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Екип на в. „Строител“

„Ще напишем нов Закон за обществени-
те поръчки. Смятаме, че той трябва да има 
ясни специфични правила за различните сек-
тори. Целта ни е да подпомогнем малките 
и средните фирми и да ограничим субекти-
визма при търговете.“ Това заяви доц. Дани-
ела Бобева, вицепремиер по икономическото 
развитие, по време на третата кръгла маса 
„Модернизация на обществените поръчки“, 
организирана от Камарата на строители-
те в България по инициатива на ОП на КСБ 
- София, и с медийното партньорство на 
вестник „Строител”. Форумът се проведе в 
централния офис на браншовата организа-
ция при огромен интерес.

В него взеха участие и арх. Иван Данов, 
министър на инвестиционното проектиране, 
Петър Киров, зам.-министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщения-

та,  Бойко Великов, директор на Центъра за 
превенция и противодействие на корупцията 
и организираната престъпност (ЦППКОП), 
и неговият заместник Елеонора Николова, 
инж. Емил Костадинов, председател на пар-
ламентарната Комисия по инвестиционно 
проектиране, представители на АФКОС, на 
Агенцията за държавна финансова инспек-
ция,  на управляващите органи по оператив-
ните програми, на дирекция „Управление на 
собствеността и социалните дейности“ 
към МВР. Във форума се включиха и членове 
на УС на КСБ, както и на ръководните органи 
на сродните браншови организации. 

„Наредбата за обществените поръчки в 
строителството е готова. През следващия 
месец ще я обсъдим с браншовите органи-
зации“, заяви арх. Иван Данов. По думите му 
са нужни минимални корекции в текстовете 
заради новите изменения в ЗОП. 

ИНТЕРВЮ

Арх. Иван Данов, министър  

на инвестиционното проектиране 
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Съвместна пресконференция 
на МИП и браншовите организации

КСБ
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Доц. Даниела Бобева, вицепремиер по икономическото развитие:

МИП е готово с наредба за обществените поръчки в строителството, стана ясно 
на кръгла маса, на която за трета поредна година КСБ събра институциите и бранша
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Необходими 
законодателни промени 
за честна и конкурентна 
пазарна среда в сектор 
„Строителство“
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ПОСЛЕДНО ИЗКАЧВАНЕ

Бригадата ни работеше на голям 
обект, намиращ се високо в планината. 
Изграждахме ново крило на база за тре-
нировъчни лагери на спортисти от раз-
лични олимпийски дисциплини. Колегите 
вече се бяха качили с бусовете в пла-
нината, а аз малко закъснях, тъй като 
имах довършителни работи на един друг 
наш строеж. Затова трябваше да пъ-
тувам с някой от самосвалите, които 
караха пясък и чакъл за обекта. Падна 
ми се един от старите руски КРАЗ-ове. 
Той правеше последни курсове, преди да 
бъде спрян от движение. 

КРАЗ-ът беше „класика в жанра” за 
работа по тежки пътища, но до един 
месец шефът на фирмата щеше да купи 
чисто нови германски самосвали, с кои-
то да подмени целия ни морално оста-
рял автопарк. Това не радваше шофьор-
ите – те бяха свикнали с КРАЗ-овете 
и вярваха, че в тях има още живот, въ-
преки навъртените километри и години. 
Докато пътувах в самосвала, си мислех, 
че шефът е прав – тези камиони наис-
тина бяха прекалено остарели. Много 
от контролните уреди не работеха, ни-
вото на комфорт и шумоизолация беше 
нулево.  В шофьорската кабина всичко 
се тресеше, чуваше се ръмженето на 
мощния дизелов агрегат и скърцането 
на ресорите. 

Пътят беше черен и затова прид-

вижването ставаше бавно, с мъчително 
усилие на двигателя. От топенето на 
снеговете и дъждовете се бяха обра-
зували дълбоки коловози. Самосвалът 
така застрашително се накланяше ту 
на една, ту на друга страна, че част 
от натоварения чакъл падаше от коша 
на пътя и в канавките. В един момент 
наклонът стана много стръмен. За-
почна епична битка между машина и 
терен. КРАЗ-ът работеше на ръба на 
мощността си, двигателят съскаше с 
включена от прегряването охладител-
на перка, цялата кабина вибрираше от 
буксуването на съединителя и гумите. 
Но това беше самосвал, предназначен 
за високопланински строежи – макар и 
на преклонна възраст, продължаваше да 
се изкачва. 

Последният му курс беше неговото 
„слизане от сцената” на живота. Но 
този ветеран се качваше за последно 
до върха на възможностите си. Зато-
ва, когато стигнахме до строителна-
та площадка, аз слязох от машината 
и стъпих не просто на върха на плани-
ната, а на един друг връх - на достойн-
ството.

   

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка
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Представителите на 31 бъл-
гарски компании са придружили 
президента Росен Плевнелиев по 
време на неговата визита в Ка-
тар. В състава на бизнес делега-
цията, организирана от Изпълни-
телната агенция за насърчаване 
на малките и средните предпри-
ятия (ИАНМСП), са били фирми 
от секторите „Енергийна ефек-
тивност и възобновяеми източ-
ници”, „Вятърни електроцентра-
ли”, „Телекомуникации и мрежово 
обслужване”, „Фотоволтаични 
системи”, „Мебели и дървообра-
ботване”, „Оптични компоненти”, 
„Хранително-вкусова промишленост”,  
„Информационни и компютърни техноло-
гии”, „Селско стопанство”, съобщиха от 
пресцентъра на агенцията.

В рамките на бизнес форума в Доха са 
били представени възможности за инвес-
тиции в България и проведени редица сре-
щи между български и катарски компании. 

За представителите на компании 
от секторите „Строителство”, „Про-
изводство на мебели и обзавеждане”,  
„Вътрешен интериор и дизайн” са били 
организирани срещи с ръководството на 

държавния инвестиционен фонд „Катари 
Диар”. Министърът на енергетиката и 
икономиката на Катар Мухамад ал Сада 
е провел разговори с наши компании от 
енергийния сектор, телекомуникациите 
и мрежовото обслужване. Представите-
лите на ИКТ компании са обсъдили въз-
можности за сътрудничество с Фондация 
„Катар”.

По време на посещението е бил подпи-
сан договор за износ на изворна вода за 
Катар. През май предстои делегация от 
Катар да посети страната ни.

Стратегията за електронното уп-
равление в България за периода 2014 – 
2020 г. беше приета на заседанието на 
Министерския съвет, съобщи на брифинг 
във Видин министърът на транспорта, 
информационните технологии и съоб-
щенията Данаил Папазов. По думите му, 
документът дава възможност да се осъ-
ществи програмата на ведомството за 
е-управление през следващия програмен 
период. „Не го отлагаме за 2020 г. Напро-
тив – даваме възможност за усвояване 
на средства и усъвършенстване на елек-
тронното управление през следващия 
програмен период, за който са предви-

дени 145 млн. евро по тематичната цел 
за цифров растеж и 30 млн. евро за ин-
фраструктура в селските региони”, каза 
Папазов.

Според министъра най-важното е в 
рамките на две-три седмици да се из-
работи пътната карта, която ще даде 
конкретните срокове за въвеждане на е-
управление. Папазов обясни, че се пред-
вижда да има централен съвет за елек-
тронно управление, председателстван 
от премиера. Министърът каза още, че 
ще има системен интегратор – структу-
ра, която да обединява всички регистри и 
да отговаря за електронното управление. 

„Ще направим изнесени заседания 
в шестте региона за планиране и раз-
витие“, обяви на пресконференция пре-
миерът Пламен Орешарски във Видин, 
където се проведе първото от изнесе-
ните заседания на кабинета. „Това е до-
бър повод всички министри да направят 
срещи в съответните области, да се 
видим с кметовете и с представите-
лите на бизнеса”, изтъкна Орешарски. 
По думите му, на срещите може да се 
получи информация за проблемите по 
места и да се обсъди програмата за 
управление на кабинета, но с акценти-
те в регионален план. „Искам да подчер-
тая, че с тази финансова перспектива, 

която се надявам да стартираме скоро 
с одобряването на споразумението за 
партньорство, ще имаме за първи път 
специализирана в регионален аспект 
програма, така че ефектът може да се 
мултиплицира в различни направления”, 
каза премиерът. 

Той заяви, че Банката за развитие 
има план да направи поредица от пред-
ставяния на дейността си. Стартът 
беше даден във Видин с представяне 
пред частния сектор от областта на 
новите инструменти, с които банката 
ще насърчава стартиращия, малкия, екс-
портно ориентирания и създаващия нови 
работни места бизнес. 

 

Страницата подготви 
Невена Картулева

Правителството одобри позицията 
на България за участие в редовното за-
седание на Европейския съвет. Срещата 
на държавните лидери на страните от 
Европейския съюз се провежда в Брюксел 
на 20 и 21 март. 

Акцент на заседанието ще бъде те-
мата за европейската промишленост 
като първостепенен фактор за рас-
теж и разкриване на работни места в 
ЕС. Правителствените и държавните  
ръководители ще обсъдят предложение-
то на Европейската комисия „За възраж-
дане на европейската промишленост” и 

ще призоват за ефективното използва-
не на финансовите инструменти на ЕС 
в подкрепа на иновациите и малките 
и средните предприятия – „Хоризонт 
2020”, Механизма за свързване на Евро-
па, европейските структурни и инвес-
тиционни фондове, новата програма за 
конкурентоспособност на предприяти-
ята и МСП (COSME) и др.

България споделя виждането, че дис-
кусиите следва да бъдат концентрирани 
върху конкурентоспособността, създа-
ването на нови работи места и борбата 
с безработицата, най-вече сред млади-
те, както и допълнителните реформи за 
подобряване функционирането на пазара 
на труда. 
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Пролетта е онова време от годината, което се 
свързва с новото начало, прилива на енергия и сили за 
преследване на поставените цели. Точно така започна 
сезонът и за строителния бранш. 

Само за седмица активността по проблемните 
теми достигна своята връхна точка. По време на 
събитията, организирани от Камарата на строите-
лите в България в партньорство с в. „Строител“ (вж. 
стр. 8 – 13), се стигна до повече яснота по две ключови 
за сектора теми – Закона за обществените поръч ки 
и Закона за устройство на територията. Предстои 
изготвянето на нов ЗОП, а реформата в цялата инве-
стиционна дейност – от планирането през проектира-
нето до строителството, тече с пълна сила. 

Всичко това доказва, че само с обединени уси-
лия властите и бизнесът могат да превъзмогнат 
последиците от икономическата криза. Камарата 
неведнъж е декларирала своята готовност да пре-
достави експертния си потенциал в помощ на инсти-
туциите. А когато държавата поема протегнатата 
ръка, виждаме и първите резултати. 

Това е и седмицата, в която в. „Строител“ започ-
ва новата рубрика „КСБ за региони в растеж“ (стр. 
17 – 23). Името само говори за нея. Областните пред-
ставителства имат основна роля за диалога между 
общините и бизнеса в цялата страна.

След като са поставени основите за развитието 
и растежа, остава ежедневно да работим за постига-
не на важните за бранша цели. А наесен, на станалия 
вече традиционен дискусионен форум за строител-
ството, който ще се проведе за пети път, ще напра-
вим равносметка какви са резултатите от съвмест-
ните усилия на институциите и бранша. 

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

Страницата подготви 
Невена Картулева

Аудиенцията на президента 
Росен Плевнелиев при Нейно Ве-
личество Елизабет II – кралица на 
Обединеното кралство на Велико-
британия и Северна Ирландия, е за-
почнала с изпълнението на българ-
ския химн пред събралите се пред 
двореца туристи. Това е вторият 
ни държавен глава, приет от крали-
цата, след аудиенцията на прези-
дента Петър Стоянов през 2001 г.

Плевнелиев бе на тридневно 
официално посещение в Обедине-
ното кралство - от 17 до 19 март. 
Аудиенцията с Нейно Величество 
Елизабет II бе ключовата среща в 
програмата на държавния глава. 
След финала й Плевнелиев е споде-
лил, че разговорът между двамата 
на четири очи е бил широкоформа-
тен. „Мина по цялата тематика 
на българско-британските отно-
шения, които никога не са били 
по-добри, но имат нови хоризонти 
за отваряне и развитие, през ев-
ропейската тематика до Украйна 
и Русия и Югоизточна Европа – ре-
гиона, за който аз продължавам да 
се боря и който има голям потен-
циал“, коментирал е държавният 
глава, предадоха от пресцентъра 
на „Дондуков” 2. Той е отправил по-
кана към Нейно Величество да по-
сети България, а след три седмици 

се очаква херцогът на Кент 
да ни гостува. 

Пред журналисти в Лондон 
пос ланикът на Великобрита-
ния в България Джонатан 
Алън е отбелязал колко важна 
и рядка е подобна среща на 
кралицата с български държавен 
глава. Визитата на президента в 
Обединеното кралство включва 
още среща с външния министър 
Уилям Хейг, министъра по евро-
пейските въпроси Дейвид Лидинг-
тън, както и среща с министъра 
по въпросите за децата Едуард 
Тимпсън и учредителя на фондация 
„Лумос”, популярната авторка на 
поредицата „Хари Потър” Джоан 
К. Роулинг.

В рамките на посещението на 
Плевнелиев е станало ясно, че нова 
стратегия на Европейската бан-
ка за възстановяване и развитие 
(ЕБРВ) предвижда увеличение на 
средствата за България от следва-
щата година. Във Великобритания 
държавният глава се е срещнал с 
президента на кредитната инсти-
туция Сума Чакрабарти, предадоха 
от пресцентъра на „Дондуков” 2. 

Към днешна дата ЕБВР инвес-
тира у нас между 200 и 250 млн. 
евро годишно. Бъдещата страте-
гия за България ще бъде насочена 
към редица нови дейности. Сред 
тях са стандартизирането и ти-
пизирането на обществените 

поръчки, ефективната подкрепа 
на малките и средните предприя-
тия, проектите, насочени към ба-
лансиране на енергетиката чрез 
енергийна ефективност и дивер-
сификация на енергоизточниците, 
производството на храни, както и 
водният сектор.

Банката планира да бъде увели-
чен ресурсът за фонд ФЛАГ, който 
подпомага общините във финанси-
рането на проекти с местно значе-
ние. Финансовата институция ще 
подкрепя и старта на първите ус-
пешни публично-частни партньор-
ства в България, допълни прези-
дентът. Стратегията предвижда 
още увеличение на обема на сред-
ствата, предоставяни на фондове 
за ранно финансиране, за рисково 
финансиране и за финансиране на 
новостартиращи компании. Пре-
зидентът е допълнил, че ЕБВР ще 
работи съвместно с българското 
правителство за проекти на мал-
кия и средния бизнес в приоритет-
ни за тези фирми сектори. Такива 
са енергетиката, машиностроене-
то, текстилната промишленост, 
туризмът. 

Министерският съвет одобри подготвителните действия на министъра 
на финансите Петър Чобанов за емитирането на държавни ценни книжа на 
международните капиталови пазари. По време на изнесеното си заседание 
във Видин правителството упълномощи министъра да проведе и преговори 
с избраните банки мениджъри и правния консултант, както и да оформя и 
подписва от името на България всички необходими документи, свързани с 
договарянето, организирането и осъществяването на емисията, съобщиха 
от правителствената информационна служба. В съобщението се напомня, 
че съгласно чл. 68 от Закона за държавния бюджет на Република България за 
2014 г., Министерският съвет може да поема външен държавен дълг в размер 
общо до 3,9 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условия 
за последваща ратификация. Част от външното финансиране се предвижда 
да бъде използвано за рефинансиране на емитираните през 2002 г. и падежи-
ращи през януари 2015 г. глобални облигации на България в размер на 1,086 
млрд. щатски долара. Министерството на финансите вече избра три банки за 
посредници - JP Morgan, Citigroup и HSBC. Банките трябва да проведат консул-
тации, в резултат на които ще се определи валутата, в която ще бъде еми-
сията, матуритетът й и най-подходящият момент за пускането й на пазара.

15 проекта са включени в плана за 
действие по JASPERS за 2014 г., стана 
ясно, след като правителството одобри 
документа. Два от проектите са в сек-
тор „Околна среда”, девет са в „Транспорт” 
и четири са хоризонталните мерки.

JASPERS е инструмент за техни-
ческа помощ за подготовка на големи 
инфраструктурни проекти, създаден от 
Европейската комисия, Европейската ин-
вестиционна банка и Европейската банка 
за възстановяване и развитие за подкрепа 
при подготовката на приоритетни нацио-
нални проекти, за които се предвижда фи-
нансиране от еврофондовете.

Валентин Кръстев – 
председател на ОП на КСБ – Видин, 
 17 март

Стефан Димитров – 
     член на УС на КСБ, 20 март

Президентът Росен Плевнелиев: 

Българският държавен глава бе приет 
от кралица Елизабет II
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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

Емил Христов

Договор за обследване на строи-
телната площадка, изработване на 
технически проект и тръжна докумен-
тация за избор на изпълнител, който да 
завърши яз. „Нейковци“, подписаха ми-
нистърът на регионалното развитие 
Десислава Терзиева и д-р Патрис Дроз 
– технически директор на Stucky Ltd.

Срокът на договора е 15 месеца, 
стойността му е 1,25 млн. евро с ДДС. 
„Очакваме проектирането да завърши 
до юни 2015 г. Тогава ще стане ясна 
индикативната стойност за доиз-
граждането на съоръжението заедно 
с пречиствателната станция и дери-
вациите и ще планираме строителна-
та дейност“, уточни Терзиева. Според 
нея изграждането на водохранилище-
то може да започне през 2016 г., като 
дотогава трябва да завършат отчуж-

дителните процедури. „Подписването 
на днешния договор е в изпълнение на 
политиката на правителството да 
продължи работата по подобряване на 
водоснабдяването в държавата. Това е 
част и от реформата в отрасъл ВиК“, 
напомни Десислава Терзиева.

Проектирането на яз. „Нейковци“ 
е договорено преди 2 години, но не 
е направено поради липса на сред-
ства, обясни тя. По думите й, тази 
година в бюджета са осигурени близо 
23 млн. лв. за съфинансиране на дър-
жавните инвестиционни заеми от 
Световната банка. Така ще може да 
започне строителството на язовири-
те „Пловдивци“ и „Луда Яна“, рехаби-
литацията на яз. „Студена“ и проек-
тирането на яз. „Нейковци“ заедно с 
пречиствателна станция за питейни 
води и деривациите към него, посочи 
министър Терзиева.

Емил Христов

Агенция „Пътна инфраструктура" обя-
ви обществена поръчка за проектиране и 
рехабилитация на старите участъци на 
автомагистрала „Тракия" в района на Па-
зарджик. Предвижда се над 32-километро-
ва отсечка да бъде обновена по проект 
на програма „Транзитни пътища", като 

общата стойност на обекта ще бъде 30 
мил. евро. Ремонтът включва и пътните 
връзки Церово, Калугерово и Гелеменово. 
След избора на изпълнител фирмата ще 
разполага с година и половина да изпъл-
ни възложените й строителни дейности. 
Ангажиментът по възлагането и изпъл-
нението на обекта е изцяло на Агенция 
„Пътна инфраструктура”.

МОСВ е инициирало и съз-
даването на междуведом-
ствена работна група. В 
рамките на 2 – 3 месеца 
тя трябва да реши ня-
колко належащи въпроса. 
Една от задачите е да 
изготви предложения за 
законодателни промени. 
Нормативните изменения 
трябва да решат пробле-
мите с отговорността, 
която по думите на зам.-
министър Костадинов 
е размита. Идеята на 
МОСВ е законодател-
ството да вмени единен 
орган, който да отговаря 
за мониторинга, провеж-
дането на превенция на 

Целта е да се намали броят на опасните съоръжения
Снимка авторът

аварии и контрола. Меж-
дуведомственият екип ще 
контролира и дейността 
на постоянните областни 
комисии по техническото 
състояние на язовирите. 
Тя ще трябва да регламен-
тира и унифицира обема и 
обхвата на проверките. 
Групата ще предлага и 
решения при неизпълне-
нието на предписания за 
поддръжка. Друга важна 
задача ще е внасянето на 
предложения за осигурява-
не на средства за спешни 
и превантивни дейности 
по язовирите.

Специалистите бяха 
категорични, че има нужда 
и от изграждането на нови 
язовири за допълнително 
водоснабдяване на насе-
лени места в районите на 
Троян, Ловеч, Кюстендил, 
Благоевград, Южното Чер-
номорие и София.

Елица Илчева 

Селските пътища и водопроводи са 
акцент в инвестиционните мерки на 
новата ПРСР 2014 – 2020 г. Това заяви в 
парламента зам.-министър Явор Гечев. 
Той анонсира документа, като подчер-
та, че ръководството и експертите на 
МЗХ са готови за дебат. Гечев уточни 
пред членовете на Комисията по земе-
делие, че до края на март се очаква ЕК 
да изпрати неформалните забележки по 
предложения от МЗХ вариант. 

„Относно мерките, които предвиж-
дат инвестиции в инфраструктурата, 
най-важно е приоритизирането на нуж-
дите в населените места с до 3000 
жители. Както и досега, ще има сред-
ства и за ремонт на черкви, училища и 
читалища, но най-безпроблемно ще ми-

нават проекти, свързани с осигуряване 
на достъпност на хората в малките 
населени места и връзките им с общин-
ските центрове. Вероятно този драфт 
на програмата ще претърпи корекции, 
след като бъдат взети под внимание и 
бъдат отразени всички становища на 
браншовите организации“, заяви Явор 
Гечев. Експерти от МЗХ представиха 
пред комисията основните параметри 
на разписаните в ПРСР 2014 – 2020 г. 
мерки с уточнението, че конкретните 
детайли по всяка от мерките предстои 
да бъдат дискутирани.

Над 150 млн. евро ще е бюджетът 
по мярката за консултантски услуги в 
ПРСР в следващия програмен период до 
2020 г. Това е нова мярка, за пръв път 
ще се отделят специално пари за кон-
султантски услуги. 

