър-
венство тази година. През 
2012 г. пък имаше парадокс 
– две олимпийски квалифи-
кации у нас. Това досега не 
се беше случвало в истори-
ята на световния волейбол 
- една държава да бъде до-
макин в две олимпийски ква-
лификации в една година. То 
означава, че позициите, кои-
то сме си заслужили в меж-
дународната федерация, са 
много добри. Искаме, когато 
ни се гласува доверие, да се 
представим така, че да ка-
жат: „Поздравления! Как сте 
го направили?! Друг път, ако 
имаме възможност, пак ще 
ви дадем да сте домакини.“ 
Така че  нещата винаги 
трябва да са реципрочни, 
взаимни и се стараем всич-
ко, което правим, да е по най-
добрия начин.

А кое бихте определили 

като най-голям успех в със-

тезателната си кариера?

Преди 15 години спрях да 
играя волейбол. Оттогава 
се занимавам само с бизнес. 
Дори да постигна нещо, вед-
нага си поставям следваща 
цел. Човек трябва да има 
стремеж, който да следва, и 
когато го постигне, да не се 
задоволява с него, а да тър-
си нещо повече. Аз съм та-
къв. Радвам се, че в послед-
ните две години, когато съм 
с мъжкия национален отбор, 
се подмладявам с 20 години, 
върнах се във времето, кога-
то спортувах. Бях позабра-
вил това, признавам си. 

Искам да постигна мак-
симума във всичко, по кое-
то работя. Мога да кажа, че 
съм доста щастлив човек и 
се гордея с постиженията 
си.

Любо Ганев, вицепрезидент на Българската федерация по волейбол: 

Българският национален отбор ще достигне своя апогей на Олимпиадата в Рио
Снимка Калоян Станчев

арх. Веселин Колев

Съвместният проект на КСБ 
и БСФЛ стартира преди по-малко 
от година с едва 9 участници в 
пилотното си издание през проле-
тта на 2013 г., за да се разрасне 
повече от два пъти през зимната 
пауза на настоящия сезон и да 
се обособят два потока – Висша 
лига и Първа дивизия. Временният 
лидер във Висшата лига – „Рай-

комерс”, ще трябва доста да се 
потруди, ако иска да запази пози-
цията си, тъй като разликата в 
точките е много малка, а класни-
те отбори много. Едва осем точ-
ки разделят първия от последния в 
класирането и на практика всички 
участници във Висшата лига имат 
реален шанс за лидерското място. 
А тук личат имената на първенци-
те за 2013-а – „Главболгарстрой”, 
„Пътпроект”, „Пайп Систем”, „Джи 

Пи Груп”, „Нитера Груп”, „3ДД Ин-
женеринг”, „Сен Гобен” – сериоз-
ни компании, показали и сериозен 
футбол по терените на „Спортна 
зона“. 

В Първа дивизия се очаква още 
по-интересна борба, тъй като на-
ред с вече обиграните тимове се 
включват нови отбори, чиято сила 
и форма са никому неизвестни до 
този момент. Ръководството на 
БСФЛ е обявило крайна дата за за-

писване – 28 февруари 2014 г. До-
тогава се очакват още регистра-
ции и общият брой на тимовете 
ще надхвърли 20.   

Независимо от точния брой 
отбори едно е сигурно – КСБ и 
БСФЛ поставиха фундамента и 
продължават изграждането на 
една чудесна неформална платфор-
ма за контакти между служители-
те на българските строителни 
компании. Тук реално се подновя-

ват десетки забравени познан-
ства и се осъществяват стотици 
нови, и то чрез спорт и забавление. 

Организаторите желаят здра-
ве на всички колеги футболисти. А 
тези, които още не са избистри-
ли своите отбори – да побързат 
с организацията и записването в 
Ceresit БСФЛ.

За контакти: 
0876-330-130, 0876-330-770 
E-mail: bsfl@sportnazona.bg
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В следващия брой 
очаквайте

ЕДНО ВРЕМЕ 

ОБЩИНИ

ИНТЕРВЮ 

Джейхан Ибрямов, 
зам.-министър на 
инвестиционното 
проектиране

Първи на Балканите 
имаме институт по 
лозарство и винарство

Време е за новото попълнение в спорта

РЕПОРТАЖ

Нова визия на жилищата 
за деца с увреждания

Людмил Митакев

Време е за новото попълнение 
в ловния спорт. До края на фев-
руари желаещите да придобият 
правото да го упражняват могат 
да се запишат на курсове. Добре е 
преди това да обърнете внимание 
на най-важното – оръжието.

Наш екип обиколи столични-
те магазини и установи, че в тях 
дори и най-взискателният профе-
сионалист може да намери най-
доброто.

Горещите световни хитове 
при ловното оръжие, патроните,  
специалните облекла, обувки и 
аксесоари от най-известните  
производители в света се пред-
лагат на умерени цени. По оценка 
на специалистите от оръжейния 
комплекс „ВИП Про Хънтър“  кла-
сацията започва с революционния 

модулен гладкоцевен ловен полу-
автомат

Benelli Vinci. 