Десислава Бакърджиева

„Предизвикателства-
та, свързани с водите, са 
много. Прекомерната екс-
плоатация на всеки един 
ресурс създава натиск 
върху природата, който 
често не се осъзнава. Ето 
защо Министерството на 
околната среда и водите 
(МОСВ) е най-големият 
привърженик на устойчи-
вото управление и използ-
ване на водите. Изходът 
за подобрение на устой-
чивостта е един – обе-
динението на силите на 
целия научно-технически 
потенциал, неправител-
ствените организации, 
институциите, правител-
ството и бизнеса.” Това 
каза зам.-министърът на 
околната среда и водите 
Атанас Костадинов по 
време на откриването 
на кръгла маса на тема 
„Състояние и бъдеще на 
язовирите в България”, 
организирана от Българ-
ската асоциация по во-
дите (БАВ), Българското 
дружество по големите 
язовири (БДГЯ) и Сдруже-
ние „Аз обичам водата“. 

Събитието е част от по-
редицата инициативи в 
седмицата, посветена на 
Световния ден на водата, 
който ежегодно се отбе-
лязва на 22 март. 

„Всяка година преми-
ерът издава предписания 
за експлоатацията, сто-
панисването и контрола 
на съоръженията, които 
касаят язовирите. Това, 
което МОСВ регистрира, 
е, че те не се изпълняват. 
Липсва пряка връзка меж-
ду мониторинга, контрола 
и прилагането на всички 

тези дейности, които це-
лят предотвратяването 
на аварии. Поради тази 
причина броят на язовири-
те, които са в предаварий-
но състояние, е нараснал 
от 43 на 68. Тенденцията 
за увеличение на опасните 
съоръжения продължава, 
поради което МОСВ из-
прати предложение до съ-
ответните ведомства да 
се осигурят спешно сред-
ства в това направление”, 
заяви Атанас Костадинов.

За да се намали бро-
ят на опасните язовири, 
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„Целият проблем в енергетиката се дължи 
на предишното управление. Сега се опитваме 
да оправим погрешно взетите решения“, ко-
ментира министърът на икономиката и енер-
гетиката Драгомир Стойнев на брифинг след 
правителственото заседание, което се про-
веде във Видин. По думите му, случващото се 
с ЕРП-тата също е заради некомпетентните 

решения на кабинета „Борисов“. 
„Никога не съм говорил за национализа-

ция”, подчерта Стойнев. Той изтъкна, че НЕК 
не дължи суми на ЕРП-тата, като посочи, че 
законът трябва да се спазва и така инвес-
титорите също ще бъдат спокойни. Според 
него ДКЕВР трябва да определи методика за 
компенсиране изкупуването на зелена енергия.

Работодателските организации и електроразпределителните дружества са критични към решението 
на регулатора

Мирослав Еленков

Държавната комисия за енергийно и водно 
регулиране (ДКЕВР) откри процедури за отне-
мане на лицензите на трите електроразпреде-
лителни дружества - EVN, „ЧЕЗ Електро Бълга-
рия” и „Енерго-про продажби”. Това стана ясно 
след заседание на регулатора. Решението му 
идва, след като министърът на икономиката 
и енергетиката Драгомир Стойнев и ДКЕВР 
поставиха ултиматум на трите дружества да 
платят дълговете си към НЕК. Те имат 7-дне-
вен срок, в който да отстранят нарушенията, 
както и 14-дневен срок за писмени становища. 
На 7 април енергийният регулатор ще проведе 
открито заседание по производствата за от-
немане на лицензите.

Към настоящия момент по предоставена 
информация от НЕК задълженията на трите 
електроснабдителни дружества са нарас-
нали до 347,6 млн. лв., от които: „EVN Бълга-
рия Електроснабдяване” дължи 216,6 млн. лв., 

„ЧЕЗ Електро България” дължи 67,3 млн. лв., 
„Енерго-про продажби” дължи 63,7 млн. лв. 
След като стана ясно решението на ДКЕВР,  
от ЧЕЗ излязоха с официално становище,  
в което се казва: „ЧЕЗ Електро България“ АД 
работи изцяло в съответствие с българско-
то и европейското законодателство и при 
стриктно спазване на лицензионните си за-
дължения.“

Интервю с Петър Докладал, регионален ме-
ниджър на „ЧЕЗ България” четете на стр. 26-27.

Във връзка със станалите напоследък ежедневни медийни атаки срещу 
частни дружества в сектор „Енергетика” в България Управителният съвет 
на КРИБ е принуден отново да изложи нееднократно заявяваните принципни 
позиции на Конфедерацията, касаещи бизнес климата в страната и условията 
за нормална икономическа дейност, а именно:

1. Търговските спорове между търговските дружества се решават чрез 
преговори или в съда, а не в медиите.

2. Задълженията на държавните дружества следва да се третират по 
същия начин, както задълженията на частните дружества. В този смисъл 
задълженията на държавната НЕК не са по-различни от задълженията на 
електроснабдителните дружества и не следва да има дискриминационно 
третиране.

3. По закон ДКЕВР е независим орган и следва и на практика да работи по 
този начин. КРИБ настоява кабинетът „Орешарски” и подкрепящите го пар-
тии в Народното събрание да изпълнят обещанията си за засилен граждански 
контрол върху ДКЕВР. В този смисъл КРИБ настоява за включване на предста-
вители на национално представителните организации на работодателите в 
състава на комисията по примера на НОИ и НЗОК.

По тази причина и искането на Българската федерация на индустриалните 
енергийни консуматори (БФИЕК) за по-голяма институционална устойчивост 
в сектор „Енергетика“, отразено в официално заявление до премиера и минис-
търа на икономиката и енергетиката, получава пълната подкрепа на КРИБ.

4. Още в първите дни на формирането на кабинета „Орешарски” КРИБ 
предупреди, че методиката за определяне цената на тока е дълбоко погрешна 
и ще доведе до рязкото й повишаване, както и до неизбежен фалит на НЕК, и 
предложи конкретен план за избягването на този сценарий. В момента обаче 
НЕК е в състояние на фактическа несъстоятелност, а цената на тока скоро 
ще достигне исторически връх. Загрижени сме, че тези процеси ще доведат 
до срив на българската икономика! 

С оглед избягването на такъв катастрофален за българската икономика 
сценарий КРИБ настоява за спешно изготвяне на антикризисен план, който 
чрез краткосрочни и дългосрочни мерки да отчита интересите на всички за-
интересовани страни и преди всичко интересите на българската индустрия.

КРИБ е готов да участва активно в разработването на този план и да 
предостави цялата експертиза, с която разполага.

Министър Драгомир Стойнев: 

Елица Илчева

Стратегия за превенция 
на данъчните измами разра-
ботва Финансовото минис-
терство. Целта е да се на-
бележат най-ефективните 
мерки за противодействие 
на незаконните практики. 
Те ще бъдат разработени 
по видове данъци и данъчно 
задължени лица. Това съобщи 
зам.-министърът на финан-
сите Людмила Петкова на 
кръгла маса за данъчните 
измами, организирана от 
БАН и съвместно с ЦППКОП 

(Център за превенция и про-
тиводействие на корупция-
та и организираната прес-
тъпност). Петкова посочи, 
че най-големите загуби за 
бюджета идват от укрива-
не на ДДС и контрабанда 
на акцизни стоки. През по-
следните 3 години от невне-
сен данък добавена стой-
ност държавата губи по 2 
млрд. лв. годишно, подкрепи 
я директорът на ЦППКОП 
Бойко Великов. Проф. Митко 
Димитров – директор на Ин-
ститута по икономически 
изследвания на БАН, допълни, 

че заедно с контрабандата 
на акцизни стоки – цигари, 
алкохол и горива, цифрата 
набъбва двойно. По думите 
му, рязкото увеличаване на 
измамите се наблюдава с 
настъпването на кризата, 
като 60% от бизнеса посоч-
ват, че се източва ДДС чрез 
фиктивни фирми.

Измами обаче се правят 
дори с местните данъци и 
такси. „При промените в за-
кона м.г. получихме интерес-
на информация. Поискахме 
от столичния КАТ данни за 
регистрирани автомобили, 

също и от общината. 40% 
от регистрираните в КАТ 
автомобили не са с платени 
данъци. Има и много недек-
ларирани сгради пред об-
щината”, сподели още зам.-
министър Петкова. Затова 
готвената стратегия ще 
обхване както републикан-
ските, така и местните 
данъци и такси.

„Има формула, по коя-
то да се изчисли рискът 
длъжностно лице да извър-
ши измама”, каза Елеонора 
Николова от Центъра за 
противодействие на коруп-
цията към МС. Тя съобщи, 
че се разработва проект за 
цялостно обследване на да-
нъчното законодателство. 

Десислава Бакърджиева

Наличие на пукнатини по стени и плочи, пропадания 
и провисвания на козирки са най-характерните наруше-
ния в детските градини и училищата в цялата страна. 
Често срещани са и течове, неспазването на пожарна-
та безопасност и извършване на преустройства без 
необходимите разрешителни. Такъв тип нередности са 
констатирани в повече от 900 учебни заведения. Това 
показват резултатите от проверката на Дирекция-
та за национален строителен контрол (ДНСК), която 
беше разпоредена от министъра на инвестиционното 
проектиране Иван Данов. Обобщените данни бяха пред-
ставени от ръководството на ДНСК в присъствието 
на зам.-министъра на инвестиционното проектиране 
Джейхан Ибрямов.

Снимка Влади Георгиев



6 СТРОИТЕЛ ИНТЕРВЮ петък, 21 март 2014

Свилена Гражданска

Арх. Данов, на прескон-

ференция в централния офис 

на КСБ заедно с браншовите 

организации - Камарата на 

строителите в България, Ка-

марата на архитектите и Ка-

марата на инженерите в ин-

вестиционното проектиране, 

представихте необходимите 

законодателни промени за 

честна и конкурентна пазар-

на среда в сектор „Строител-

ство”. Кои са основните мо-

менти в тях?

През последните месеци се 
опитваме да променим Закона 
за устройство на територията 
(ЗУТ). С тези промени се борим 
да облекчим проектантския и 
строителния процес. На прес-
конференцията дадохме начало-
то на създаването на система 
от закони, свързани с инвести-
ционния процес. Това ще дове-
де до разделянето на ЗУТ на 
два отделни нормативни акта. 
Единият ще е свързан изцяло с 
градоустройството, а другият 
ще е закон за инвестиционната 
дейност в строителството. 
Към тях ще бъдат разписани 
и съответните наредби. Тези 
два нормативни акта ще спо-
могнат за регламентиране на 
процедурите и сроковете  в ин-
вестиционния процес, както и 
на правата и отговорностите 
на всеки участник в него.  

Стремежът ни е да привле-
чем инвеститори. Те идват 
трудно у нас по две причини. 
Едната е състоянието на ця-
лата инфраструктура на стра-
ната, а втората е бавният про-
цес за издаване на разрешения 
за строеж. От архитектите у 
нас се изисква да бъдат магьос-
ници, за да успеят да се ориен-
тират във всичките разпоред-

би на ЗУТ. Искаме да облекчим 
този процес, да изградим модел, 
който е работещ. 

Тази седмица промененият 
Закон за кадастъра беше при-
ет на второ четене в комисия. 
Сега очакваме разглеждането 
му в пленарна зала. В момента 
кадастърът има основен не-
достатък - регулационните и 
кадастралните линии почти ви-
наги се разминават, което води 
до много тежки процедури. Това 
влияе негативно на проектант-
ския и строителния бизнес.

Ще  променим  и  норма -
тивната уредба в частта за 
конкурсите за архитекти, за 
обществените поръчки в проек-
тирането, включително Закона 
за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционно-
то проектиране. От почти цяло 
десетилетие те се опитват да 
намерят точното си място в 
инвестиционния процес. Според 
мен е необходимо да се измени 
и моделът за плащане на проек-
тантите, защото те са поста-
вени в положение да работят на 
много ниски цени. Това влияе на 
качеството на продукта, кой-
то произвеждат. А ниското ка-
чество води до допълнителни 
анекси към договорите. Ще се 
стремим да преодолеем този 
негативен процес. 

Кои текстове ще влязат 

в закона за инвестиционната 

дейност в строителството?

Първото нещо, което се 
уточнява, когато се изготвя 
нов нормативен акт, е каква 
ще е философията му. Тя ще 
цели облекчаване на процеса на 
проектиране и строителство. 
Предложих да залегне в закона и  
персоналната отговорност на 
участниците в него. Това озна-
чава, че трябва да има един гла-
вен проектант и той да поеме 

цялата отговорност за обек-
та. Бих желал да класифицира-
ме проектната документация 
като документ, а не като про-
ект. Тъй като, ако е документ и 
е сгрешена, нарушението може 
да бъде преследвано по Наказа-
телния кодекс.

Смятам, че тези промени 
ще направят нашата проек-
тантска и строителна дейст-
вителност адекватна на разви-
тите европейски страни. Ще 
изтеглят целия бранш напред. 
Това е целта, която сме си по-
ставили. Промяната означава 

конкурентоспособност на ця-
лата гилдия. 

Не трябва да забравяме, че 
ние сме малка държава с тесен 
пазар. Ако се затворим в рам-
ките му, нито нашите проек-
танти, нито строителите ни 
ще имат перспектива за разви-
тие. Единствено качеството и 
професионализмът гарантират 
конкурентноспособност по све-
та. 

Отварям една скоба - евро-
пейските норми за конструкции 
се приемат в момента с много 
голяма скорост в азиатските 

страни, които разбират, че 
това е начин да отворят паза-
рите си за кадри от  ЕС.

А какво ще залегне в Закона 

за устройство на територия-

та?

Много често общоустрой-
ствените планове защитават 
някакви интереси. Философи-
ята, която искаме да наложим 
с новия нормативен акт е, че 
общите устройствени планове 
трябва да бъдат в интерес на 
цялото общество и да създа-
ват условия за устойчиво раз-
витие на територията. 

В един ОУП трябва да са 
заложени предпоставки за ико-
номически растеж на района. 
Искаме гражданите да участ-
ват в процеса на правене на об-
щоустройствени планове, така 

С промените даваме тласък 
на развитието на сектор 
„Строителство“

Арх. Иван 
Данов, 
министър 
на инвести-
ционното 
проектиране: 
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че те да бъдат в интерес на 
хората, които от своя страна 
да започнат да се чувстват 
съпричастни към мястото, в 
което живеят.

Какви подзаконови норма-

тиви ще бъдат необходими 

към двата закона? 

Както досега имаше наред-
би към ЗУТ, и към тези норма-
тивни актове ще бъдат до-
бавяни нови. Закон трудно се 
променя, докато наредбите, 
които в един момент се оказ-
ват неработещи, могат по-лес-
но да бъдат осъвременени.

 
Каква е ролята на Камара-

та на строителите в Бълга-

рия при изготвянето на двата 

нормативни акта? 

Огромна. Камарата инвес-
тира сериозни средства в пре-
вода на немските разпоредби. 
КСБ съдейства с експертния си 
потенциал. 

Според вас тези два нор-

мативни акта ще спомогнат 

за регламентиране на проце-

дурите и сроковете в инвес-

тиционния процес, както и на 

правата и задълженията на 

всеки участник в него. Но кога 

ще станат реалност?

Мисля, че е оптимистично 
да очакваме първите резулта-
ти след началото на септем-
ври. Възможно е да има натиск 
от различни места. Някои инте-
реси вероятно ще бъдат засег-
нати. 

Ще ви разкажа един коми-
чен случай около еврокодове-
те. Дойдоха да ме питат защо 
съм ги подписал и се оказа, че 
единият човек не ги беше чел. 
Имаше изказвания, че те ще до-
ведат до повишаване цената на 
строителството с 200–300%. 
Тази прогноза се оказа приказка 
без аргументи.

Вие взехте и участие в 

третата кръгла маса „Модер-

низацията на обществените 

поръчки“, организирана от 

КСБ. Какви изводи си напра-

вихте? 

Подобен род срещи са много 

важни. Имаше представители 
на различните институции и 
браншови организации. Спе-
циално мен като министър на 
инвестиционното проектиране 
ме интересуваха предложения-
та, които засягат подобрява-
не на нормативната база при 
търговете за строителство 
и проектиране. В самия Закон 
за обществените поръчки се 
предвижда всеки сектор да има 
своя наредба, в която да се от-
разява спецификата на съот-
ветния тип дейност.

А кога ще е факт тази за 

строителството? 

Наредбата е  готова.  В 
нея има да се нанесат съвсем 
дребни корекции след окон-
чателното приемане на про-
мените в ЗОП, тъй като има 
известни разминавания между 
двата документа. Едното е, 
че плащането трябва да ста-
ва след подаване на фактура 
от строителната фирма към 
възложителя в 18-дневен срок. 
В досегашния ЗОП е написано 
30 дни. Новият 18-дневен срок 
е свързан с действащ закон в 
Западна Европа. Според него, 
ако не са ви платили до този 
момент, сте длъжни да прекра-
тите работа, за да може да по-
криете разходите, дължими на 
работниците, да им платите 
осигуровките.

Наредбата ще позволи цели-
ят сектор да се развива много 
прозрачно. На търговете ще 
могат да вземат участие мал-
ки, средни и големи предприя-
тия. Противник съм на това да 
се подкрепят само МСП, а да 
се унищожат големите фирми. 
Строителството на големите 
обекти се прави от по-мащаб-
ните компании. Не може фирма 
с 5 човека да изгради магистра-
ла. Същевременно обаче трябва 
да се даде шанс и на малките 
фирми.

 Критерият трябва да е 
един – „цена“ при фиксирано ка-
чество. Това не е новаторска 
идея, тя се практикува в Запад-
на Европа повече от 50 години. 
В България до преди 60 години 
също се е ползвала. 

В момента обсъждаме с 
фирми въвеждането на софту-
ер, който ще облекчи проек-
тантите и строителите при 
кандидатстване за поръчка. На 
тях ще им се представя ексел-
ска таблица, в която ще попъл-
ват цената на определеното 
количество материали. По този 
начин ще се извършва контрол. 
Качеството ще е едно и също 
при всички предложения, воде-
ща ще е цената. Този метод се 
практикува от много години в 
Германия и е въпрос на време 
да се случи и у нас. Така посте-
пенно ще изчезнат и анексите 
към договорите, които водят 
до набъбване на крайната цена. 

В Германия фазите за проек-
тиране са 9. На първата, която 
у нас не се практикува, в офер-
тата може да има разлика от 
окончателната цена не повече 
от 35%. На етап работни чер-
тежи грешката се разрешава 
да е максимум 15%. Написва-
нето на тръжните книжа от 
страна на възложителя в Гер-
мания се основава на ясни па-
зарни цени и при него се допуска 
толеранс от 5–7%, а при възла-
гане на проекта той трябва да 

е нула.  И по този начин няма 
анекси и огромни загуби и заба-
вяния в плащанията. Причината 
в България да има много проме-
ни в договорите за изпълнение 
е, че строим по технически 
проект, който е недовършен, 
работен. 

Какви други изменения са 

необходими, за да се намали 

бюрократичната тежест в 

сектора? 

Ще продължим да се опит-
ваме да намалим сроковете за 
съгласуване на проекти с На-
ционалния институт за недви-
жимо културно наследство.  

България също е единстве-
ната страна, в която, когато 
се строи в урбанизирана тери-
тория, е необходимо станови-
ще за биологично равновесие. 
Получава се така, че  за преу-
стройство на жилище в офис 
е нужно подобно съгласуване, 
което забавя строително-
ремонтните дейности. Вече 
имаме подкрепата на Минис-
терството на околната среда 
и водите за отмяната на този 
текст. 

Министерството има на-

мерение да създаде социален 

сграден фонд. Ще разкажете 

ли повече за идеята? 

Ще инициираме създава-
нето на социален сграден 
жилищен фонд. Той ще задо-
волява потребностите на се-
мейства и лица с ниски доходи 
и специфични нужди, самотни 
възрастни хора, граждани в 
неравностойно положение и 
маргинални слоеве. 

В момента се разработва 
концепция за партньорства 
между общините, държавата и 
частни инвеститори, в която 
публичните власти да участ-
ват чрез безвъзмездно предос-
тавяне на терени за строител-
ство и облекчени условия за 
ползване на социалните домове. 
За тяхното създаване, управле-
ние и поддържане се предвижда 
обособяване на жилищни асоци-
ации, а зa осигуряване на сред-
ства за изграждането им ще се 
създаде специален фонд. 

Тези намерения ще залегнат 
в нов жилищен закон, какъвто 
България към момента няма. В 
изработването на документа 
трябва да се включат профе-
сионалисти от държавния, об-
щинския и неправителствения 
сектор и гражданите, които 
попадат в групата на ползвате-
лите на тези домове. За целта 
експертите на МИП  вече за-
почнаха проучване на наличния 

социален жилищен фонд и на 
нуждата от такъв в общините. 

Социалните домове  ще 
имат определени ограничения в 
квадратурата, като трябва да 
се осигури нормално същест-
вуване на хората в тях. Те ще 
могат да се дават под наем или 
да се изкупуват. 

Новите законодателни мер-
ки трябва да разширят като 
цяло отговорностите на соб-
ствениците на жилищни сгра-
ди, в това число тези в режим 
на етажна собственост. 

Обсъждаме и идеята за съз-
даване на база от данни, ин-
тегрирана в национален инфор-
мационен портал за социален 
жилищен фонд в България. Той 
ще дава данни за наличностите 
и нуждите от социални жили-
ща на територията на цялата 
страна. 

Очаквани ефекти от изпъл-
нението на проекта ще бъдат 
осигуряване на заетост в сек-
тор „Строителство" и борба 
с демографската катастрофа 
чрез осигуряване на субсидира-
ни достъпни жилища с удовлет-
ворително качество. 

Как се развива диалогът ви 

с общините?

Стартирахме процедура за 
подпомагане на малките насе-
лени места за изпълнението на 
благоустройствени дейности, 
техническа инфраструктура и 
проекти със социална насоче-
ност. 

Финансирането е осигуре-
но от държавния бюджет по 
линия на Публичната инвес-
тиционна програма „Растеж и 
устойчиво развитие на регио-
ните”. Общият размер на сред-
ствата е 4 900 000 лв. без ДДС 
(5 880 000 лв. с ДДС). 

Същевременно издадохме 
разрешения за строеж на осем 
общински инфраструктурни 
проекта - предимно за пречис-
твателни станции и депа за 
отпадъци, в общините Стам-
болийски, Несебър, Кърджали, 
Бяла, Видин, Казанлък и Аксако-
во (Варненско) на обща стой-
ност над 179 млн. лв. 

В момента се разглежда до-
кументацията на още три - за 
реконструкцията на Централна 
гара София, на пречиствател-
на станция във Видин и трети 
обект на Несебър по водния  
цикъл. 

В ход е и нова инициатива на 
МИП и общините за съвмест-
но представяне на проекти на 
изложения в Западна Европа. 
Община Айтос вече е заявила 
желание за участие. 

Снимки в. „Строител“
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„Необходими са засилен 
предварителен контрол 
върху търговете, финан-
сирани със средства от 
ЕС, както и хармонизиране 
на нормативната уредба 
в съответствие с евро-
пейските директиви и ре-
гламенти“, за това настоя 
инж. Светослав Глосов, 
председател на УС на КСБ. 
Той припомни, че процеду-
рите в сектора за 2013 г. 
са 2891 на стойност 4392 
млн. лв. и че повече от 4 
години  инвестиционната 
активност в строителна-
та индустрия  пада  в ре-
ално изражение. Преките 
чуждестранни инвестиции 
през миналата година са 

намалели с 92,3% спрямо 
2012 г.  

Обемът незавършено 
строителство по данни 
на НСИ на годишна база 
към 31 декември 2012 г. 
се равнява на 19  млрд. лв. 
Прогнозата за 2013 г. е ци-
фрата да бъде в същите 
рамки. 

„Данните показват, 
че отрасълът през изми-
налата година не успя да 
реализира потенциала си 
и като цяло той остава 
в позиция на догонващ 
растеж. Развитието на 
сектора се отлага с вся-
ко следващо тримесечие. 
Дори и малките ръстове в 
някои сегменти, които се 
движат в рамките на ста-
тистическата грешка, не 
дават  основание  за опти-
мизъм. Налице е все още 
влошена перспектива за 
бранша“, заяви инж. Глосов.

По думите му после-
диците от финансовата 
криза и въздействието й 
върху икономиката като 
цяло продължават да по-
ставят под натиск отра-
съл „Строителство“. Тази 
ситуация отслабва крех-
кото доверие на бранша 
за излизане от кризата. 
Рисковете продължават 
да са налице, а макрофи-
нансовата и икономиче-
ската ситуация  не дават 
стабилност. 

Общата строителна 
продукция за 2013 г. над-
минава незначително ни-
вата на 2006 г. Показате-
лен факт е минималният 
ръст на разходите за при-
добиване на ДМА, който 
в отрасъла за миналата 

година е 1,9%  в сравнение 
с 2012 г. 

„Ниските нараствания 
се дължат и на факта, че 
държавата, респективно 
общините имат натрупа-
ни задължения към стро-
ителните фирми - ситу-
ация, която не води към 
напредък“, подчерта пред-
седателят на УС на КСБ.   

Регистрираните стро-
ителни компании в ЦПРС 
към 12 март т.г. са 4446, 

от които 4394 български 
юридически лица и 52 чуж-
дестранни фирми. Зали-
чените към разглеждания 
период са 596.   

За 2013 г. отрасълът 
формира 5,6% от БВП при 
6,1% за 2012 г. с преобла-
даваща част 95%  малки и 
останалата част -  сред-
ни и големи  фирми.

Произведената  продук-
ция  за 2013 г. в отрасъла 

бележи отново спад, който 
е 12,6%  спрямо 2012 г. 

Прогнозата за годиш-
ните резултати за 2014 г. 
е произведената продук-
ция  да бъде малко над 6 
млрд. евро, или връщане на 
нива от 2006 г.  

„През миналата година 
Камарата на строители-
те в България започна да 
извършва мониторинг на 
обществените поръчки 

по различните сегменти 
на отрасъла – пилотен 
проект, разработван от 
експертна група“, припом-
ни инж. Глосов. 

„Целта е да се следи за 
дискриминационни условия, 
заложени в критериите за 
подбор и в показателите 
за оценка, които биха до-
вели до субективно оценя-
ване на кандидатите или 
до необосновано отстра-

няване на участници в про-
цедурите”, обясни той. 

„Също така да се пока-
жат слабостите при тър-
говете, заложени още при 
обявяването на поръчка-
та“, каза инж. Глосов и че 
докладът от мониторинга 
на обществените поръчки 
се изпраща до генерална 
дирекция „Регионална  по-
литика“ и Дирекция „Въ-
трешен пазар и услуги“ на  
ЕК. Анализите се разпрос-
траняват ежемесечно до 
всички държавни институ-
ции в България, министер-
ства, агенции, браншови 
организации, публикуват 
се на сайта на КСБ  (www.
ksb.bg) и във вестник 
„Строител“.

През 2013 г. експертна-
та комисия по мониторин-
га е разгледала 2891 обя-
вени обществени поръчки 
на стойност 4392 млн. лв., 
или 2246 млн. евро. 

Най-често срещани-
те необосновано високи 
изиск вания в критериите 
за подбор на изпълнител 
на обществената поръч-
ка са такива, които водят 
до субективизъм по отно-
шение на показатели като 
методология, концепция, 
план за работа, промяна 
в последователността на 
технологичните процеси 
и оценка на риска, изис-
кванията за размера на 
приходите за последните 
години и гаранционните 
срокове. 

„Експертите са уста-
новили, че в редица случаи 
не се изисква регистрация 
в ЦПРС на КСБ, както е ре-
гламентирано в закона“, 
подчерта инж. Глосов.

Според него е необхо-
димо да се заложат пове-
че средства в държавния 
бюд жет за публични инвес-
тиции и да се подпомогне 
развитието на малкия и 

средния бизнес. „Трябва да 
се работи и за привличане 
на чужди инвестиции“, за-
яви инж. Глосов. 

„След гласуването на 
промените в ЗОП от На-
родното събрание започва 
най-трудната част – под-
готовката на правилника 
за приложението им. Във 
връзка с това се надявам 
КСБ да се включи в ра-
ботната група, която ще 
подготви документа“, под-
черта доц. Даниела Бобе-
ва в изказването си пред 
участ ниците в кръглата 
маса. 

По отношение на писа-
нето на нов закон тя на-
помни, че новата  дирек-
тива за обществените 

поръчки на ЕК беше при-
ета от Европарламента , 
но все още не е публикува-
на в официалния вестник 
на ЕС. 20 дни след като 
това стане, тя ще влезе в 
сила и ще започне да тече 
2-годишният срок, в който 
държавите членки трябва 
да я транспонират. „Стра-
ната ни е подготвена за 
нея, защото 17 члена от 
регламента са въведени 
с последния ЗИД на ЗОП. 
Относно широко дискути-
раните ин хаус поръчки – 
текстът не е внесен от 
Министерския съвет, а от 
народни представители. 
Затова не бих искала да 
го коментирам, въпреки 
че той в голяма степен 
копира изискванията в ев-
ропейската директива”, 
уточни Бобева.

Във връзка с изгот-
вянето на новия ЗОП тя 
обясни, че  по него текат 
дискусии с ЕК. От Брюксел 
настояват за един хомоге-
нен текст, но страната 
ни от позицията на опита 
счита, че дори законът да 
е рамков, той трябва да 
съдържа ясни правила за 

 от стр. 1
Снимки Денис Бучел
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секторите, за да бъдат 
по-ефективни поръчките. 
Вицепремиерът подчер-
та, че е по-добре някои 
от параграфите в евро-
пейската директива да 
влязат в сила у нас към 
крайната дата на транс-
пониране – тоест в сре-
дата на 2016 г. Тя обобщи, 
че най-важната цел е да 
бъдат подкрепени МСП и 
да се ограничат монополи-
зацията в обществените 
поръчки, корупцията, су-
бективизмът и бавните 
процедури. 

„За съжаление не се 
прие не само от опози-
цията, но и от част от 
политическите партии, 
подкрепящи правител-
ството, предложението 
30% от търговете да са 
за подизпълнители. Това 
беше нестандартна мяр-
ка, но се надявахме да даде 
глътка въздух на малките 
и средните фирми“, уточ-
ни вицепремиерът.

Тя обаче подчерта, че 
измененията в ЗОП са при-
ети във варианта, в кой-
то правителството ги 
е дало, с малки корекции. 
„Заради критиките, които 
България търпи по отно-
шение на капацитета на 
органите по търгове и по-
конкретно на Агенцията 
по обществени поръчки, 
Институтът по публична 

администрация ще про-
вежда обучения на раз-
личните администрации“, 
съобщи Бобева. Вицепре-
миерът бе категорична, 
че ще има стандартизира-
на документация за тър-
говете, а за подготовката 
й правителството ще раз-
чита на КСБ. „Аз съм абсо-
лютно съгласна с пробле-
мите в търговете, които 
посочи председателят на 
Камарата инж. Светослав 
Глосов“, заяви тя. 

 „Новата директива не 
отделя особено внимание 
на външните експерти, но 
считам, че общественият 
контрол в търговете е ва-

жен. Тази теза се подкре-
пя и от бизнеса, но имаме 
различия, когато става 
дума за конкретни прило-
жения“, обясни Бобева. Тя 
напомни и за проекта на 
Европейската банка за 
възстановяване и разви-
тие (ЕБВР) за електрони-
зацията, чиято цел е да 
даде насоки за това какъв 
софтуер да се подбере и  
как да се организира ин-
формационно процесът. 
По думите й обаче пре-
обладаващата част от 
работата по него е била 
свързана с оценка на за-
конодателството – нещо, 
което страната ни вече 

е направила и няма нужда 
финансовата институ-
ция да го върши отново. 
„Затова преформулирахме 
доста обществената по-
ръчка и сега тя е концен-
трирана върху приложе-
нието на закона и най-вече 
електронизацията, включ-
ваща платформа и проце-
дури по сектори“, допълни 
Бобева, като уточни, че 
под електронизация на 
търговете не трябва да 
се разбира електронното 
подаване на документи, а 
целият процес по обявява-
не, възлагане и изпълнение. 
Тя подчерта, че е огромна 
заслугата на Елеонора Ни-

Петър Киров, зам.-министър на 
транспорта, информационните 
технологии и съобщенията:

Ролята на сектор „Строител-
ство“ е ключова за възстановяване 
и ръст на икономиката след теж-
ката финансова криза. „1% увели-
чение в бранша означава поне  1,5  
на сто икономически растеж. То-
ест, ако един вицепремиер иска 
да развие икономиката, трябва да 
направи всичко възможно да раз-
вие строителството.  Бизнесът 
не бива да очаква държавата да 
участва във всичко. Разчитате да 
се откриват нови държавни проек-
ти, за да може да строите. Ико-
номическото развитие обаче се 
определя  от бизнеса. Това, което 
трябва да върши държавата, е да 
създава условия, а вие да се разви-
вате, да изграждате. Работим ак-
тивно за  значително намаляване 

на административната тежест 
в строителния процес. Облекче-
нията ще станат факт най-вече 
с промени в Закона за устройство 
на територията и подготовката 
им е на финала, но засега остават 
две пречки. Първата е Законът за 
биоразнообразието, по който се 
води дискусия между останалите 
ведомства и Министерството на 
околната среда и водите. Надявам 
се да се стигне до консенсус по 
него. Вторият  проблем  са  про-
цедурите, свързани с предмета на 
дейност на Министерството на 
културата. 

Не облекчаваме радикално про-
цедурите, но има осезаема промя-
на за сектора. Това е първа крачка, 
няма да спираме и ще вървим ната-

тък. От повече от 170 мерки сре-
щу административната тежест 
последни приемаме тези в ЗУТ - на 
финала на първия голям удар сре-
щу административната тежест 
идва строителството. От бранша 
очакваме да изпраща всички свои 
обосновани предложения относно 
оптимизацията на сроковете и 
таксите не само в ЗУТ, а и по дру-
ги нормативни актове. Един от 
основните фактори за това да не 
сме в добрата част на класация-
та Doing business са пречките пред 
строителството. Затова мисля, 
че всяко облекчение в тази област 
ще се отрази благоприятно и на 
общата среда за инвестиции.

Реиндустриализацията  е ва-
жна за българското правителство. 
Един от фундаменталните пробле-
ми на индустрията е инфраструк-
турата, по отношение на която 
България изостава значително. 
Това са пътищата, ВиК системите 
и т.н. Ако държавата ще участва 
в нещо, то това със сигурност ще 
бъде решаването на проблемите 
на индустриалната инфраструк-
тура – област, в която несъмнено 
ролята на строителството ще е 
изключително важна. В енергети-
ката има няколко големи проекта, 
по които се  работи. Те ще откри-
ят допълнително пространство 
за сектор „Строителство“. Пуб-
лично-частните партньорства ще 
се правят, ще се готви нов закон 
за тях, а дотогава ще се използва 
схемата за концесиите. Новата 
директива на ЕК прехвърля режима 
на ПЧП към концесионен, така че 
вървим в насоките на последните  
европейски регламенти. Миналата 
година ме поканихте на един форум 
за строителството, на който ка-
зах, че съм убедена, че български-
те строители имат капацитета 
да излязат на международните па-
зари.  Предстои  ми пътуване до  
Казахстан, а през юни-юли посеще-
ние в Оман, отправям покана към 
българските фирми да се присъеди-
нят към бизнес делегацията, за да 
потърсим съвместно възможности 
за включването на наши компании в  
изграждането на инфраструктура 
в тези държави.

Положителен ли 

ще е ефектът от 

промените в ЗОП?

Измененията са 
важни и със сигур-
ност ще помогнат 
на контрагентите на 
държавата. Разбира 
се, това не са всич-
ки промени, необхо-
дими на Оперативна 
програма „Транспорт” 
(ОПТ), които трябва 
да осигурим в норма-
тивната база, за да 
улесним инвестицион-
ния процес. Настоя-
щето изменение на законодателството в сферата 
на търговете със сигурност е едно добро начало. 

Анексите към договорите са се превърнали в 
неделима част от поръчките. Почти няма инфра-
структурен обект, който да е без подписани допъл-
нителни споразумения. Тези анекси винаги водят да 
повишаване на  крайната цена. Досега не сме имали 
случай на поевтиняване на инфраструктурен обект, 
затова считам, че такива механизми трябва да бъ-
дат преустановени. Това ще помогне за по-голямата 
прозрачност и за едно по-целесъобразно изразходване 
на публичния ресурс. Не можем да си позволим неща-
та да останат както досега, т.е. да бъдат в един 
правен вакуум.

Какво е мнението ви относно типизирането 

на договорите?

Типизирането на договорите е много интересна 
инициатива, към която трябва да подходим изключи-
телно внимателно, защото обществените поръчки 
за големите инфраструктурни обекти със сигурност 
не могат да се сравняват с никои други. Трябва да се 
отчита спецификата на всеки проект, като в също-
то време се заложат достатъчно общи елементи, 
които да спомогнат за постигането на лесно срав-
ними резултати. Те от своя страна ще направят про-
цеса по-прозрачен.

Често се коментира, че има дискриминацион-

ни условия при търговете за инфраструктурните 

проекти?

Със сигурност всички договори, които се реализи-
рат по ОПТ, са обект на одит от много институции, 
включително и от Европейската комисия и ОЛАФ. 
Категорично смятам, че дискриминационни клаузи не 
сме допускали и няма да допускаме в бъдеще.

Даниела Бобева, вицепремиер по 
икономическото развитие:

колова и екипа на ЦППКОП, 
които са изготвили голяма 
част от текстовете на 
ЗОП в тази връзка.

Изпълнителният ди-
ректор на КСБ инж. Иван 
Бойков отправи въпрос 
към вицепремиера Бобева 
относно предложенията 
на Камарата, свързани с 
възможността за промя-
на на под изпълнителите 
в хода на строителство-
то (при съгласуване с 
възложителя) и за отпа-
дане на необходимостта 
от предварителното им 
обявяване от изпълни-
теля. По думите му, сега 
подизпълнителите рабо-
тят с договори за услуги. 
Например контрак тът е 
за доставка на желязо, а 
всъщност фирмата прави 
бетон. Според него това 
генерира корупция, между-
фирмена задлъжнялост и 
други лоши практики, кои-
то кабинетът се опитва 
да предотврати чрез усло-
вията за директните пла-
щания. В отговор от каби-
нета на Даниела Бобева 
обясниха, че текстовете, 

предложени от Комисията 
по правни въпроси на вто-
ро четене, предвиждат ня-
колко хипотези, при които 
може да се замени обявен 
подизпълнител - когато 
възникне обстоятелство 
за недопустимост или 
когато договорът е пре-
кратен по вина на подиз-
пълнителя. Така остава 
въпрос на договор между 
изпълнител и подизпъл-
нител, в кои случаи да се 
прекратява споразуме-
нието. Вицепремиерът 
настоя тези въпроси да 
бъдат дискутирани, кога-
то ЗОП окончателно бъде 
приет от Народното съ-
брание. 

Зам.-председателят 
на УС на КСБ Андрей Це-
ков напомни, че КСБ е дала 
становище по темата. 
„Главният изпълнител 
обикновено ползва редица 
подизпълнители основно 
за специални дейности  – 
за механичните и инста-
лационни работи, за ВиК. 
Особено когато проектът 

 на стр. 10
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е на инженеринг, за да 
реши главният изпълнител 
коя ще е най-подходящата 
фирма доставчик и подиз-
пълнител на определено 
оборудване, той трябва 
първо да го проектира. 
Тоест, на фаза офериране 
изобщо няма гаранция, че е 
избрал най-доброто реше-
ние. Това е ограничаване 
на търговската свобода. 
Трябва да има контролен 
механизъм на правото на  
възложителя да одобри 
или отхвърли всеки един 
подизпълнител, но да из-
ключваме това право като 
възможност - за мен няма 
логика“, заяви Цеков. Вице-
премиерът коментира, че 
този текст не е предло-
жен от Министерския съ-
вет. Според нея вероятно 
народните представители 
са искали да предотвра-
тят в максимална степен 
едностранни и непредиз-
вестени прекратявания на 
договори с идеята да за-
щитят подизпълнителите.

„След одобряване на 
новите промени в ЗОП от 

народните представители 
ще приемем наредбата за 
обществените поръчки в 
строителството. По този 
документ работим с КСБ 
от няколко месеца“, под-
черта арх. Иван Данов. По 
думите му наредбата ще 
регламентира ясни крите-
рии при избора на изпълни-
тели и ще има фиксирано 
качество на крайния про-
дукт. „За написването на 
наредбата черпим опит 
от немската практика. 
Немският правилник за 
строителството е пре-
веден  от Камарата на 
строителите. В момента 
работим по прецизиране 

на термините в него. В 
рамките на не повече от 
месец окончателният вид 
на наредбата ще бъде 
изпратен на браншовите 
организации“, обясни той. 

По думите му с при-
емането на наредбата 
Комисията за защита на 
конкуренцията ще бъде 
силно облекчена от стра-
на на обществените по-
ръчки в строителството, 
тъй като ще се избегнат 
обжалванията и съдебни-
те процедури. Наредбата 
изключва възможността 
за допълнителни анекси. 
„Никой не иска да зададе 
въпроса на какво се дъл-
жат те, т.е. на човешка 
грешка“, заяви арх. Данов. 

„Поръчки над 10 млн. лв. 
ще се разделят на лотове. 
Това ще позволява относи-
телно равностойно учас-
тие на всички желаещи да 
кандидатстват“, обясни 
министърът. „На мнение 
съм, че трябва да се даде 
тласък на целия сектор - 
както на големите, така 
и на малките и средните 
компании. Големите обек-
ти се строят от големи 

компании. Необ-
ходимо е да се 
осигурят въз-
можности  да 
започнат и раз-
вият дейност и 
стартиращите 
фирми“, подчер-
та той и заяви, 
че едновременно 
с наредбата за 
обществените 

поръчки в строителство 
ще е готова и такава за 
проектирането. 

„Безспорно ЗОП е най-
важният инструмент на 
държавата, чрез който 
тя осъществява своята 
инвестиционна политика. 
Нейната задача е не само 
законосъобразност, но и 
целесъобразност на изра-
зходването на публичния 
ресурс“, каза пред учас-
тниците в кръглата маса 
Петър Киров, зам.-минис-
тър на транспорта, инфор-
мационните технологии и 
съобщенията. 4 млрд. лв. е 
ресурсът, който е догово-
рен по ОП „Транспорт“ 2007 

- 2013. Бенефициентите на 
ОПТТИ 2014 - 2020 имат 
готовност за обявяване на 
търгове през тази година 
за 2 млрд. лв. „Ще е нали-
чен достатъчен публичен 
ресурс, чрез който ще бъде 
подкрепено развитието на 
строителния бранш у нас“, 
заяви той. Според него са 
необходими промени в За-
кона за устройство на те-
риторията и Закона за дър-
жавната собственост за 
адекватно отчуждаване на 
обекти. Част от пробле-
мите, с които министер-
ството и бенефициентите 
по Оперативна програма 
„Транспорт“ се сблъскват, 
са свързани с различното 
тълкуване на теренните 
археологически проучвания. 
„Не трябва да забравяме, 
че в част от търговете 
наблюдаваме злоупотреба 
с правото за обжалвания“, 
подчерта Киров. 

„Впечатлен съм от ан-
тикорупционните мерки 
на Камарата на строите-
лите в България. Малко са 
организациите в страна-
та, които предприемат 
подобни действия, а КСБ 
провежда две. Едното е 
Централният професио-
нален регистър на строи-
теля, а второто е монито-
рингът на обществените 
поръчки, който Камарата 
прави  всеки месец“, каза 
Бойко Великов, директор 
на Центъра за превенция 
и противодействие на 
корупцията и организира-
ната престъпност. По ду-

мите му анализът на КСБ 
впечатлява със своята за-
дълбоченост и начина, по 
който се изнасят факти-
те относно търговете. 

„Електронните проце-
дури ще са силен антико-
рупционен инструмент. 
Евродирективите за об-
ществените поръчки и кон-
цесиите откриват възмож-
ност за въвеждането им. 
Там изрично са разписани 
текстовете за е-търг и е-
каталог като инструменти, 
които държавите трябва да 
транспонират в своето на-
ционално законодателство“, 
подчерта той. Според него 
използването на новите 

технологии за провеждане 
на процедурите е стъпка 
за по-голяма ефективност 
и по-малко рискове в отдел-
ните браншове и ще намали 
административната те-
жест за фирмите. Великов 
припомни, че Европейската 
комисия специално е акцен-
тирала в своя годишен до-
клад от 2012 г., че само 5 
до 10%  от всички поръчки 
в ЕС се осъществяват по 
електронен път. Това е из-

ключително малко на този 
етап, имайки предвид много 
по-широките възможности, 
включително на водещи 
страни в ЕС. Той отбеляза 
някои от държавите, които 
са напред по отношение на 
е-търгове - Ирландия, Лит-
ва, Португалия и Швеция.  
По думите му в страната 
ни може да се премине през 
един преходен период, дока-
то се въведат окончател-
но. „Колебливото желание 

за тяхното използване не 
се дължи на технически 
причини, те са от друг ха-
рактер. Важна стъпка в 
тази насока е приемането 
на второ четене от Народ-
ното събрание на измене-
нията на ЗОП, които бяха 
предложени по отношение 
на е-търгове. Депутати-
те одобриха текстовете, 
въвеждащи електронните 
каталози“, обясни директо-
рът на ЦППКОП. 

Инж. Емил Костадинов – председател на Комисията по 
инвестиционно проектиране към 42-рото народно събрание:

Лиляна Павлова, член на КРПМС към 42-рото народно събрание:  

Третата кръгла маса за обществе-
ните поръчки, която организира КСБ, 
беше изключително интересна. Про-
мените в Закона за обществените по-
ръчки са пред окончателно приемане в 
Народното събрание и се изрази мнение, 
че е късно за подобен род дискусии, но 
аз смятам, че времето никога не стига. 
ЗОП не е свещена крава. Категорични 
са достойнствата на тези изменения, 
които минават сега. Въпреки това аз 
имам и някои забележки. Изложих при-
тесненията си относно въпроса с ин 
хаус поръчките. Те не трябва да бъдат 
отхвърлени напълно, защото могат да 
обхващат сметосъбирането, сметоиз-
возването, снегопочистването, но да 
не навлизат в територията на стро-
ителството. Те трябва да се отнасят 
за специфични неща, като например за 
сферата на сигурността, където се 
разрешава достъп само на определени 
фирми. Важното е да няма безгранич-
но прилагане на тази практика.  Също 
така искам да кажа, че трябва да има 
ясни и определени правила за ценообра-
зуването, за това кой ще прави послед-
ващия контрол. Решенията трябва да 
се търсят в наредбата, която пред-

стои да бъде приета. Надявам се, че с 
изготвянето на правилника за приложе-
ние на закона някои неща да можем да 
ги регулираме. Също така въпросът за 
инженеринга не намира най-доброто ре-
шение според мен. 

Може да се проведе подобна диску-
сия и след приемането на второ четене 
на ЗОП, защото никой не може да гадае 
какво точно ще излезе след гласуване-
то на целия закон. 

Срещата, която се 
проведе, е много важна 
за бранша. Чуха се мно-
го интересни мнения. 
Текстовете на ЗОП 
имат нужда да бъдат 
редактирани, така че 
да са в полза на държа-
вата, на бизнеса и на 
брашна като цяло. Мно-
го важно е темата да 
не бъде политизирана, а 
да се работи единстве-
но и само за доброто на 
строителството. При-
съствах на срещата 
като експерт, който е 
съпричастен към сек-
тора. Искам да изкажа 
огромната си благодарност към КСБ, 
че поставя темата на дебат, но и пред-
лага решения. Надявам се те да бъдат 
взети под внимание. За съжаление от 
анализа на обществените поръчки, с 
който успях да се запозная по време 
на форума, мога да кажа, че годината 

ще бъде още по-лоша 
от предходната поради 
факта, че свежият ре-
сурс от новия програмен 
период няма да може да 
бъде използван преди 
средата на 2015 г. Все 
пак положителното е, 
че се обединихме  око-
ло три проблема, които 
трябва да бъдат реше-
ни. Единият от тях са 
ин хаус поръчките, там 
се създават предпос-
тавки за сериозни ри-
скове за злоупотреби и 
възможности за заоби-
каляне на закона. Друг 
голям проблем е липсата 

на типизирани документи и  се радвам, 
че КСБ имат своите предложения, на-
дявам се те да намерят място в новия 
закон. Третият обхваща като цяло про-
ектирането. Важното е да се работи в 
насоката тези спънки да бъдат решени, 
за да се създаде един работещ ЗОП.

 от стр. 9
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Веска Христова - началник на отдел „Предварителен контрол” в Дирекция 
„Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”, АОП: 

Бойко Костов, началник на сектор 
„Оперативно сътрудничество“, АФКОС:

Димитър Стойчев, МВР: 

Десислава Йончева, главен експерт в 
отдел ЗОРН, ГД ПРР, МРР: 

Мирослава Христова, Агенция  
за държавна финансова инспекция:

Не мога да не се съ-
глася с общото мнение на 
присъстващите, че дейст-
вително големият проблем 
при търговете е провеж-
дането им. Това е и голя-
мата задача на Агенцията 
по обществени поръчки 
(АОП). Ние се стремим да 
осигурим прилагането на 
всички принципи, които са 
прокламирани в ЗОП. 

АОП има функцията 
да осигурява публичност 
и прозрачност благода-
рение на регистъра на 
обществените поръчки, 

който е електронна база 
данни. Също така през 
2013 г. стартирахме пуб-
ликуването на бюлетин за 
тръжните процедури. Той 
съдържа данни за обема 
и динамиката на пазара 
на търговете. Другият 
лост, който АОП използва, 
е методическата помощ, 
която предлага. Важно е и 
да допълня, че за нас дума-
та „стандарт“ е ключова 
в анализа и цялостните 
разработки, защото на-
лагането на определени 
образци задължително ще 

доведе до намаляване на 
разхищението на адми-
нистративен ресурс и на 
средства. Ще подобри и 
качеството на изпълнение 
на публичните дела.

Като заключение ис-
кам да кажа, че ние ра-
ботим в тясно сътруд-
ничество с бранша и сме 
в отлични отношения с 
КСБ. Силно се надявам, че 
в бъдещата ни работа ще 
получим експертна помощ 
във връзка с дейностите, 
които предстоят в тази 
област. 

М н ого  пр е порък и 
бяха дадени по време на 
дискусията и искам да 
кажа, че във всички слу-
чаи трябва да се върви 
към засилване на превен-
цията на нарушенията. 
Трябва да има по-голяма 
гласност и увеличение на 
административния капа-
цитет на управляващите 
органи. Санкциите също 
трябва да бъдат увели-
чени. В нашата дирекция 
се получават редица сиг-
нали, които са свързани 
в голяма  степен с про-
веждането на обществе-
ните поръчки.  Дирекция 
АФКОС е докладвала 1150 нередности, от тях 257 са 
представени на ОЛАФ, което е 22% от общия брой. 

Европейската банка за възстановяване и разви-
тие се занимава и с инфраструктурно финансиране. 
От тази гледна точка правилното провеждане на 
обществените поръчки е от изключителна важност 
за нас. Лош търг води до финансови корекции, което 
повишава кредитния риск. 

Ние работим с правителството на България, като 
осигуряваме помощ във връзка с електронното про-
веждане на обществените поръчки. Идеята е да се 
въведе това като практика в следващите години. 
Естествено банката е само консултант и нямаме 
инструментариума да налагаме промени в законите. 
Ние можем само да препоръчваме определени измене-
ния в нормативните актове.

Преди мен думата взе-
ха хора, които участват 
в контрола на обществе-
ните поръчки, а аз се за-
нимавам с правенето на 
такива. Моето мнение е, 
че е важно да има точно 
определени правила, но 
те да не слагат всич-
ко в едни общи рамки. В 
момента съществува за-
кон, който ако се прилага 
еднакво за всички фирми, 
то той ще е справедлив. 
Сега се получава, че ние, 
които изготвяме поръчки-
те, се страхуваме да не 
сбъркаме. В много случаи 
се предпочита процедурата да се прекрати, за да не 
се допусне нарушение. Така се появяват забавянията и 
много други неща, които пречат на процеса. Предложе-
нието, което се чу на тази кръгла маса - да отпаднат 
най-ниската и най-високата цена, мисля, че е много ра-
ботещо и ще реши редица проблеми. Много може да се 
говори по темата, но е правилно да се търсят реше-
нията. Или трябва целият закон да се промени, или да 
се работи по настоящия, но да го направим по-прост и 
по-разбираем. 

Като управляващ орган 
на ОП „Регионално разви-
тие“ се стремим по всяка-
къв начин да даваме препо-
ръки на общините, защото 
те са основно бенефициен-
ти  по нашата оперативна 
програма. Правим предвари-
телен и последващ контрол, 
като даваме на максимална 
степен насоки за премах-
ване на ограничителни и 
дискриминационни условия. 
Също така мога да кажа, че 
много често проблемите за 

строителя са свързани с лошото проектиране. Полу-
чава се така, че ние наказваме общината, че непра-
вилно си е избрала проектант. Въпреки това в рамки-
те на законовите правомощия се стараем да правим 
това, което е възможно, за да улесним строителите. 

Агенцията за държав-
на финансова инспекция 
извършва последващ 
контрол за спазване на 
нормативните актове 
в областта на общест-
вените поръчки.  Ние 
проверяваме приключили 
вече процедури или из-
вършени дейности. Про-
блемите, които ние кон-
статираме, най-често 
са свързани с непълна ко-
личествено-стойностна 
сметка. Също така ис-
кам да кажа, че на този 
етап ЗОП е разписан по 
начин, който не отчита спецификите на всички браншо-
ви отрасли. Радвам се, че се правят промени в Закона и 
се надявам те да бъдат за добро. 

По думите му центъ-
рът ще продължи да ра-
боти, за да завърши своя 
модел за обществени 
поръчки. Той ще открие 
много сериозни възмож-
ности да се ограничи ко-
рупцията при тръжните 
процедури. „В значителна 
степен субективният 
фактор има повече ко-
рупционни измерения, от-
колкото нетенденциозен 
подход при търговете. 
Примерите са доста-
тъчни и всеки ги знае. 
Не случайно с Камарата 
на строителите и други 
обществени организации 
преценихме, че на този 
етап е необходимо да из-
несем някои данни за дос-
та срамни задания на въз-

ложители на обществени 
поръчки. Считаме, че е-
търговете ще преодоле-
ят всички тези слабости, 
които наблюдаваме. Сфе-
рата на обществените 
поръчки е най-корумпира-
ната не само у нас, но и 
в целия ЕС“, каза Великов.

„На второто издание 
на този форум съобщих, 
че България ще има скоро 
е-обществени поръчки, 
едва ли някой ми е повяр-
вал. За първи път в НС 
виждам такъв консенсус 
за тяхното въвеждане“, 
заяви Елеонора Николова, 
зам.-директор на ЦППКОП. 
Според нея тенденциите в 
приетите евродирективи 
за обществените поръч-
ки и търговете са изцяло 

застъпени в ЗИД на ЗОП 
и те ще дадат тласък за 
развитието на икономи-
ката у нас, включително 
и на строителството. 
Николова припомни, че ЕК 
е публикувала ръковод-
ство за добри практики 
за облекчаване на достъ-
па на малките и средните 
предприятия до тръжните 
процедури. „Липсата на 
капацитет - нещо, което 
КСБ винаги е поставяла 
на вниманието на инсти-
туциите, е, че в конкурс-
ните комисии участват 
юристи, малко икономи-
сти, но почти никакви 
специалисти по дадената 
услуга или строеж. Засега 
в ЗИД на ЗОП този въпрос 
се решава чрез включване 

на външни експерти“, под-
черта тя и заяви, че  пред-
ложението на БОРКОР е 
за създаване на центрове 
за знания. Това са служби 
по възлагане, в които ще 
се изгради юридически и 
икономически капацитет. 
Те ще подпомагат както 
възложителя, така и мал-
ките и средните предпри-
ятия при подготовката, 
провеждането и участи-
ето в търгове. Николова 
заяви, че до 2017 г. кому-
никациите между възложи-
тел и изпълнител трябва 
изцяло да преминат на 
електронен етап, като 
се използват е-търг и е-
каталог. Специално вто-
рият е доста интересен 
инструмент, който поз-
волява провеждането на 
процедури със сертифици-
рани обозначени стоки и 
затова виждаме неговото 
приложение най-вече в об-
ластта на лекарствената 
политика. 

„Едно от достойн-
ствата на ЗИД на ЗОП 
е администрацията по 
служебен път да събира 
информация от публични 
регистри. Това е безспо-
рен успех за българското 
законодателство. От ЕК 
настояват и за по-актив-
но включване на контрол-
ните и надзорните органи 
в предварителния контрол 
на поръчките. Отсъстви-
ето им води до опорочава-
не на търговете“, заяви 
Елеонора Николова. 

Илия Кардашиев, ЕБВР: 

Арх. Иван Данов, министър на инвестиционното проектиране, инж. Иван Бойков, изп. директор 

на КСБ, инж. Емил Костадинов, председател на парламентарната Комисия по инвестиционно 

проектиране и Андрей Цеков, зам.-председател на КСБ
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Инж. Росен Колелиев, председател на секция 
„Инженерна инфраструктура” към КСБ:

Инж. Егмонт Якимов, председател на 
Комисията по професионална етика към 
ОП на КСБ – София: 

Инж. Димо Мирчев, председател 
на ОП на КСБ – Силистра: 

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

Илиян Терзиев, член на УС, председател на 
секция „Високо строителство” към КСБ: 

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

Организирането на подобен тип кръгли маси е вер-
ният подход за решаване на проблемите в бранша. Об-
щественото обсъждане дава по-голяма възможност да 
се отразят мненията на различните страни. 

Срещата между държавната администрация и пре-
ките изпълнители - строителите, винаги е била по-
лезна. Доколкото разбрахме от думите на представи-
телите на институциите, към ЗОП ще бъде съставен 
правилник, регламентиращ точно и ясно промените в 
закона. 

Смятам, че при провеждането на бъдещи подобни 
дискусии трябва да има и повече практическа насоче-
ност, т.е. да се тръгне от главната тема, а след това 
да се детайлизира.

ЗОП е много важен на нашия бранш. В ситуация-
та на криза именно обществените поръчки спасяват 
строителните фирми. 

Камарата на строителите в България е дала свои-
те предложения за промени в нормативния акт. Неу-
довлетворен съм от факта, че много малко от тях са 
взети под внимание. Както винаги, законодателите 
отново нареждат своя пасианс и не чуват гласа на 
нас – изпълнителите на поръчките. 

По време на дискусиите се говореше за корупцион-
ни елементи, за субективни грешки, но в 99% от слу-
чаите според мен те идват от страна на възложи-
телите. 

В ЗОП трябва да се регламентира участието на 
фирмите подизпълнители. Защото в момента те ра-
ботят като доставчици, а това е некоректно. 

Част от проблемите, които КСБ беше поставила 
при обсъждане на промените в ЗОП, са решени, но някои 
основни все още не са и за пореден път те няма да по-
паднат в закона. Това е един абсурд, защото през годи-
ните нормативният акт е претърпял безброй изменения. 
Според мен в бъдеще основните предложения за промени 
в ЗОП трябва да идват именно от бранша. Ние знаем 
основните проблеми. В момента законът се пише от 
теоретици, които нямат представа от практическата 
част на строителството.  

Срещата, която КСБ и 
в. „Строител” организираха, 
бе много полезна. Тук се каза-
ха някои от основните проблеми. Разбира се, има и други. 

В момента се акцентира върху провеждането на 
самата обществена поръчка, а никой не говори за пос-
ледващото изпълнение на обекта. А според мен в това 
е един от най-големите проблеми и е необходимо да има 
механизъм за неговото решаване. 

Не е вярно, че всички договори са анексирани на по-
високи стойности. Има много случаи, в които те са на 
по-ниски, но те не са проблем на възложителите.

Предложението 
при провеждане на 
обществени поръчки 
офертите с най-ви-
сока и най-ниска цена 
да отпаднат е много 
правилно. Защото по 
този начин наистина 
ще има конкурсно на-
чало и ще се дават 
реални цени. Няма да 
има дъмпинг. 

По време на дискусията се говореше за промени в до-
говорите. Такива наистина трябва да има. Но също така 
е необходимо и някой разумно да контролира процеса.   

Благодарни сме, че вицепре-
миерът Даниела Бобева и минис-
търът на инвестиционното про-
ектиране арх. Иван Данов дадоха 
пояснение за промените в ЗОП. 
Може да се каже, че колегията се 
начака на тези изменения и рабо-
ти с много надежда по тях. При 
създаването на Министерството 

за инвестиционно проектиране се 
изпълнихме с ентусиазъм. Започ-
нахме в екип заедно с Камарата 
на строителите в България, Ка-
марата на инженерите в инвес-
тиционното проектиране и други 
браншови организации да работим 
изключително сериозно по проме-
ните в ЗОП, на който изключител-
но много разчитаме. Поднесохме 
няколко становища, тъй като под-
готвеният проект за изменение и 
допълнение се променяше на 20-30 

дена. В крайна сметка обаче не бя-
хме поканени да ги обсъдим преди 
гласуването на измененията на 
първо и второ четене. Това веро-
ятно се дължи на бързите темпо-
ве, с които трябва да се одобрят 
текстовете на ЗОП. След всичко, 
което чухме на тази изключител-
но интересна кръгла маса, от КАБ 
оставаме умерени песимисти, но 
с много надежда към обещаните 
наредби към ЗОП и правилника за 
приложение на норматива. 

Прекрасно е, че КСБ и в. „Строител” организират 
такъв тип срещи. От тях има голяма полза, но и още 
много какво да се желае. Според мен би било по-добре 
въпросите да се обсъждат предварително, а не сега, ко-
гато почти се е стигнало до приемането от Народното 
събрание на промените в ЗОП. Експертите от Камара-
та положиха много усилия да дадат своите предложения 
за изменение на нормативния акт. Не всички обаче бяха 
приети, но все пак това е добро начало.

Форумът, организиран от Камарата на строителите в Бълга-
рия, по инициатива на ОП на КСБ - София, се радваше на изключи-
телна посещаемост от страна на изпълнителната, законодател-
ната власт и членове на КСБ. За трета поредна година успяхме 
да съберем на едно място представители на бранша и на инсти-
туциите, за да обсъдим заедно проблемите и възможностите за 
тяхното преодоляване в една важна  не само за нашия сектор, а и 
за икономиката ни сфера, каквато са обществените поръчки.  Ка-
марата не е спирала да бъде активна по темата ЗОП. Изготвени 
и внесени до институциите бяха нашите предложения и позиции. 
Кръглата маса идва в точния момент, промените в закона са в 
пленарна зала и все още при воля от страна на народните пред-
ставители могат да бъдат направени корекции в текстовете.  В 
противен случай  проблемите не само няма да се разрешават, а 
ще се задълбочат. Това не е в интерес нито на бранша, нито на 
държавата.  Чухме от първоизточника, че наистина се подготвя 
нов ЗОП, и заявихме, че при разписването на текстовете трябва  
да се вземе предвид и експертното мнение на КСБ.

Инж. Николай Николов, председател 
на ОП на КСБ – Бургас: 

Арх. Владимир Дамянов, председател на Управителния 
съвет на Камарата на архитектите в България:

По отразяването на кръглата маса за модер-
низацията на обществените поръчки работиха Емил 
Христов, Мартин Славчев, Десислава Бакърджиева, 
Мирослав Еленков, Свилена Гражданска, Невена 
Картулева и Ренета Николова.  Снимки Денис Бучел

Изп. директор на КСБ подари на вицепремиера Бобева 

издадена от КСБ книга за добрите европейски практики в ПЧП
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Емил Христов 
Свилена Гражданска

Обявен бе стартът на 
законодателната реформа 
в сектор „Строителство“. 
Това стана на първата 
съвместна пресконфе-
ренция на министъра на 
инвестиционното проек-
тиране арх. Иван Данов с 
браншовите организации, 
Камарата на строители-
те в България, предста-
влявана от нейния пред-
седател инж. Светослав 
Глосов, арх. Владимир Дамя-
нов – председател на Ка-
марата на архитектите 
в България, и инж. Стефан 
Кинарев – председател на 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране. На нея присъст-
ваха и председателят на 
парламентарната Коми-
сия по инвестиционното 
проектиране инж. Емил 
Костадинов, зам.-предсе-
дателите на УС на КСБ Ан-
дрей Цеков и инж. Николай 
Станков, зам.-председате-
лят на УС на КАБ арх. Нико-
лай Гълъбов и доц. д-р арх. 
Борислав Борисов – ръково-
дител на работната група 
за изготвяне на промени в 
Закона за устройство на 
територията и за създа-
ване на закон за строител-
ството. Пресконференци-
ята бе в централния офис 
на КСБ.

„Има две основни преч-
ки пред инвеститорите у 
нас. Едната е лошата ин-
фраструктура, а другата 
са сложните процедури по 
издаване на разрешения за 
строеж. След продължите-
лен период на съвместна 
работа с браншовите ор-
ганизации изготвихме па-
кет от нови нормативни 
актове, свързани с разви-
тието на инвестиционния 
процес. 

Ще разделим ЗУТ на две – 

на градоустройствен 
закон и на закон за ин-
вестиционната дейност 
в строителството. От 
една страна, промените 
ще намалят бюрокрация-
та, а от друга – сроковете 
за издаване на документи 
в сектора. Ще облекчим 
процедурите за изработ-
ване на градоустройстве-
ни планове и по издаване на 
разрешенията за строеж“, 
заяви арх. Иван Данов при 
представянето на законо-
дателната реформа. 

По думите му, във фи-
лософията на първия нор-
мативен акт ще залегне 

участието на гражданите 
от населеното място при 
разработката на градоус-
тройствените проекти. 
Целта е хората да са съп-
ричастни към развитието 
на селището, в което жи-
веят. 

С п о р е д  м и н и с т ъ р 
Данов общ проблем при 
проектирането и строи-
телството е липсата на 
индивидуалната отговор-
ност. „В новия закон тя ще 
бъде разписана за всеки 
един участник в процеса – 
инвеститор, проектант, 
строител и техническите 
служби. Правилата трябва 
да бъдат ясни“, подчерта 
той.

Разрешението за стро-
ителство ще се дава за 
много по-малко необходи-
ми документи, особено за 
сгради от IV и по-ниска ка-
тегория. При тях няма да 
се искат пълни проекти, 
което, според министъра, 
е една от предпоставките 
за незаконно строител-

ство у нас.
Планира се въвеждане-

то на единни тарифи за 
издаването на разреши-
телни за строителство 
и други аналогични услуги, 
свързани със сектора. 

Ще се въведат правила и 

норми за устройственото 

планиране 

и ще се намали адми-
нистративната тежест 
върху инвеститорите и 
строителите.

Министърът подчер-
та, че ще се работи и за 
промяна на нормативната 
уредба за архитектурните 
конкурси, на Закона за ка-
дастъра и имотния регис-
тър (ЗКИР) и за наредба за 
обществените поръчки в 
строителството. 

„След широко общест-
вено обсъждане очаквам 
нормативните актове да 

влязат в Народното съ-
брание за разглеждане в 
началото на септември. 
Това е радикална промяна в 
сектора“, заяви инж. Емил 
Костадинов. 

„Преди две години с ко-
легите – ръководители на 
другите организации в сек-
тора (КАБ, КИИП и КИГ), се 
обединихме в създаването 
на т.нар. председателски 
съвет. Започнахме да го-
ворим за гилдията „Строи-
телство“ и да работим за 
коренна промяна в законо-
дателството, свързано с 
бранша. Сега вече имаме 
готови проекти за норма-
тивни актове“, подчерта 
инж. Светослав Глосов – 
председател на УС на КСБ. 

По думите му, 

ЗУТ е променян  

над 60 пъти, 

което, според него, 
налага цялостна реформа 

в материята и въвежда-
нето на компактно зако-
нодателство. „Тя започва 
и благодарение на МИП. 
В крайна сметка целта е 
възложителят да е наясно 
с времето за реализира-
не на инвестицията му. 
Заставаме зад министър 
Данов и разработването 
на тези нормативни акто-
ве. Искрено се надяваме, 
че те ще бъдат 

приети от народните 

представители в края на 

годината. 

Започваме обсъждане 
на двата закона и в гилди-
ите, проектите ще бъдат 
публикувани на страници-
те на вестник „Строител“, 
обясни инж. Глосов.

„Необходимо е опрос-
тяване на процедурите в 
сектора. Ще настояваме 
понятието за водещата 
позиция на главния проек-

тант да бъде дефинирано“, 
каза арх. Владимир Дамя-
нов – председател на КАБ. 

Председателят на Ка-
марата на инженерите в 
инвестиционното проек-
тиране инж. Стефан Кина-
рев заяви, че изискванията 
на новите европейски ди-
рективи са въведени у нас 
с подзаконови нормативни 
актове. Същевременно 
законите ни са останали 
тромави и вече не отго-
варят на изискванията на 
ЕС. „Процесите в сектора 
трябва да станат по-лес-
ни, по-бързи и прозрачни“, 
допълни той. 

По думите на зам.-
председателя на УС на 
КСБ и председател на ОП 
на КСБ – София, инж. Нико-
лай Станков, 

„не може времето  

за издаване на строително 

разрешение да е повече, 

отколкото за построяване 

на обекта”. 

„В сегашния Закон за 
устройство на терито-
рията процедурите са 
прекомерно усложнени и 
бюрократизирани, което 
поглъща много обществе-
ни и частни ресурси. Това 
дава възможност за пре-
осмисляне в посока разде-
лянето му на два отделни, 
взаимно обвързани норма-
тивни акта“, каза арх. Бо-
рислав Борисов – ръково-
дител на работната група 
към КСБ. Той подчерта, че 
при изготвянето на проек-

тите е използван немски-
ят опит в сектора. 

„Това е само начало-
то на реформата, която 
трябва да продължи и в 
обществените поръчки в 
бранша и в чисто търгов-
ската част на отношени-
ята между строители и 
проектанти“, заяви Андрей 
Цеков – зам.-председател 
на УС на КСБ. Според него 
трябва да има промени и в 
образованието, свързано 
със сектора. 

Междувременно ми-
нистър Данов съобщи, че 
е постигнато съгласие с 
Министерството на окол-
ната среда и водите да 
отпаднат съгласувател-
ните процедури за обекти 
от четвърта, пета и шес-
та категория в урбанизи-
рани територии. 

По време на прескон-
ференцията стана ясно, 
че на второ четене в пар-
ламентарната Комисия 
по инвестиционно проек-
тиране са приети тек-
стовете на ЗИД на ЗКИР. 
„Става дума за доста 
съдържателни промени в 
нормативния акт, които 
приближават услугата до 
потребителя, осигуряват 
достъп до данни чрез ин-
формационната система 
на кадастъра и подпо-
магат изграждането на  
И м о т н и я  р е г и с т ъ р ” , 
обясни председателят 
на парламентарната Ко-
мисия по инвестиционно 
проектиране инж. Коста-
динов.

Очаква се нормативните актове да влязат в Народното събрание през септември 
Снимки Денис Бучел
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1,4 млн. лв. е стойността на общест-
вената поръчка за реконструкцията 
на бившия хотел на Ванко 1, където ще 
бъдат настанени администрацията на 
район „Източен" и Центърът за градска 
мобилност, финансирането е с общински 
средства от бюджета на община Пловдив 
за 2014 г.

Отнетият в полза на държавата хотел 
беше прехвърлен безвъзмездно на община 
Пловдив преди две години. Седеметажната 
сграда, намираща се на ъгъла на „Цариград-
ско шосе” и бул. „6 септември”, има издаден 
акт образец 14, но е незавършено строи-
телство. Застроената й площ е 483 кв. м, 
а РЗП възлиза на 30 540 кв. м.

Първите етажи от сградата ще бъдат 

преустроени за кметство на район „Изто-
чен". На горните етажи ще се изградят 
центровете за управление на трафика и 
на системата за управление на градския 
транспорт. Технологичното им оборудва-
не се финансира по проекта за интегриран 
градски транспорт на Пловдив по програма 
ОП „Регионално развитие". В момента тече 
избор на изпълнители.

Обектът ще струва 52 
млн. лв., строителството на 
първия етап е за 32,5 млн. лв.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

На 14 март кметът 
Живко Тодоров подписа 
договора за изграждане 
на регионална система за 
управление на отпадъците 
в регион Стара Загора.  
Проектът е за 52 млн. лв., 
финансирането е по ОП 
„Околна среда". Бенефи-
циент е Стара Загора, а 
партньори са общините 

Братя Даскалови, Гурково, 
Гълъбово, Казанлък, Мъг-
лиж, Николаево, Опан, Па-
вел баня, Раднево, Твърди-
ца, Чирпан.

Обект 1 включва из-
граждане на Регионален 
център за управление на 
отпадъците. Стойността 
на договора е 32,5 млн. лв. 
За изпълнител чрез откри-
та процедура за общест-
вена поръчка е избран 
консорциум „Иринополис” 
ДЗЗД, София, който включ-

ва фирмите: „Водстрой 98” 
АД, „Трейсгруп Холд” АД, 
„Енергоремонтстрой” и 
„Инфраструктурно стро-

ителство” ЕООД. Дей-
ностите по изпълнението 
трябва да приключат до 
средата на 2015 г.

Регионалният център 
за управление на отпадъ-
ците включва като подо-
бекти депо за неопасни 

Кметът Живко Тодоров 

подписа договора за 

изграждане на регионална 

система за управление на 

отпадъците

Държавно предприятие „Пристанищна 
инфраструктура” търси строителна компа-
ния, която да възстанови водната естакада 
с островна площадка при нос Шабла. Съоръ-
жението е в лошо техническо състояние и се 
нуждае от спешен ремонт, за който е необ-
ходимо да бъдат направени  подробен анализ 
на повредите и обследване на прилежащата 
акватория и брегова ивица. Водният обект 

трябва да бъде въведен в експлоатация до 14 
месеца след началото на ремонтните дей-
ности. Всеки участник трябва да докаже ре-
ализиран оборот за последните три години 
в размер на 14,4 млн. лв. и поне един изпълнен 
договор, сходен с предмета на поръчката 
през последните пет години. Документи се 
приемат до 24 април. Техническо предложение 
е с тежест 60%, а цената - 40%.

Започна цялостно саниране на сградата 
и подмяна на дограмата на Многопрофилна 
болница за активно лечение в Разлог. Ремон-
тът е на стойност 560 000 лева и се осъ-
ществява по проект, финансиран от Между-
народен фонд „Козлодуй”. 

Ремонтът е насочен единствено и само 
към подобряване на мерките в сферата на 
енергийната ефективност. „След като об-
новихме здравното заведение отвътре и 
доставихме високотехнологична апаратура, 
сега санираме сградата и сменяме догра-
мата на болницата. Проектът ще бъде из-
пълнен поетапно през следващите няколко 
месеца”, коментира кметът инж. Красимир 
Герчев.

Междувременно стана ясно, че държава-
та ще отпусне необходимите 90 хил. лв. за 

довършване ремонта на детското отделе-
ние в ловешката болница. В Троян министъ-
рът на здравеопазването д-р Таня Андреева 
зави, че средствата ще бъдат получени най-
вероятно още през април. С парите ще се 
обновят четирите санитарни възела, две 
манипулационни, кухненски офис, кабинетите 
на лекарите, занималните за по-големи деца 
и фоайето пред отделението. Предвижда се 
изграждане и на стая за постъпване и изпис-
ване на пациенти.

Централният корпус на медицинското за-
ведение, както и детското отделение, е пус-
нат в експлоатация през 1974 г., като отто-
гава не е правен основен ремонт. През 2013 г. 
от болницата е разработен инвестиционен 
проект за неотложни строително-ремонтни 
работи на стойност повече от 270 хил. лв.

отпадъци, общински цен-
тър за рециклиране и ин-
сталация за сепариране и 
закрито компостиране.

Строителните дей-
ности трябва да приклю-
чат до 16 декември т.г., а 
до края на април ще тече 
срокът за отстраняване 
на дефектите. Сегашното 
градско сметище „Мандра 
баир" ще бъде ликвидира-
но, за което по думите 
на кмета Живко Тодоров 
вероятно ще бъдат необ-
ходими 3 млн. лв. Другите 
три обекта по проекта, 
които предстои да стар-
тират, са претоварни 
станции за битови отпа-
дъци в Казанлък, Гурково и 
Гълъбово.

Магдалина Стоянова,
ОП на КСБ – Пловдив

В областното представителство на 
Камарата в Пловдив се проведе Общо съб-
рание на учредения през юли 2013 г. местен 
Клуб на строителите ветерани в Града под 
тепетата.

Събранието бе открито и ръководено 
от председателя на клуба инж. Йорданка 
Близнакова. Присъстваха Йорданка Марко-
ва – председател на ОП на КСБ – Пловдив, 
и член на клуба, и по-голямата част от чле-
новете.

Близнакова поздрави участниците и 
благодари за любезното съдействие на 
областното представителство. Подчер-
та, че тези срещи връщат всички строи-
тели към младостта и хубавите моменти 
от нея.

Йорданка Маркова приветства ветера-
ните и напомни, че ОП на КСБ – Пловдив, 
е на разположение за подобни сбирки и ще 
съдейства за организирането им. Тя пред-
ложи обхватът на клуба да бъде разширен 
и с нови членове.

Като част от дневния ред бе предста-
вен докладът за дейността на клуба до 10 
март 2014 г. Избраха се чрез явно гласуване 
делегати за участие в Общото събрание на 
Националния клуб на строителите ветера-
ни през април. 

На събранието не се очертаха целите и 
задачите на клуба. В изказването си Близна-
кова уточни, че те тепърва ще се изяснят 
на общото събрание. Ще се търсят форми 
за контакти със сега действащите строи-
тели, за да им се съдейства със специалис-
ти в случай на необходимост.

Беше представен и Националният про-
ект „Аз мога да строя”, в който ветераните 
строители могат да се включат, като пре-
дадат опита си на младите.

След официалната част за ветераните 
бе предвиден семпъл коктейл, на който се 
отдаде заслужено внимание на юбилярите 
от първото тримесечие на годината. Те 
получиха по бутилка вино и поздравителен 
адрес от името на ръководството на ОП на 
КСБ – Пловдив, и ръководството на клуба. 
Дамите бяха изненадани с цвете, макар и 
със закъснение, по случай 8 март.

Проведе се първото съвместно заседа-
ние между ръководствата на областните 
представителства на КСБ в София, Перник 
и Бургас. Те обсъдиха различни теми и идеи 
по проблеми, засягащи строителния бранш. 
Обединиха се около мнението, че за да бъде 
чута гилдията, е необходимо провеждане-
то на кръгли маси и дискусионни форуми, 
на които да присъстват управляващите. 

Бяха дадени предложения да се провеж-
дат повече срещи и с НСОРБ, тъй като 

общините са бенефициентите с най-го-
леми проекти по оперативните програми. 
Представителите от трите областни 
представителства се съгласиха, че са 
необходими по-тесни взаимоотношения 
и комуникация между всички участници в 
строителния процес, като Камарата на 
архитектите, Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране и различни-
те асоциации на производители на строи-
телни продукти.

Снимка Мирослав Еленков 

Инж. Николай Станков – зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – 

София, инж. Николай Николов – председател на ОП на КСБ – Бургас, и инж. Таня Каменова 

– председател на ОП на КСБ – Перник, ръководиха съвместното заседание на областните 

представителства на Камарата
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Роза Никова, КСБ,
ОП - Кюстендил

С официална първа 
коп ка на 13 март започна 
изграждането на център 
за рехабилитация и ин-
теграция в Кюстендил. 
Проектът на стойност 
266 500 долара е на об-
щината и фондация „Сий-
дър”. Той се осъществява 
по програмата за хумани-
тарна помощ на отдела 
за военно сътрудничест-
во към посолството на 
САЩ в София.

„Този проект се пребо-
ри с няколко десетки по-
добни. Със съвместните 
ни усилия ще построим 
център, който ще предос-
тави възможности за пъл-
ноценен живот на своите 
потребители”, каза Весела 
Терзиева от отдела за Во-
енно сътрудничество към 
посолството на САЩ. 

Кметът на Кюстендил 
Петър Паунов даде старт 
на проекта и благодари на 

фондацията, че има въз-
можността да реализира 
тази партньорска инвес-
тиция.

Строителната пло-
щадка се намира при пет-
надесететажните блокове 
на ул. „Спасовица” в града, 
като това е и началната 
точка за новия център, 
планиран да обслужва насе-
леното място. Центърът 
е с площ 340 квадратни 
метра, на един етаж. Ще 
има общо 14 помещения, 
от тях 5 стаи ще бъдат 
за специалните грижи.

„Крайни ят срок  за 

въвеж дане в експлоата-
ция е 6 ноември 2014 г., но 
аз се надявам, че ще при-
ключим по-рано”, каза инж. 
Атанас Кирилов от фирма-
та, ангажирана със строи-
телството. Предвидена е  
и рампа за инвалиди. Ще се 
провеждат терапия и реха-
билитация. „Надявам се, че 
ще бъде една добра придо-
бивка за хората, които се 
нуждаят от по-специални 
грижи”, коментира той.

Още за проектите на 
Кюстендил четете на 
стр. 17-23.

Аксаково е отличен за най-много евросредства, 
София печели две награди за 2013-а

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Бургас и Велико Търново 
са най-добрите градове за 
живеене у нас за 2013 годи-
на. За първи път в седемго-
дишната история на със-
тезанието победителите 
са два града. Те са събрали 
еднакъв брой точки по 20-
те критерия, на които се 
базира класацията. Велико 
Търново печели приза за пър-

ви път, докато Бургас е оп-
ределен като най-доброто 
място за живеене за трети 
път и за втора поредна го-
дина.

Премиерът Пламен Оре-
шарски връчи голямата на-
града на кметовете на два-
та града Димитър Николов 
и Даниел Панов. Церемони-
ята по награждаването за-
почна с един специален приз 
- за „Най-бързорастящ град”, 
който бе връчен на кмета 
на Несебър Николай Дими-

тров. Градът се отличава с 
висока раждаемост и голям 
брой сключени бракове.

Победител в категори-
ята „Най-добър малък град” 
стана Аксаково, област 
Вар на, който през последни-
те 10 години е успял да се 
развие и е водещ по крите-
рия най-много привлечени 
евросредства на глава от 
населението. Другата спе-
циална награда през тази 
година беше връчена на 
сръбския Димитровград за 

„Най-добър български град 
извън пределите на стра-
ната”.

През 2013 година София 
е бил „Най-добър бизнес 
град” и „Най-добър град за 

културен живот”, показва 
още класацията.

Морската столица Ва-
рна получи наградата „Най-
перспективен град” заради 
модернизацията на турис-

тическата зона и плано-
вете за разширяване на 
пристанището. Като „Най-
зелен град” беше отличен 
Кюстендил, а Пловдив като 
„Най-красив“.
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5,7 млн. лева е стой-
ността на обявена об-
ществена поръчка за въз-
становяване на зелените 
площи в Гоце Делчев. Дей-
ностите са за реконструк-
ция и озеленяване на парк, 
междублокови простран-
ства и уличната мрежа в 
града. Финансирането на 
проекта е по Оператив-
на програма „Регионално 
развитие", като крайни-
ят срок за неговото осъ-
ществяване е 210 дни след 
сключване на споразуме-
нието с избрания изпълни-
тел. От кандидатите се 
изисква реализиран оборот 

от строително-монтаж-
ни дейности за минимум 
4,8 млн. лв. за последните 
три години. При оценява-
нето на офертите превес 
в общата оценка ще бъде 
техническото изпълнение, 
което по различни компо-
ненти съставлява общо 
65%, а цената - 35%. До 24 
април компаниите и обеди-
ненията могат да подават 
заявления за участие.

2,6 млн. лева са пред-
видени за ремонт на улици 
и междублокови простран-
ства в Никопол. Проек-
тът ще се финансира 
със средства от публич-

ната програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите". Заложеният 
срок за извършване на ре-
монтните дейности е до 6 
месеца след подписване на 
договора. В търга могат 
да участват компании с 
реализиран общ оборот за 
последните три години за 
минимум 6 млн. лв. и изпъл-
нени строителни договори 
за поне 4,5 млн. лв. за съ-
щия период от време. За-
явления за участие могат 
да се подават до 7 април, а 
при оценяване на оферти-
те предложената цена е с 
тежест 50%.

До 15 юли 2015 г. трябва да бъде изпълнен  
общински проект на Рудозем по Програмата 
за развитие на селските райони. Той е за ре-
конструкция на водопроводната и улична мре-
жа в с. Бяла река. Право на участие имат ком-
пании и обединения с реализиран общ оборот 
от минимум 15 млн. лв. и изпълнени договори 
за строителни дейности за най-малко 10 млн. 
лв. за последните три приключили финансови 
години. До 22 април всеки кандидат може да 
участва в търга, като предложенията ще 
бъдат оценявани с 50 точки за цена и още 
толкова за техническо изпълнение и срок.

По ПРСР ще се финансира и проект за 
6,3 млн. лева изграждане на общинска пътна 
връзка между Момчилград - Кърджали - Подко-
ва. Строителните работи включват и мост 
над река Върбица. Крайният срок за изпълне-
ние на проекта отново е до 15 юли догодина. 
Минималните изисквания към кандидатите 
са общ оборот 6,6 млн. лв. и изпълнени дого-
вори, сходни с поръчката, за 6 млн. лв. през 
последните три години. Срокът за кандидат-
стване изтича на 24 април, а офертите ще 
бъдат оценявани отново с тежест 50% за 
цена и 50% за техническо изпълнение и срок.
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Свилена Гражданска

Г-н Христов, със за-

топлянето на времето 

започна и активният 

строителен сезон. С кои 

транспортни обекти 

стартирахте? 

Вече се работи по 
кръстовището при Лъвов 
мост, ремонтът на пеше-
ходния подлез при Орлов 
мост, продължава и стро-
ителството на кръсто-
вището на две нива при 
Семинарията. Започна и 
рехабилитацията на рел-
совия път по бул. „Бълга-
рия” – от бул. „Витоша” до 
трамвайно ухо „Борово”, 
което е част от проек-
та „Интегриран столичен 
градски транспорт”, фи-
нансиран по Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие”. Трасето е изгра-
дено преди 31 години, но 
досега нито веднъж не му 
е правен основен ремонт. 
Ще се обновят и спирки-
те. Предвижда се и пола-
гане на тактилни плочи за 
незрящи, като и монтира-
не на нови информацион-
ни електронни табла. Ще 
бъде извършена и рехаби-
литация на 6 от подлезите 
със средства на Столич-
ната община. 

През втората полови-
на на март ще започнат 
строително-монтажните 
работи на релсовия път 
и трамвайния тунел при 
надлез „Надежда”, който 
представлява последният 

етап от основния ремонт 
на транспортния възел. 
През 2012 г. и 2013 г. се 
извърши обновяване на ос-
таналите 17 мостови съо-
ръжения, както и на път-
ните връзки и кръговото 
кръстовище.

Предстои да започне 
и ремонтът на надлеза по 
бул. „Цариградско шосе” 
при IV км, който ще продъл-
жи три месеца. През април 
ще се работи и по надлеза 
над бул. „Александър Мали-
нов”. След това ще бъде 
ремонтиран булевардът 

между двете съоръжения. 
В началото на април ще 

стартира и рехабилитаци-
ята по булевардите „Нико-
ла Мушанов”, „Овча купел” 
и „Ботевградско шосе”. 
Ремонтите ще затруд-
нят трафика в града, но 
знаете, че голяма част от 
уличната мрежа на София 
не е обновявана през по-
следните двадесет години 
и строителните дейности 
са повече от наложителни. 

Докъде стигна из-

граждането на естака-

дата на две нива при Се-

минарията? 

Към началото на март 
е изпълнено долното ниво 
на естакадата по бул. 
„Пейо Яворов” – бул. „Стоян 

Михайловски”. Изградени 
са пилотите ф 1500, фун-
даментите, колоните и ус-
тоите на съоръжението. В 
момента се изпълнява пло-
щадката за монтиране на 
скелето за строителство 
на връхната конструкция. 
Продължава изграждането 
и на пешеходния подлез. 

Какво предвиждате 

при Лъвов мост? 

Той е разработен като 
съоръжение на три нива и 
съчетава три вида транс-
порт – автомобилен, елек-

тротранспорт и метро. 
Проектът предвижда 
оформящият се площад 
да има кръгова форма в 
съответствие със за-
строяването на района и 
реализиране на първо ниво 
на кръгово движение при 
пресичането на бул. „Сли-
вница” и бул. „Княгиня Ма-
рия-Луиза”. На него ще се 
съхрани Лъвов мост. Кръ-
гът ще се затваря с два 
допълнителни дъгообразни 
моста, почти симетрич-
но разположени от двете 
страни на стария. Това ще 
позволява пътното движе-
ние да се изнесе по кръга, а 
по стария мост да се запа-
зи трамвайното движение. 

На второ ниво ще пре-
минават два транспортни 

подлеза по бул. „Сливница” 
със светъл отвор 8 м и ви-
сочина 4,8 м. Покритата 
част на подлезите ще е 
112 м в северното и 102 м 
в южното платно, след 
което ще се изпълняват 
открити рампи.

Двата тунела – се-
верен и южен, ще преми-

нават под бул. „Княгиня 
Мария-Луиза” и над но-
вопроектираното метро. 
Тунелите са с габарит 
7 м (две платна по 3,5 м) 
и служебни тротоари по 
0,50 м. На трето ниво под 
реката минава двупътен 
метротунел по бул. „Кня-
гиня Мария-Луиза” и пе-
шеходен подлез, които са 
изградени.

Ще се реконструират 
инженерни мрежи и съоръ-
жения, като само водопро-
водът, който ще се подме-
ня, е изграден преди повече 
от 80 години. 

В новопроектирано-
то кръгово кръстовище 
се обособяват две зе-
лени площи с полукръгла  
форма. 

Изготвен е проект 
за консервация и рестав-
рация на архитектурно-
строителния паметник на 
културата „Лъвов мост”. 
Той ще бъде възстановен 
в оригиналния си вид. 

Срокът за изпълне-
ние е 236 календарни дни. 
Строително-монтажните 
работи стартираха на 
17.03.2014 г. 

Какво се случва с про-

екта за кръстовище на 

две нива при булевардите 

„Гешов” и „България”?

Изменението на под-
робния устройствен план 
за кръстовището бул. „Ака-
демик Иван Гешов” – бул. 
„България” беше разгледано 
и прието от постоянните 

комисии на Столичния об-
щински съвет. Предстои 
изготвяне на комплексен 
доклад за оценка на съот-
ветствието на инвести-
ционния проект със съ-
ществените изисквания на 
нормативната база, а след 
това и издаване на разре-
шение за строеж.

Кои са другите транс-

портни обекти на София, 

по които ще се работи до 

края на годината? 

Започнахме мащабна 
програма за реконструкция 
на улици и булеварди от 
първостепенната улична 
мрежа. В нея са включени 
бул. „Сливница” в участъка 
от бул. „Константин Вели-
чков” до бул. „Петър Дерт-
лиев”, разширение на бул. 
„Тодор Каблешков” между 
бул. „Цар Борис III” и бул. 
„Братя Бъкстон”, както и 
рехабилитация на булевар-
да до кръстовището с бул. 
„България”, ул. „Кумата” и 
ул. „Нарцис” в район „Ви-
тоша”, ул. „Проф. д-р Иван 
Странски” и ул. „Академик 
Стефан Младенов” в район 
„Студентски”. Предстои 
да бъде извършен ремонт 
на кръстовището на Руски 
паметник. Тази година ще 
довършим реконструкция-
та на пешеходната зона 
на бул. „Витоша” – от ул. 
„Солунска” до ул. „Алабин”. 

Също така ще се ре-
монтират над 20 вътреш-
ноквартални улици. 

Продължаваме и про-
грамата за обновяване на 
мостове – за тази година 
са предвидени над 50 съо-
ръжения. 

Кои пешеходни подле-

зи ще бъдат рехабилити-

рани през годината?

В момента се извърш-
ва ремонт на този при Ор-
лов мост. В края на летния 
сезон ще се реконструира 
и обектът при Окръжна 
болница. Извършват се и 
строително-монтажни ра-
боти за изграждане на нов 
пешеходен подлез под бул. 
„Никола Вапцаров”.

Има сключен дого-
вор за основен ремонт 
на 5 подобни обекта под 
„Ботев градско шосе” и 
престои стартиране на 
ремонтните работи. В 
момента се провеждат 
обществени поръчки за 
избор на изпълнител за 
останалите 5 подлеза под 
„Ботевградско шосе”, на 6 
под бул. „България”, както 
и на този под бул. „Драган 
Цанков” при „Интерпред”. 
Ще се ремонтират общо 
20 подобни обектd. 

Докъде стигна проек-

тът за трамвая до Семи-

нарията? 

В края на ноември м.г. 
във връзка с обособяване-
то на ново министерство 
– Министерството на 
инвестиционното проек-
тиране (МИП), и съгласно 
изискванията на послед-
ните изменения в Закона 
за устройство на тери-
торията Столичният об-
щински съвет взе решение 
преписката по одобрение 
на плана за регулация за 
участъка от новото трам-
вайно трасе от бул. „Пейо 
Яворов” до гара „Пионер” 
да се изпрати във ведом-
ството. Успоредно с това 
приключи подготовката 
на тръжната документа-
ция за избор на изпълнител 
за реализацията на обек-
та от Семинарията до кв. 
„Дървеница” и през декем-
ври тя беше изпратена за 
предварителен контрол до 
съответните компетент-
ни органи.

В края на януари т.г. 
МИП върна с писмо до 
главни я  архитект на 
Столичната община и до 
председателя на СОС вне-
сената преписка поради 
констатация, че цитира-
ният обект не попада в 
обхвата на изискванията, 
визирани в чл.129, ал. 3, 
т. 3 от ЗУТ. В резултат 
на това арх. Петър Диков 
внесе доклад за одобрява-
не на плана за регулация 
за ново трамвайно трасе 
във въпросния участък – 
от бул. „П. Яворов” до гара 
„Пионер”. Към настоящия 
момент все още нямаме 
решение на Общинския 
съвет.

Кои ще бъдат следва-

щите обществени поръч-

ки, които ще обявите? 

Предстои да търсим 
изпълнител за рехабили-
тацията на пешеходна-
та зона на бул. „Витоша” 
– от ул. „Солунска” до ул. 
„Алабин”, кръстовището 
на Руски паметник, бул. 
„Братя Бъкстон” – от бул. 
„Цар Борис III” до бул. „Тодор 
Каблешков”. 

Ще проведем общест-
вена поръчка за изгражда-
не на ул. „Обиколна”, както 
и за рехабилитация на рел-
сов път и пътни платна 
по бул. „Княз Александър 
Дондуков”, бул. „Витоша”, 
бул. „Джеймс Баучър” и ул. 
„Козлодуй”, за рехабилита-
ция на „Цариградско шосе” 
– от бул. „Александър Ма-
линов” до Околовръстния 
път, на ул. „Богатица”, ул. 
„Монтевидео” и др.

Любомир Христов, зам.-кмет на Столичната община с ресор „Транспорт и транспортна комуникация”: 

Ще обявим търга за рехабилитация на 
бул. „Цариградско шосе” – от бул. „Александър Малинов” 
до Околовръстния път

Снимки Денис Бучел



Роза Никова, ОП на КСБ – Кюстендил
Мартин Славчев, в. „Строител”

Инж. Борисов, как бихте определили 

състоянието на сектор „Строителство” 

в Кюстендил?

Като недобро. През последните няколко го-
дини строителството е един от най-засегна-
тите от икономическата криза отрасли.

Основният фактор, затрудняващ бран-
ша, остава несигурната среда, следвана от 
финансовите проблеми и недостатъчната 
конкуренция. Почти пълната липса на частни 
инвестиции, намалените капиталови разходи 
от държавата и общините направиха сектор 
„Строителство” силно зависим от общест-
вените поръчки, финансирани от европейски-
те фондове. Тъй като годината се очертава 
преходна между два програмни периода, има 
голяма вероятност новите европроекти да 
са по-малко. 

Какво е положението на Областното 

представителство, което оглавявате?

ОП на КСБ – Кюстендил, се ползва с ав-
торитет и уважение пред нашите членове, 
местните власти и организации. Имаме връз-
ка с всички строители от областта. Насле-
дих добри служители в офиса, които споделят 
желанието ми за работа.

Надявам се, че областното ни представи-
телство ще продължи да бъде давано за при-
мер, както е било и досега.

Върху какво работите в момента?

Разработваме плана за дейностите ни. На-
шето е едно от малкото ОП-та, което през 
изминалата година извършваше анализи на 
сектор „Строителство“ в областта. 

Подготвяме срещи с местната власт 
относно предизвикателствата пред бизне-
са, излизането от кризата, практическите и 
правни проблеми при обществените поръчки. 
Искаме да обсъдим новия програмен период и 
възможностите за работа на фирмите.

Планираме работни срещи и кръгли маси с 
различни институции.

Колко и какви са фирмите, които члену-

ват при вас?

Фирмите са общо 21, като от тях 8 са 
големи, 9 са средни и 4 - малки.

Как си взаимодействате с местните 

власти? 

Засега работим добре. Включен съм в Ко-
мисията по заетост към Областния съвет за 
развитие - Кюстендил, в Обществения консул-
тативен съвет към областта и Обществения 
съвет по икономика, инвестиции и интегрира-
но развитие, както и в Комисията за инвес-
тиции, политика и международни стопански 

отношения към общината.

Какви проекти се изпълняват в област-

та? Разкажете повече за тях. 

Извършват се строително-монтажни ра-
боти по благоустрояване, възстановяване, 
достъпност и озеленяване на обекти от град-
ската среда. Те са на стойност 3 548 220 лв. 
Финансирането е по схема „Зелена и достъпна 
градска среда” на ОП „Регионално развитие“.

Ремонтират се общинските пътища и се 
рехабилитира асфалтовата настилка на меж-
дуселищната мрежа в община Дупница. Там 
се работи и по благоустрояване на центъра и 
укрепване на административната сграда на 
ВиК – Дупница.

Преустройва се част от партерния етаж 
от основната сграда на Центъра за админи-
стративно и информационно обслужване. Поч-
ти е готова и целодневната детска градина 
№ 1 в Дупница.

В Сапарева баня започна строителството 
на центъра за рехабилитация „Преображение”. 
Това означава много работни места за насе-
лението.

Изграждат се две екопътеки в общината, 
финансирани по Мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности” от Програма за 
развитие на селските райони (ПРСР). Първата 
е от черквата в с. Сапарево до манастира 

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми читатели, 

От настоящия брой  вестник „Строител” започва нова рубрика. Идеята за нея 
бе обсъдена и приета от УС на КСБ, който се проведе в началото на годината. 
Името не е случайно избрано „КСБ - за региони в растеж”. Ролята на Областните 
представителства на Камарата за тази рубрика е ключова. Защото известен 
факт е, че от активността и инициативността на  представителствата на КСБ, 
от диалога им с местните  власти до голяма степен зависи авторитетът  на 
бранша в съответния регион и доколко се чува думата на строителите  
за бъдещото развитие на населените места, за растежа на регионите.   
В новата ни рубрика  ще ви срещнем  с всички 27 председатели на ОП  
на Камарата, с мениджърите на фирмите, членове на организацията, ще говорим 
откровено за  проблемите, с които се сблъскват, и за предизвикателствата, които 
трябва да преодолеят, ще критикуваме местните власти и институции, когато 
има основание, но  ще пишем и за добрите практики.  Амбицията ни е да дадем 
възможност на всеки член на Камарата да сподели своето мнение и позиция.  Ще 
се срещнем с кметовете, зам.-кметовете, областните управители, регионалните 
структури на контролните  органи и др. Няма да пропуснем да чуем и мнението на 
уважаваните от нас председатели на местните представителства на клуба на 
ветераните строители. 
Ще публикуваме конструктивните идеи и предложения за подобряване на 
ситуацията в строителния сектор, на комуникацията с институциите за  
постигане на прозрачни и конкурентни условия за провеждане на обществените 
поръчки, за усъвършенстване на етичните правила в бранша. Очакваме вашите 
мнения и предложения за новата рубрика. Започваме с Кюстендил.

Ренета Николова, главен редактор

 
Кюстендил

Адрес: ул. „Мориц Леви“ 1; тел: 078/55 17 78 факс: 078/55 17 78В ОП на КСБ – Кюстендил, членуват 21 фирми, от които 8 големи, 9 средни и 4 малки 

Инж. Светослав Борисов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил:
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Липсват условия 
за конкуренция

Строителството 
е един от най-

засегнатите от кризата 
отрасли, фирмите 
имат затруднения 
да защитят висока 

категория
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Инж. Светослав Борисов, 
председател на ОП на КСБ – Кюстендил:

Липсват условия за конкуренция
„Свети Архангел Михаил“ и 
параклиса „Света Троица“, 
който е високо в планина-
та. Другата е надгражда-
не на един проект по ФАР 
от 2005 г. от Сапарева 
баня до бившия ресто-
рант „Валявица”. Идеята 
е екопътеката да се про-
дължи по р. Валявица до 
Паничище. Това е част от 
трасето на европейското 
първенство по планинско 
бягане.

Започва изграждането 
и на нова сграда за етног-
рафски и археологически 
музей в центъра на Сапа-
рева баня.

Общината има проект 
за голяма пречиствателна 
станция за селата Баня, 
Гюргево, Паничище и Са-
парево, чието изпълнение 
ще стартира скоро.

В общините Невести-
но, Трекляно и Бобошево 
тече ремонт на четвър-
токласната пътна мрежа.

Кои са дейностите, 

които се очаква да започ-

нат скоро?

Предвижда се изграж-
дането на трета лента в 
Конявската планина. Ще 
започне изпълнението на 
проекта за реконструкция 
и разширение на канализа-
ционната и водопренос-
на мрежа в агломерация 
Кюстендил, включително 
селата Лозно, Жиленци и 
Слокощица. Ще бъдат из-
вършени реконструкция и 
ремонт на водното огле-
дало на езерата в близост 
до автогарата, обновява-
не на стадион „Осогово”, 
реставрация на крепост-
ната стена в Хисарлъка и 
довършване на Художест-
вената галерия.

Очакваме да започне 
изграждането на интег-
риран център за висше 
образование с участието 
на три висши училища - 
Аграрния университет 
в Пловдив, Югозападния 

в Благоевград - със спе-
циалностите в сферата 
на туризма, и НСА „Васил 
Левски“ в София - с кине-
зитерапия и спортна ани-
мация. Това звено може да 
кандидатства и за евро-
пейско финансиране.

Надяваме се да бъде 
завършена и частта от 
автомагистрала, която 
минава през областта, 
както и да се изгради по-
бърза връзка между ауто-
бана и Кюстендил.

Какви са основните 

проблеми, с които се 

сблъскват фирмите в 

областта? 

Най-често фирмите 
срещат трудности при 
участието си в общест-

вените поръчки.
Търговете в област 

Кюстендил са за общо 
72 516 509 лв. Сключе-
ните договори по тях са 
за 28 698 522 лв., а из-
платените средства са 
12 263 275 лв. Налага се 
да се осигури финансира-
не, за да се реализират 
проектите и да не се за-

губят пари. 
Проблем е, че силно 

намалява възможността 
за конкуренция между фир-
мите. Много от тях вече 
нямат право  да изпълня-
ват обекти от първа и 
втора категория според 
текстовете в Закона за 
устройство на терито-
рията (ЗУТ). 

Когато строителният 
бранш беше във възход, 
нямаше трудности, фир-
мите се разрастваха. Но 
от 2010 г. насам с настъп-
ването на срива в сектора 
започнаха и проблемите за 
компаниите, които не мо-
гат да защитят по-висока 
категория поради липса на 
оборот и намаляване броя 
на персонала. 

Трябва да се помогне 
на малките и средните 
фирми, защото състояние-
то им е критично. Тяхна 
единствена възможност 
за изход от тежката си-
туация остава участието 
им в обществени поръчки. 
Обаче по-голяма част от 
търговете се печелят 
от големите компании. 
Средните участват като 
подизпълнители, а за мал-
ките няма шанс. Затова, 
когато предметът на 
поръчката не го налага, 
е важно да не се залагат 
прекомерно високи изиск-
вания.  Така всички фирми 
ще имат възможност да 
кандидатстват.

Липсата на оборотни 
средства е голяма пречка 
за нормалното функциони-
ране на всеки икономиче-
ски субект. Трябва да се 

подобри възможността 
за достъп и участие на 
компаниите до финансови 
и кредитни системи, да 
се гарантират навремен-
ното изплащане и намаля-
ване на задълженията на 
общините и държавата 
към строителния бизнес. 

Във връзка с това друг 
проблем, който генерира 
затруднения за фирмите, 
е масовата практика на 
възложителите да заба-
вят възстановяването на 
гаранциите за участие и 
изпълнение на съответ-
ната обществена поръч-
ка. Това блокира значим 
финансов ресурс на кан-
дидатите и изпълнители-
те. Според сигнали, които 
получаваме, гаранцията 
за изпълнение понякога 
се възстановява цели 2-3 
месеца след завършване-
то на обекта. Причината 
е забавяне на въвеждане-
то в експлоатация, без 
строителят да има вина 
за това.

Ф и р м и т е  с р е щ а т 
трудности и с осигурява-
нето на добър персонал. 
Поради близостта ни със 
столицата завършващите 
университетите инжене-
ри и архитекти решават 

да останат там на ра-
бота, а по-висококвали-
фицираните работници 
избират по-доброто за-
плащане, предлагано в го-
лемия град. Преди години 
закриха професионалната 
гимназия по строител-
ство в Кюстендил и се 
налага хората да се обу-
чават в движение на стро-
ителната площадка. Като 
изброявам проблемите не 
мога да не спомена и сивия 
сектор, защото той отне-
ма работата на малките 
фирми. Борбата с него до 
момента е напълно безус-
пешна.

Според вас как мо-

гат да бъдат преодолени 

тези трудности, дайте 

предложения? 

Чрез разделяне на об-
ществените поръчки на 
по-малки позиции, като 
офертите се подават по-
отделно за всяка от тях, 
за да могат да кандидат-
стват повече фирми. 

Трябва да се намери 
начин за намаляване дела 
на сивия сектор в строи-
телството. Това може да 
стане чрез партньорство 
с контролните и надзорни 
органи и власти, участ-
ващи в процеса. Крайно 
необходимо е навременно 
разплащане на СМР в съ-
ответствие с европейска-
та директива - до 30 дни. 
Подизпълнителите трябва 
да излязат на светло и да 
спрат да фигурират като 
доставчици или други в 
договорите, а изпълните-
лите трябва да погасяват 
задълженията си към тях 
своевременно.

За да не се допускат 
дъмпингови цени, е от осо-
бено значение търговете 
да се провеждат с водещ 
критерий „икономически 
най-изгодна оферта“. Би 
помогнало и намаляването 
на административната 
тежест за бизнеса.

Трябва да се върнат 
строителните паралелки 
в училищата, висшето об-
разование да придобие по-
практическа насоченост, 
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1. Участието на местните компании в об-

ществените поръчки в областта

2. Силното намаляване на възможността за 

конкуренция между фирмите. Много от 

тях вече не могат да изпълняват обекти 

от първа и втора категория

3. Масовата практика на възложители-

те да забавят възстановяването на 

гаранциите за участие и изпълнение на 

обществените поръчки, което води до 

блокиране на значим финансов ресурс на 

кандидатите и изпълнителите

4. Разрастването на сивия сектор

5. Осигуряването на квалифицирана работ-

на ръка

1. Да се намалят прекомерно високите из-

исквания за участие на фирмите в об-

ществените поръчки

2. Разделянето на обществените поръчки 

на по-малки лотове

3. Да се гарантира навременното изплаща-

не на задълженията на общините и дър-

жавата към строителния бизнес

4. Да се подобри  възможността за достъп 

до финансови и кредитни системи

5. Намаляване дела на сивия сектор в стро-

ителството чрез партньорство на кон-

тролните органи и власти

Екипът на ОП на 

КСБ – Кюстендил – 

Светослав Борисов, 

Роза Никова (вдясно) 

и Йорданка Димитрова
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Г-н Каракашки, каква е вашата 

гледна точка за състоянието на 

сектор „Строителство“ в област 

Кюстендил? 

Състоянието не е добро. Не 
случайно след началото на кризата 
все още не можем да се съвземем. 
В момента се изграждат няколко 
кооперации, но жилищното строи-
телство почти е замряло, както и 
инвестиционното. 

Малките общини разчитат на 
по-големите. В Дупница нещата 
са по-добре. На места се вижда 
сградно строителство – правят 
се магазини и жилищни кооперации. 
В Сапарева баня на мода са къщи-
те за гости. Предстои няколко да 
бъдат въведени в експлоатация. 
При посещението си в Сапарева 
баня разбрах, че има около 50 по-
дадени проекта за изграждане 
на такива къщи. Ремонтирани са 
всички хотели в Паничище. Има и 
новопостроени. А тук тече най-го-
лямо строителство, защото има 
инвестиционен интерес. Наскоро в 
Сапарева баня бе направена голяма 
руска инвестиция за балнеологичен 
комплекс на стойност 30 млн. евро. 
Мястото е атрактивно и има за-
бележителности, с които привлича 
интерес. 

Какви са вашите очаквания от 

новия програмен период? 

Да има раздвижване в строи-
телството. В Сапарева баня на-
правихме първа копка на комплекса, 
за който споменах. Той неминуемо 
ще повлече и други вложения след 
себе си. В Кюстендил започна са-
нирането на балнеологичната 
лечебница. То се финансира от 

Международен фонд „Козлодуй” и е 
на стойност 1 млн. лв. Търгът за 
възлагане вече е проведен. За ре-
монта на две зали по този проект 
държавата отпусна 600 хил. лв. 
Надяваме се така балнеологична-
та лечебница да върне своя облик. 
Осигурени са още 700 хил. лв. от 
държавата за извеждане на мине-
ралната вода от водоизточника 
до общинския хотел „Кюстендил”, 
който се намира до стадиона. За 
комплекса общината взе заем от 
12 млн. лв. До момента е направен 
ремонт на хотела, сега предстои 
изграждането на балнеологичната 
част. Очаквам да започне и работа 
по стадиона. Проектът за него е на 

стойност 1,7 млн. лв. Той включва 
ремонт на покрива, залата и подмя-
на на настилката на лекоатлети-
ческата писта. Откакто е постро-
ено съоръжението през 1978 г., то 
не е ремонтирано и в момента не 
може да се ползва. Имам уверение 
от Министерството на младежта 
и спорта, че най-после ще получим 
парите за реализацията му. Това 
съвпада и със стартирането на 
новата публична инвестиционна 
програма „Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите”, по която се 
отпускат общо 500 млн. лв. Целта 
е общините, които нямат капаци-
тет и финансиране или не отгова-
рят на европейските изисквания 

за усвояване на средства, да имат 
възможност да получат такива за 
проектите си. В нашата област 
е най-малката община в България 
- Трекляно. Жителите й са около 
500 души. Тя например не покрива 
изискванията на ЕС за отпускане 
на средства. 

Преборихме се и за един много 
интересен проект за възстановя-
ване на римска крепост, подобна 
на тази в Белчин. Кюстендил кан-
дидатства много пъти за финанси-
рането му, но не можа да спечели. 
Сега по публичната програма ни 
отпуснаха 4,5 млн. лв. Целта е чрез 
този проект да се привлекат пове-
че туристи. 

В перспектива очакваме на мяс-
тото на западнала едноетажна по-
стройка до Oбластното предста-
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Иван Каракашки, oбластен 
управител на област Кюстендил:

Очакваме раздвижване  
в бранша през новия 
програмен период 

Проектът ни за ремонт 
на стадиона е на 

стойност 1,7 млн. лв. 

като създава достатъчно 
умения за работа на обек-
та. Това може да се осъ-
ществи чрез двумесечна 
практика на учащите във 
фирми, като държавата 
предоставя поне минимал-
на финансова помощ и ко-
ординация за стажовете. 

Добре е да се помисли 
за стимули за запазва-
не на работната ръка на 
местно ниво. Например 
представителите на голе-
мите фирми от областта 
биха могли да се свържат 
чрез университетите със 
завършващите строител-
ни специалности студен-
ти, гарантирайки им за-
етост след излизане от 
висшите училища.

Какви  с а  ва ш и т е 

предложения за благоус-

трояване и развитие на 

Кюстендил?

Трябва да се подобри 
енергийната ефектив-
ност, но за да стане това, 
са нужни готови проекти 
и при наличие на финанси-
ране да започне саниране. 
Има много администра-
тивни сгради, които се 
рушат, но няма проекти 
за възстановяването им.

Предлагаме и да се 
обособят свободни парце-
ли на стратегически мес-
та с налична инфраструк-
тура или леснодостъпни. 
Те да бъдат предлагани на 
инвеститорите при проя-
вен интерес за изгражда-
не на нови производства с 
различен капацитет. В до-
пълнение на това е добре 
да се работи и по разви-
тието на туристически 
дестинации, за да може 
инвеститорът бързо да 
изпълни своя проект. Така 
ще се съкрати времето за 
предпроектни проучвания 

и няма както досега да се 
губят години, докато той 
не бъде принуден да се от-
каже.

Какви по-конкретно 

са възможностите за 

привличане на инвести-

тори?

В нашия край съчета-
нието от минерална вода, 
чист въздух, планина, пло-
дородна земя и близост до 
границата ни дава много 
възможности за привли-
чане на инвеститори в 
курортния, спортния и 
селския туризъм. Интерес 
към областта се проявя-
ва от различни места, но 
излишни изисквания утеж-
няват условията за пра-
вене на бизнес, както при 
нас така и на национално 
ниво. Някои инвестито-
ри вече се преместиха в 
съседните държави Ма-
кедония и Сърбия заради 
многото икономически 
стимули, които те им оси-
гуряват. Трябва и България 
да работи за по ефектив-
на политика за привличане 
на средства. 

Както казахте в на-

чалото на разговора – 

2014 г. се явява преходна 

между двата програмни 

периода. Какво очаквате 

от новия 2014-2020 г.?

Очаквам сред основни-
те приоритети да бъде и 
Програмата за развитие 
на селските райони. Да 
има гарантиран бюджет и 
облекчени условия за кан-
дидатстване по нея. 

Време е намаляването 
на административната 
тежест при процедурите 
и за отчитане на проек-
ти да стане факт и да се 
подобри комуникацията с 
управляващите органи.

1. Висока безработица

2. Липса на инвестиции

3. Тромаво законодател-

ство

1. Създаване на обществе-

ни и бизнес съвети

2. Промяна на ЗОП и ЗУТ

3. Създаване на закон за 

строителството
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вителство да се построи 
7-етажен комплекс за 
балнеология. За това от 
програмата са осигурени 
2,5 млн. лв. На Дупница по 
програмата са отпуснати 
4,5 млн. лв. за ремонт на 
спортната зала. Бобошево 
получи 1 млн. лв. за пъти-
ща. На Трекляно са осигу-
рени 350 хил. лв. за водо-
проводи и около 600 хил. лв. 
за пътища. Кочериново има 
700 хил. лв. за улици. С 2,5 
млн. лв. през община Бо-
бовдол ще бъде изградено 
трасето, което да я свър-
же с Радомир. Имам уве-
рението, че пътят Рила - 
Рилски манастир ще бъде 
ремонтиран, тъй като той 
е от стратегическо зна-
чение за общината, която 
разчита най-вече на култу-
рен туризъм. Стойността 
на проекта е 16 млн. лв. 
Надявам се, че с парите по 
„Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите” ще се 
даде тласък на строител-
ството. 

От по-големите инфра-
структурни проекти мога 
да посоча лот 2 на автома-
гистрала „Струма”. Трябва 
да се направи и ремонт на 
пътя Невестино - Бобо-
шево. Засега сме на етап 
проучвания и още не е ясна 
стойността на проекта. 
Агенция „Пътна инфра-
структура“ е обещала и 
ремонт на третата лен-
та на пътя през Коньов-
ската планина, тъй като 

той свързва Кюстендил и 
София. 

Какви са основните 

проблеми в област Кюс-

тендил? 

Безработицата е мно-
го висока. Липсват инвес-
тиции, няма развиваща се 
икономика. Надявам се със 
започването на новото 
строителство това да се 
промени. 

Наскоро се състоя 

срещата ви с кметове-

те от областта. Какви 

проекти бяха обсъдени 

на нея?

Тя е част от пореди-
цата от работни срещи, 
които организираме всеки 
месец  в някоя от деветте 
общини. Първо провежда-
ме разговори с жителите, 
които поставят своите 
проблеми пред областна-
та управа. След това пра-
вим среща с общинското 
ръководство и накрая - с 
останалите кметове от 
областта. Последната 
такава се състоя в общи-
на Невестино. Основните 
въпроси там касаят пъти-
ща, ВиК и електричество. 
Там отдавна има свлачище 
- над село Ваксево, заради 
което улиците са в лошо 
състояние. Най-същест-
веният въпрос, който по-
ставихме, е изграждането 
на отсечката Ваксево - 
Смоличано. 2,5 км са го-
тови, остават още 3 км. 
Но в последната част от 
пътя трябва да се изгради 
мостово съоръжение, кое-

то оскъпява проекта и за 
съжаление засега не влиза 
в плановете на областно-
то пътно управление. Раз-
брахме се да го подадем 
към АПИ, защото отсечка-
та е важ на за развитието 
на туризма. На срещата 
на кметовете от облас-
тта една от основните 
точки, които поставихме, 
беше готовността на об-
щинските ръководства да 
управляват отпуснатите 
средства по инвестицион-
ната програма „Растеж и 
устойчиво развитие на ре-
гионите”. 

Кажете няколко думи 

за сътрудничеството си 

с ОП на КСБ – Кюстендил.

Направихме общест-
вен съвет, в който участ-
ват граждани и неправи-
телствени организации. 
Отделно от това със-
тавихме бизнес съвет, 
в който участва и ОП на 
КСБ - Кюстендил. Целта е 
частният сектор да изла-
га своите проблеми, а ние 
да му помагаме с каквото 
можем. Защото без него 
няма развитие, а нашата 
цел е да намалим безрабо-
тицата. Обсъждаме съз-
даването на инвестицио-
нен профил на областта, 
за да привличаме частни 
капитали. Аз се надявам, 
че с всички проекти, кои-
то имаме, ще създадем 
благоприятни условия за 
строителството. Стре-
межът ни е да има работа 
и развитие.

Петър Паунов, кмет на Кюстендил:

Г-н Паунов, каква е гледната 

точка на местната власт за ситуа-

цията в строителството в община 

Кюстендил? 

Състоянието в строителството, 
е тревожно. Стремим се да подкрепя-
ме бизнеса с каквото можем. За съжа-
ление, инвестициите са основно от 
публичния сектор, от частния почти 
липсват. Затова предприехме рискова 
крачка, като емитирахме облигацион-
на емисия, за да вложим средства в 
хотелска и балнеоложка база. 

Кюстендил винаги е бил водещ ле-
чебен център не само в България, а и 
на Балканите. Но поради криминално-
то минало на някои наши съграждани 
повече от 20 години градът беше за-
творен за инвестиции. През това вре-
ме държавата ни обърна гръб и балне-
оложките бази се съсипаха. Туризмът 
пострада жестоко, а оттам и други 
сектори.

Положителното е, че напоследък 
има сериозен интерес към строител-
ството, тъй като общината ни пред-
лага разнообразни възможности и при-
родата й е уникална.

Какви проекти очакват своята 

реализация?

Инвестираме в балнеологията. 
В този сектор са големите поръчки. 
Отделно сме предвидили повече от 
7 млн. лв. за ниското тяло на бившия 
партиен дом, тече процедура за въз-

становяване на римската отбрани-
телна стена за 5 млн. лв. в природен 
парк „Хисарлъка”. Ще ремонтираме 
четвъртокласната пътна мрежа с 800 
хил. лв. Горе-долу на същата стойност 
е и проектът за водопровод за мине-
рална вода. Имаме добра инвестицион-
на среда и тя се търси все повече. 

Как оценявате сътрудничество-

то си с ОП на КСБ - Кюстендил?

Имаме перфектно сътрудничество 
с Областното представителство на 
КСБ. Професионализмът в Камарата е 
очевиден. Това ни мотивира да бъдем 
максимално активни и да подкрепяме 
колегите си.

Проблемите са основно в законода-
телния хаос, който се създава със За-
кона за устройството на територия-
та (ЗУТ). Той пречи на строителите.

КСБ има предложения за разделя-

нето на закона на две и изменения на 

някои от текстовете в него. Какво 

е вашето мнение? 

Според мен трябва да има изцяло 
нов ЗУТ, който да е работещ. Сега се 
създават прекалено много предпос-
тавки за корупция. 
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Сътрудничеството 
ни с Областното 

представителство  
е перфектно

Очакваме раздвижване 
в бранша през новия 
програмен период 

Средновековна крепост „Хисарлъка”

Трябва да има 
изцяло нов ЗУТ, 
който да е работещ

 от стр. 19



 
21СТРОИТЕЛ

петък, 21 март 2014

Росица Плачкова, зам.-кмет  
„Инвестиционна политика и регионално развитие”:

Строителният процес е 
безкрайно усложнен 

Г-жо Плачкова, какви проекти се 

изпълняват в момента на терито-

рията на общината?

През настоящата година изпълня-
ваме няколко инвестиционни проекта. 
Като най-голям и съществен мога да 
посоча строежа на балнеоложкия цен-
тър „Св. Иван Рилски”. През 2014 г. ще 
е готов хотел „Кюстендил” и ще започ-
не работата по центъра за долекуване 
и рехабилитация. Предстои възстано-
вяването на римската отбранителна 
стена в природен парк „Хисарлъка”. 
Този проект включва консервация и 
реставрация на средновековната кре-
пост „Хисарлъка” и изграждането на 
лапидариум към нея. 

През годината ще реконструираме 
парк „Езерата”, който ще бъде рено-
виран по програмата за трансгранич-
но сътрудничество със Сърбия. Наш 
партньор по проекта е община Сурду-
лица (Сърбия). 

Предвидена е и реконструкция на 
обект „366” – общинската почивна 
база, която е наша собственост. 
Целта ни е да я направим достъпна 
за обществеността, като създадем 
база за културни дейности. Този про-
ект се осъществява по програмата 
за трансгранично сътрудничество с 
Македония, като в момента текат 
търговете за неговото изпълнение. 
По него сме партньори с община Бог-
данци. Имаме и проект по Оператив-
на програма „Регионално развитие”. 
В ход са две обществени поръчки за 
възлагане на изпълнението му. Едната 
е за изготвянето на технически пас-
порти, а втората - за инвестиционни 
проекти на няколко обекта в облас-
тта на културата и образованието. 
Става въпрос за реконструкцията на 
Художествената галерия „Владимир 
Димитров-Майстора” с оглед създа-
ването на цялостен проект, на база-

та на който тя да бъде завършена и 
да работи като многофункционален 
културен обект. Обновяваме и теа-
търа в града, като внедряваме енер-
гийно спестяващи мерки в сградата. 
Обектите са включени в интегрира-
ния план за градско възстановяване и 
развитие. 

Имаме план за изграждане на улица 
и благоустрояване на общински пар-
цел, който се намира в централната 
градска част. Освен това всяка година 
подготвяме проект за рехабилитация 
на участък от пътната мрежа. Тази 
година общата му стойност е близо 
5 млн. лв. Разделен е на 8 подобекта. 
Единият от тях е готов, а по остана-
лите се работи. 

Какво очаквате от новия програ-

мен период 2014 – 2020 г.? 

Към момента нямаме одобрени про-
екти по програмите от него. Поради 
тази причина все още няма и старти-
рали обекти. От 2013 г. редовно про-
веждаме срещи, община Кюстендил е 
част от регионалния съвет за разви-
тие. От всяко едно министерство ни 
предоставят актуална информация за 
програмите. Все още няма подписани 
договори по тях, но се надяваме, че те 
ще стартират до септември. Община 
Кюстендил се интересува от възмож-
ностите за финансиране директно от 
Брюксел, но те са по пътеки, които в 
по-голямата си част са недостъпни за 

нас. Има различни програми, по които 
искаме да кандидатстваме за цялост-
на реконструкция на общинската сгра-
да, която е и паметник на културата. 

Община Кюстендил има и един одо-
брен проект по програма „Красива Бъл-
гария“.  

Миналата година сключихме спо-
разумение с фондация „Сийдър”, коя-
то също има програма за 
строителство. Внесли 
сме необходимите до-
кументи за изграждане 
на дневен център за ре-
хабилитация и интегра-
ция. Вече има подписан 
договор за проектиране 

и строителство. Издадохме разреше-
нието за строеж и направихме пър-
вата копка на обекта. Срокът за за-
вършване е октомври 2014 г. След като 
центърът бъде построен, сградата ще 
стане собственост на общината. 

Друг важен обект, за който имаме 
изготвен инвестиционен проект, но 
все още нямаме осигурено финансира-
не, е доизграждането на водопровод-
ната мрежа за минерална вода на град 
Кюстендил. 

Какви са основните проблеми 

пред местните фирми? 

Строителните фирми и проектанти-
те срещат редица трудности при изгот-
вянето на инвестиционните проекти, а 
впоследствие и в самия работен процес. 
Има обещание от страна на министъра на 
инвестиционното проектиране Иван Да-
нов, че ще бъде внесен за разглеждане нов 
закон - за строителството, което трябва 
да се случи в най-скоро време. 

През последните 10 години стро-
ителният процес не е облекчен, а на-
против – безкрайно е усложнен. Това 
се наблюдава особено през изминалите 
три години поради придаването на ва-
жна роля на регионалните инспекции по 
околна среда (РИОСВ). Многото на брой 
излишни процедури сериозно затрудня-
ват работата на строителите.

Търсим финансиране 
за доизграждането 
на водопроводната 
мрежа за минерална 

вода 

Направихме първата 
копка за дневен център за 

рехабилитация и интеграция

Хотел „Кюстендил”
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Инж. Антон Стоянов, управител на „Булплан инвест” ООД:Инж. Димитър Димитров, 
управител на „Даними” ЕООД:

Ситуацията в строителството 
е тежка навсякъде. Въпреки това 
приключихме сравнително добре 
миналата година. Имаме завърше-
ни 7-8 обекта. Единият от тях дори 
бе открит от министъра на реги-
оналното развитие Десислава Тер-
зиева, която остана с много хубави 
впечатления. Става въпрос за цен-
търа от семеен тип в Кюстендил. 
Имаме друг такъв обект в Дупница. 
Построили сме и една детска гра-
дина. Работили сме и на реката в 
Рила, както и в Тополовград, който е 
доста далеч от нас, но когато няма 
обекти, всеки търси спасение. Тази 
година спечелихме търг по схемата 
„Зелена градска среда” на ОПРР за 
рехабилитация на улици, паркове и 
тротоари в Кюстендил. 

Най-лошото е, че работим само 
с обществени поръчки. Има няколко 
големи търга, по които ще кандидат-
стваме. За съжаление, победители-
те в повечето от поръчките са ясни 

предварително. Факторът 
стойност е с тежест 60-70%. 
Големият проблем си остава 
това, че най-ниската цена 
печели. Според мен трябва да 
има минимални стандарти, под 
които да не се пада. По този 
начин се гарантира качест-
во и компаниите могат да се 
конкурират с опит и специа-
листи. Но за новите фирми е 
много трудно да започнат. 

Друг проблем 
е, че в момента 
работят доста 
фирми, които не 
вписани в ЦПРС на 
КСБ и подбиват 
пазара. Корект-
ните строители 
биват проверява-
ни многократно, 
докато фирмите 
фантоми никой не 
ги притеснява. 

Основният проблем е, че няма работа. Обществени-
те поръчки са направени така, че малките фирми нямат 
никакви шансове да ги спечелят, дори и в консорциум. 
Условията са такива. Разчитаме на частни обекти и 
поръчки. 

Много неща трябва да се променят. Цялата иконо-
мика на града беше съсипана. На първо място е нужно 
да се реши въпросът с безработицата. Хората трябва 
да имат пари, за да може да има и някакво строител-
ство. 

Необходимо е да се реши въпросът с незаконните 
бригади. Това няма да стане без създаването на кон-
тролен орган, който да следи кой и как работи и дали 
има право. Този въпрос е обсъждан в Камарата, но към 
момента надделява позицията, че контролът е в право-
мощията само на РДНСК. Може би трябва отново тази 
тема да се постави на обсъждане.  

Друг проблем е 
законодателство-
то. ЗОП беше про-
менян много пъти, 
но всъщност това 
не подобри услови-
ята, в които рабо-
тим. Има напри-
мер обекти, които 
се дават с пряко 
д оговаря не,  з а 
които ние дори не 
разбираме, че ги е 
имало. Обществе-
ните поръчки из-
общо не достигат 
до нас.  

Големият проблем остава това, 
че най-ниската цена печели 

Инж. Атанас Кирилов, управител на „Билд – МА” ООД: 

В Кюстендил почти 
няма строителна фирма, 
която да работи на пълни 
обороти. Аз извършвам 
дейности на 30 – 35% от 
възможностите си. Про-
блемът е всеизвестен 
- липса на интерес от 
страна на инвестито-
рите. Когато съществу-
ваше бум в търговията, 
строителството също 
беше в подем.  Тогава 
имаше работа за всички. 
В момента е доста по-
трудно. 

Сектор, който може да 
се развива в Кюстендил, 
е спа туризмът. Имаме 
една от най-топлите ми-
нерални води.

Надявам се, че ситуа-
цията ще се подобри. 

Започнах годината с 
оптимизъм, защото имах 
договорен обект за около 
500 хил. лв. Планираме да 
го стартираме в начало-
то на март. Срокът за за-
вършването му е 6 ноем-
ври. Надявам се скоро да 
заработим по още няколко 
обекта. 

Очаквам по-отговор-
но отношение на всички 
институции към строи-
телния бранш. Защото 
ако ние не работим, поч-
ти цялата икономика не 
функционира. 

Не съм особено обна-
дежден от стартирането 
на новия програмен пери-
од 2014 – 2020 г., неза-
висимо че като един от 
основните приоритети 

в него е посочено стиму-
лирането на малките и 
средните предприятия. 
Не виждам как би стана-
ло това, ако не се набле-
гне върху енергийната 
ефективност на сгради-
те в страната – било то 
обществени или частни. 
Ако правителството ус-
пее да докаже, че в Бъл-
гария това е приоритет, 
по този начин би се съз-
дала сериозна заетост 
в строителния сектор. 
Това мнение се споделя 
и от президента Росен 
Плевнелиев.  

В нашия град има до-
бри строителни фирми. Те 
притежават необходимия 
капацитет, стига да се 
намери работа. 

Проблемите са из-
вестни. Чрез поставяне 
на нереални изисквания 
дори най-дребната об-
ществена поръчка може 
да бъде направена така, 
че да не се спечели от 

малка строителна фир-
ма. По време на послед-
ния Управителен съвет 
бе дискутирана една идея 
- големите компании да 
се обединят около прин-
ципната позиция да не 
участват в обществени 
поръчки под 3 млн. лв. Това 
би било добър сигнал към 
по-малките строителни 
фирми. 

Между строителите в 
Кюстендил няма сериозни 
неразбирателства. Поня-
кога проблясват искрички, 
но те са толкова незна-
чителни, че изобщо не си 
заслужава да ги отчита-
ме. Винаги, когато се е 
налагало, сме си помагали 
един на друг – малките на 
големите и обратно. Така 
се прави бизнес. 

Помагаме си, когато се налага. 
Така се прави бизнес

Да се проверяват 
незаконните 
бригади

21 са фирмите членове на Областното представителство  

на КСБ в Кюстендил. Попитахме представителите на част от тях какви  

са най-честите проблеми, с които се сблъскват в работата си. 

Както и какви идеи за промяна на ситуацията биха предложили.
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Инж. Стоян Стоилов, главен инженер на „Елсторм” ЕООД: 

Фирма „Елсторм” ЕООД се занимава основно със строителство 
на обекти от енергийната инфраструктура и по-конкретно с из-
граждане, ремонт и поддръжка на въздушни и кабелни електропро-
водни линии за високо, средно и ниско напрежение, електрически 
подстанции и централи (ВЕЦ и ФВЕЦ), трансформаторни постове 
с кабелно и въздушно електрозахранване. Имаме и цех за ремонт на 
силови трансформатори и други елмашини и апарати.

Сега изпълняваме предимно много малки поръчки. Трудно успяваме 
да покрием разходите си. Тоест, може да се каже, че имаме работа. 
Но ако трябва да бъдем честни - няма как една фирма, било то мал-
ка или голяма, да функционира, без да генерира печалба, с която да 
инвестира в развитие на потенциала си. А точно в този момент 
липсват по-обемни поръчки, които да ни гарантират повишаване 

вените поръчки, които се 
обявяват в момента. Из-
искванията са много ви-
соки. Кризата в строител-
ството е сериозна и това 
кара големите компании 
да участват и за тези по-
ръчки. За малките и сред-

ните остава евентуално 
да се включат като подиз-
пълнители. 

Сериозен проблем е 
самото провеждане на 
търговете, което се пра-
ви „под масата”, защото 
участниците не присъст-

Лихвите по кредитите 
са твърде високи

Поръчките се 
провеждат 
„под масата“

ват на отварянето на 
офертите. Другият мо-
мент е, че се поставят 
абсурдни критерии като 
отложено плащане, нере-
ален гаранционен срок и 
т.н. При тези условия ви-
наги може да се спечели, 
и то не цената е опреде-
ляща. Миналата година 
участвахме в една така-
ва поръчка, като нашата 
оферта беше 80 хил. лв., 
а спечели фирма, предло-
жила изпълнение за 140 
хил. лв. Какъв е интере-
сът на възложителя в 
този случай? Ясно е за 
какво става въпрос.

Похвално е това, което 
КСБ прави съвместно със 
законодателните органи 
за промяна на ЗОП. Ми-

сля, че усилията трябва 
да бъдат насочени в тази 
посока - да има по-голям 
достъп на малките и сред-
ните фирми до обществе-
ните поръчки. 

Другият сериозен въ-
прос е за дребните обек-
ти, които се изпълняват 
от групи майстори и никой 
не се съобразява с изис-
кванията. Много пъти сме 
разговаряли, че трябва да 
има защита на строител-
ните фирми точно в тази 
посока. Но в крайна смет-
ка никой не следи нерегла-
ментираните бригади. 

Много съм доволен, че 
в. „Строител” бе създа-
ден, защото той се явява 
трибуна за проблемите на 
бранша.

на конкурентоспособността. Работим на те-
риторията на цялата страна и в чужбина - 
Македония и Косово. До скоро участвахме в 
изграждането на редица водноелектрически 
и фотоволтаични електроцентрали из цяла 
България. Но строителството им в последно 
време рязко намаля по ред причини и се ори-
ентирахме към ремонт и поддръжка на вече 
съществуващи енергийни съоръжения.  

Проблемите, с които се сблъсква фирмата 
ни, са до болка познати предполагам на всички 
колеги. Основният от тях е междуфирмената 
задлъжнялост. Останалите са ограниченият 
достъп до кандидатстването по обществени 
поръчки, бюрократичният административен 
апарат, все по-малко подготвените кадри в 
сферата, в която работим, липсата на съ-

ществена подкрепа от страна на държавните инсти-
туции и не на последно място – високите лихви, при 
които се отпускат кредити от банките.

Сивият сектор също е голям проблем. Вместо да 
се помисли за излизането му на светло, той се раз-
раства във времето, а последствията - както фи-
нансови, така и административни, са за сметка на 
изрядните фирми. 

Надявам се Камарата да си партнира с държавата 
при ограничаване на сивия сектор, при облекчаване на 
условията за кандидатстване по обществени поръчки 
и бюрократичните спънки. Може да се помисли и за 
подобряване подготовка на кадрите. Надявам се на 
диалог между Камарата и банките за изготвяне на 
по-достъпни кредитни пакети, съобразени с икономи-
ческата конюнктура в държавата, за строителните 
фирми.

Нека Камарата продължава да си партнира ус-
пешно с фирмите в търсенето и разрешаването на 
проблемите им.

Инж. Пламен Динев, управител 
на „Булплан Диневи” ООД: 

Сивият сектор се разраства, последствията 
са за сметка на изрядните фирми  

Строителна фирма 
„Булплан Диневи” ООД е 
основана през 2008 г. като 
приемник на създадената 
през 1994 г. „Булплан” ООД. 
Компанията се занимава 
със съвременно строи-
телство на сгради и съо-
ръжения, конструкции от 

стоманобетон и метал, 
газови инсталации, произ-
водство и монтаж на PVC 
и алуминиева дограма, а 
също така и с всякакъв 
вид довършителни работи. 

Според мен малките и 
средни фирми трудно биха 
се класирали за общест-
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50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см
(само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

Цяла страница 1000 лв.

1/2 страница  500 лв.

1/4 страница  250 лв.

1/8 страница  125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

За контакти: 

0888 55 39 50 – Ренета Николова

0884 20 22 57 – Калоян Станчев

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА (www.vestnikstroitel.bg)

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж 8000 бр. 0,20 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,25 лв./бр. 

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ

За суми над 1500 лв.   бонус 1 стр. PR материал

За суми над 2500 лв.   бонус 2 стр. PR материал

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

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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

Вестник „Строител“ предлага и:

професионално фото- и видеозаснемане  
на обекти и събития 

изготвяне на рекламни видеоклипове и 
презентационни филми 

предпечат и печат на рекламни материали,  
албуми, книги 

организиране и отразяване на събития
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Проектът предвижда работодателите да отиват в затвора за неплатени осигуровки

Страницата 
подготви
Елица Илчева 

Сблъсък  между  ра-
ботодателите и КНСБ 
предизвика темата с 
криминализирането на не-
плащането на осигуровки 
по време на обществе-
ното обсъждане на но-
вия Наказателен кодекс.  
Проектът предвижда до 
6 години затвор за всеки 
работодател, който не е 
внесъл в хазната осигу-
рителни вноски в размер 
на не по-малко от 25 ми-
нимални заплати (8500 
лева). Ако сумата е равна 
на 140 заплати, наказа-
нието може да е и до 8 г. 
затвор. Според юристи 
толкова се дава и за не-
предумишлено убийство.  
От Българската сто-
панска камара вече обя-

виха, че с промените се 
вменяват неоснователно 
синдикални функции на съ-
дебната система. Според 
председателя на органи-
зацията Божидар Данев 
при укриване на осигуров-
ки наказателната отго-
ворност не би трябвало 
да бъде носена само от 
работодателя, а доказва-
нето на подобно деяние 
само със свидетелски по-
казания дебалансира от-
говорността.

Текстовете, свързани 
с осигурителната измама, 
обаче бяха приветствани 
от КНСБ, които призоваха 
да бъде въведен и текст, 
който криминализира не-
плащането на трудовите 
възнаграждения. По данни 
на НОИ, през 2011 г. те са 
били над 70 млн. лв., защи-
тиха се синдикатите.

О б щ е с т в е н о т о 

обсъж дане на новия На-
казателен кодекс в НДК 
премина с участието на 
народни представители 
от правната комисия, 
министъра на правосъди-
ето Зинаида Златанова, 
представители на други 
министерства и близо 
40 неправителствени и 
браншови организации. 

Дискусията продължи над 
3 часа.

„Изработването на 
нов Наказателен кодекс 
е част, макар и малка, 
от необходимостта от 
съдебна реформа“, посо-
чи Зинаида Златанова. Тя 
настоя, че Европейската 
комисия конкретно ни 
препоръчва да се приклю-

чи работата по нов НК. 
„Очаквани и донякъде оп-
равдани“, според нея, са 
били част от реакциите 
след публикуването на 
проекта.

Златанова посочи, че 
едно от важните пости-
жения на проекта е не-
говото синхронизиране с 
европейските междуна-

родни актове. Създадена 
е глава „Тероризъм“, в коя-
то е възприет нов подход 
за криминализирането на 
престъпленията терори-
зъм и финансиране на те-
роризъм, който осигурява 
в пълна степен съответ-
ствие с европейското и 
международното законо-
дателство.

Работи се по създа-
ването на система за 
електронен мониторинг 
на осъдени престъпници, 
които ще бъдат следе-
ни посредством грив-
ни, съобщи във вторник 
правосъдният министър 
Зинаида Златанова. Тя 
обясни, че за момента 
електронните гривни, 
които пазят хората с 
присъди, могат да бъдат 
прилагани само по же-

лание на осъдените, но 
се предвиждат законо-
дателни промени, които 
да създадат регулация. 
Вицепремиерът участва 
в кръгла маса относно 
приложимостта на елек-
тронното наблюдение 
в българското наказа-
телно право, на която 
бе лансирана идеята. ГД 
„Изпълнение на наказани-
ята“ към Министерство-
то на правосъдието вече 

е започнала изпълнение-
то на проект за електро-
нен мониторинг на 180 
затворници. Гривните 
издържат на различни ин-
тервенции, водоустойчи-
ви са и няма да пречат на 
носещите ги. Стойност-
та на проекта, който ще 
продължи в следващите 
две години, е 598 886 хил. 
евро, а парите са осигу-
рени по линията на Нор-
вежкия финансов механи-

зъм. Реализирането му е 
част от прилагането на 
една от основните пре-
поръки в Европейските 
правила за наказания без 
лишаване от свобода на 
Съвета на министрите 
към Съвета на Европа.

На събитието при-
съства и извънредният 
пълномощен посланик на 
Кралство Норвегия Н. Пр. 
Гюру Катарина Викьор.

Според  Златанова 

въвеждането на техно-
логията е част от кон-
цепцията затворът да 
бъде разглеждан като 
последна възможност 
при изпълняване на на-
ка занието .  Това ,  от 
една страна, ще облекчи 
проб лема с пренаселе-
ността на затворите, а 
от друга – ще премахне 
и значителна тежест от 
бюджета.

Правосъдният минис-

България ще има кул-
турна полиция,  обяви 
министър Петър Сто-
янович. За създаването 
на новото звено, чиято 
основна цел ще бъде 
опазването на културно-
то наследство, вече ра-
боти междуведомстве-
на група от експерти 
от Министерството на 
културата, МВР, ДАНС и 
прокуратурата. „Надя-
вам се в съвсем кратко 
време да ни се предста-
ви правилният начин, 
по който това звено да 
бъде създадено. Черпим 
опит от Италия”, каза 
още министърът, кой-
то за първи път пред-
стави предмети, спа-
сени от иманяри. Това 
са златна огърлица от 
III в. и дамаскин от XIX в. 
Дамаскинът, подписан 
от Тодор Пирдопски, е 
бил обект на незако-
нен трафик и е спасен 
от продажба в Лондон. 

Огърлицата е от рим-
ско злато, изработена в 
школата на Източните 
римски провинции. Тя е 
иззета от иманяри при 
акция на МВР и ДАНС в 
Благоевград в средата 
на миналата година. 
„Бижуто няма аналог, 
работено е като уникат 
– чисто злато, 23 кара-
та“, каза проф. Божидар 
Димитров, директор на 
Националния историчес-
ки музей.

З а м . - м и н ис тъ ръ т 
на културата Велисла-
ва Кръстева обясни, че 
италианският модел на 
полиция е реализиран 
със  съподчинение на 
карабинерите по кул-
турното наследство 
на Министерството на 
културата и на Минис-
терството на вътреш-
ните работи. „И сега има 
действаща инструкция 
за МВР, прокуратурата, 
митниците с водещата 

роля на Министерство-
то на културата за ра-
ботата им. И сега има 
Дирекция „Инспекторат 
по културното наслед-
ство”. Но тази дейност 
може да бъде вдигната 
на по-високо ниво”, посо-
чи зам.-министърът. По 
думите й, това звено ще 
стане факт в най-крат-
ките възможни срокове, 
защото са необходими 
административни про-
цедури.

Вицепремиерът и вътрешен министър Цветлин Йов-
чев е подкрепил предложението на заместник-директора 
и директор по операциите на Американската агенция за 
борба с наркотиците (ДЕА) да се обсъди възможността за 
създаване на специални съвместни екипи. Томас Хариган и 
Цветлин Йовчев са провели среща в рамките на работна-
та визита на българската делегация в САЩ.

Хариган е изказал благодарност за изградените през 
последните години двустранни отношения и е дал висока 
оценка за съвместната операция (с участието и на френ-
ските правоохранителни служби), при която през февру-
ари 2014 г. бяха заловени 1400 кг кокаин. Цветлин Йовчев 
е запознал домакина с реформата в сектор „Сигурност“ 
и визията на правителството по отношение на проти-
водействието на организираната престъпност, в т.ч. 
наркотрафика и съпътстващите го престъпления. Той е 
подкрепил предложението на Томас Хариган да се обсъди 
възможността за създаване на специални съвместни еки-
пи между ДЕА (посредством регионалния офис в София), 
МВР, ДАНС и Агенция „Митници“ – МФ с цел задълбочаване 
на двустранното оперативно сътрудничество. По думите 
му, подобна инициатива само би допринесла за по-висока 
ефективност и резултатност. 

 В хода на разговора са обсъдени двустранните отно-
шения на стратегическо ниво и са набелязани конкретни 
мерки за задълбочаване и разширяване на сътрудничест-
вото. Дискутирани са съвременните тенденции в нарко-
трафика и методи за неговото противодействие, особено 
внимание е отделено на необходимостта от всеобхватно 
международно сътрудничество в оперативната сфера. 

тър изтъкна още, че 
мярката ще спомогне и 
за ресоциализацията на 
извършилите престъ-
пления. Електронното 
наблюдение ще струва 
по 2,25 лв. на ден, дока-
то издръжката на един 
човек в затвора към 
днешна дата възлиза на 
5 лв. Тя предположи още, 
че би било добре носе-
нето на проследяващи 
гривни да се въведе и 
преди влизането на при-
съдата в сила при мер-
ките за неотклонение.

Снимки авторът
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Г-н Докладал, как ще 

коментирате решението 

на ДКЕВР за откриване 

на процедури по отнема-

не на лицензите на трите 

електроразпределителни 

дружества?

Изумени сме от ре-
шението, което ДКЕВР е 
взела за стартиране на 
процедура по отнемане 
на лиценза на „ЧЕЗ Елек-
тро България”. За подобни 
крайни действия липсват 
всякакви основания, тъй 
като работим изцяло в 
съответствие с българ-
ското и европейското 
законодателство и при 
стриктно спазване на ли-
цензионните си задълже-
ния.

Очакваме да получим 
официално решението на 
ДКЕВР, за да се запознаем 
с мотивите на независи-
мия регулатор. Припомня-
ме, че „ЧЕЗ Електро Бълга-
рия” е публично дружество 
и ще изразява публично 
позицията си в съответ-
ствие с изискванията на 
нормативната рамка, по 
начин, защитаващ инте-
ресите на неговите ак-
ционери, инвеститори и 
клиенти.

Какви са инвестиции-

те на ЧЕЗ в България до 

момента и как бихте ги 

оценили?

От стъпването си на 
българския пазар преди 
повече от 9 години ЧЕЗ 
инвестира 771 млн. лв. за 
поддържане и развитие на 
мрежата и подобряване 
на обслужването. От тях 
728 млн. лв. са вложени от 
„ЧЕЗ Разпределение”, а ин-
вестициите възлизат на 
43 млн. лв. Като се вземат 
предвид и средствата за 
приватизацията на трите 
електроразпределителни 
дружества и закупуване-
то на ТЕЦ „Варна”, инвес-
тициите на компанията в 
страната достигат над 
1,8 млрд. лв. По данни на 
Световната банка, за пе-
риода 2005 – 2012 г. делът 
на компанията представ-
лява 21% от общия обем 
инвестиции с  частно 
участие в енергетиката 
на България. На практика 
това превръща ЧЕЗ в един 
от най-големите инвести-
тори в българската енер-
гетика. 

Всяка  инвестиция , 
която сме правили през 
годините, е водена от ос-
новната ни цел като дос-
тавчик на жизненоважни 
услуги – да повишаваме ка-
чеството и сигурността 
на доставките на елек-
троенергия и постоянно 
да подобряваме обслуж-
ването за нашите над 2 
млн. клиенти. Само за да 
можем да поддържаме по-
вече от 20 хил. км мрежа 

и да доставяме електри-
чество за една трета 
от страната – при това 
най-гъстонаселената 
една трета, всяка година 
оперативните разходи на 
„ЧЕЗ Разпределение“ и „ЧЕЗ 
Електро“ достигат 157 
млн. лв. През тези 9 годи-
ни ние влагаме старание и 
усилия и в това освен до-
бър доставчик да бъдем и 
добър работодател за хи-
ляди служители, част от 
компанията в страната. 
Днес в дружествата на 
ЧЕЗ работят 3800 души 
– това са хиляди семей-
ства, за които компания-
та подсигурява работа и 
приходи в трудните вре-
мена на криза. За периода 
2005 – 2012 г. компанията 

е внесла близо 173 млн. лв. 
под формата на данък общ 
доход и вноски в социални-
те фондове от името на 
своите служители. Други 
над 429 млн. лв. за същия 
период компанията е внес-
ла в бюджета под формата 
на преки и непреки данъци, 
а през 2010 г. българска-
та държава получи от ЧЕЗ 
и дивидент в размер на 
41 млн. лв. Убеден съм, че 
всичко това по един или 
друг начин ясно заявява 
желанието ни да работим 
коректно и прозрачно, в 
интерес на страната и 
обществото. 

Как протича проце-

сът на изкупуване на съ-

оръжения, което е важен 

въпрос за строителния 

бранш? Какви средства 

са предвидени за 2014 г.?

В момента изкупува-
нията се извършват по 
график, който компания-
та стриктно изпълнява. 
Само за 2013 г. ЧЕЗ изку-
пи съоръжения на обща 
стойност 43,5 млн. лв., а 
за периода 2005 – 2013 г. 
инвестициите в съоръже-
ния, построени от трети 
страни, възлизат на общо 
173 млн. лв. Предстои да 
бъдат изкупени съоръже-
ния за още 105 млн. лв. Ко-
гато става въпрос за из-
купуването на съоръжения 
обаче, важно е да се спо-
менат причините за въз-
никването на този казус. 
Преди началото на криза-
та в Западна България се 
наблюдаваха изключител-
но интензивни темпове на 
строителство – в София 
бяха построени цели квар-
тали, а да не заб равяме и 
курортите като Банско и 
Боровец, където също бе 
отбелязан строителен 
бум. Това доведе до нат-
рупване за кратко време 
на значителен брой съоръ-
жения, които подлежат на 
изкупуване. За да се случи 
това в оптимални срокове, 
ЧЕЗ нееднократно през 
годините отправяше ис-

кане за увеличаване обема 
на одобрените инвести-
ции. Желанието ни беше 
да ускорим процеса, но за  
съжаление предложенията 
ни не бяха взети предвид 
от регулатора. Ситуация-
та наложи преразглеждане 
на практиката ни по отно-
шение на присъединяване-
то на нови потребители. 
За да облекчим и оптими-
зираме процеса в бъдеще, 
договорите за присъеди-
няване вече се подписват 
само след като разпреде-
лителното дружество се 
ангажира да изгради съо-
ръжения за присъединяване 
на обекта. 

Въпреки усилията, кои-
то ЧЕЗ полага за бързо 
разрешаване на казуса, 
постоянно променящата 
се регулаторна среда ни 
изправи пред ново предиз-
викателство. През 2013 г. 
ДКЕВР спря да признава 
целеви инвестиции на 
електроразпределителни-
те компании. Това озна-
чава, че първо ще трябва 
да реализираме инвести-
циите и едва след това 
да обосновем пред регула-
тора необходимостта от 
тях, за да бъдат признати. 
За сравнение: през пред-
ходната ценова година ко-
мисията одобри на ЧЕЗ це-
лева инвестиция в обем на 
40 млн. лв. за изкупуване на 
съоръжения. Това поставя 
компанията в ситуация, 
при която ще трябва пред-
варително да осигуряваме 
сериозен инвестиционен 
ресурс, за да можем да из-
вършваме ангажиментите 
си по поддържане на мре-
жата и развитие на услу-
гите. Това се отнася и за 
изкупуването на съоръже-
ния, построени от трети 
страни. Въпреки това ще 
направим всичко в рамки-
те на възможностите си, 
за да не изоставаме от 
утвърдения график.

Над 60% от съоръже-

нията на ЧЕЗ се нуждаят 

от обновяване или от из-

граждане на изцяло нови. 

Ограниченията, които 

бяха наложени, ще повлия-

ят ли на строителство-

то на нови съоръжения?

Решенията на регула-
тора от миналата годи-
на неминуемо ще дадат 
своето отражение върху 
инвестиционните възмож-
ности на ЧЕЗ. Само през 
2013 г. делът на компани-
ята в крайната цена на 
електроенергията бе на-
мален десетократно – от 
9,28% в началото на годи-
ната до 0,9% в момента. 
Тоест, за да онагледим: 
от всеки 100 лв. сметка за 
електроенергия ЧЕЗ разпо-
лага с 90 ст. С тези сред-
ства компанията трябва 
да поддържа най-голямата 
електроразпределител-
на мрежа в страната, да 

доставя електричество 
за близо половината на