Това е преди всичко заради из-

ключително добрата комбинация 
между качество и цена. Италиан-
ският шедьовър вече два пъти е 
отличаван като „Ловно оръжие на 
годината в САЩ”. Най-бързият по-
луавтомат в света се състои от 
три основни модула и се разгло-
бява и сглобява без инструменти 
само за пет секунди. Според лабо-
раторни тестове Benelli Vinci има 
с до 72% по-слаб откат в сравне-
ние с познатите системи. Това 
му осигурява и от 14% до 42% по-
кратък и по-слаб отпор на цевта 
след изстрел, което пък позволя-
ва следващата цел да се хване 
по-бързо с 40 до 68%. Оръжието е 
с нов инерционен затвор, перфек-
тен механичен и теглови баланс. 
Затова експертите го определят 
като първия ловен полуавтомат 
на ХХI в. Цената му е малко над 
3 хил. лв.

За доста повече - 24 хил. лв., 
може да получите единична бройка 

от колекционерски модел с гравю-
ри и с приклад от орехово дърво. 
Това е добре познатата карабина 
Blaser. Ако не държите толкова на 
украсата, за около 10 хил. лв. ще 
получите Blaser R8. 

Този вариант от Германия 
радва своите потребители с 
неподражаеми функции и прак-
тични решения. Новият прецизен 
спусък продължава традицията. 
Стрелбата с него е лесна, бър-
за и надеждна. Когато отделите 
ударноспускателния механизъм 
от карабината, в задната част 
на модула ще забележите лост, с 
който да регулирате усилието на 
спусъка. След това  изстрелите 
могат да бъдат по-прецизни. Така 
нареченият Match спусък е подхо-
дящ за спокоен лов или на чакало, 
за стрелба на големи разстояния. 
От мушката няма да избягат пра-
сета, елени, а защо не и екзотич-
ни екземпляри на сафари в Африка. 

Все пак и за любителите на 
други видове марки има всичко 
най-ново от Walther, Silma, Stoeger, 
Churchill, Zastava, CZ, Sellier&Bellot, 
Meopta, Bushnell и Remington.

От „ВИП Про Хънтър“ имат и 
специални предложения за газови 
и въздушни оръжия от любимата 

на Джеймс Бонд марка Walther. За 
малко над хиляда лева обаче може 
да придобиете най-новия модел 
PPQ. 

Аксесоарите

Изборът на облеклото и съ-
пътстващите лова джаджи е не 
по-малко вълнуващ. Не рядко от 
тяхната прецизност и функцио-
налност може да зависи не само 
успехът на излета на дружинката, 
но дори и животът ни.  Супер ат-
рактивно е и специалното пред-
ложение за есенно-зимния сезон 
- ловният костюм Rough Action от 
известната марка Pro Hunter.  Той 
е с дишаща и водоспираща мем-
брана ProTex и струва само око-
ло 200 лв. И за да сте наистина 
независими от времето, може да 
добавите боти Pro Hunter Bear със 
същата мембрана или  италиан-
ските обувки на Crispi. Снабдени 
с мембрана Gore-Tex, подметка 
vibram и стабилизатори за глезе-
на, те са подходящи за лов, хай-
кинг, къмпинг и риболов.

Сред ножовете окото грабва 
не най-лъскавият образец. Мо-
делът „Идун” на „Фьолкнивен” за 
около 2 хил. лв. е по-скоро произве-
дение на изкуството. Инкруста-
цията е характерна, а шведската 
стомана няма нужда от реклама. 
Специалистите от немската 
Zeiss сякаш не ни изненадват с 
достъпен и качествен продукт. 
Защото новият бинокъл Zeiss Terra 
ED 8x42 е с прецизни покривни при-
зми и внимание към изработката 
на всеки детайл. 

Както в повечето европейски страни, и в България с раз-
решителните за лов се занимава специализирана институция. 
У нас това е Изпълнителната агенция по горите. Всяка година 
тя обявява свободните места за млади ловци. Има и специален 
закон, според който това право имат пълнолетни български 
граждани, положили успешно теоретичен и практически из-
пит по темите дивечознание, ловно законодателство, диве-
чоразвъждане, стопанисване, ползване и опазване на дивеча, 
начини, методи и средства за ловуване, оръжезнание и ловна 
стрелба, кинология, оказване на първа медицинска помощ и дру-
ги. Изпитът се полага пред комисия, назначена със заповед на 
министъра на земеделието и храните или на упълномощено от 
него длъжностно лице.

Задължително трябва да се изкара курс за обучение, а не-
обходимите за него документи са лична карта, свидетелство 
за съдимост, медицинско удостоверение от психодиспансер 
за годност за носене на оръжие. Курсовете се провеждат от 
лицензираните ловно-рибарски дружества. 
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Blaser R8  
с инкрустация 
и приклад  
от орех

 Любимата играчка 

на Джеймс Бонд

Ножът е един от задължителните 

атрибути

Най-бързият ловен полуавтомат в света

Снимки Денис Бучел
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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

Бебе близнак  
се прибира вкъщи  
и брат му пита:

- Къде ходиш, бе?!  
Мама вече два пъти  
ме изкъпа!

Три кули 
ще се изявяват 

на повече 
от 300 м 

в небето над 
Мумбай

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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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!

Earth&People Hotel&SPA - София
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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/661479, факс 046/665480
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0 - 2,59 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0 - 3,77 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0 - 3,08 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно - 4,43 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0 - 3,00 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0 - 4,23 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

от 2,59 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ


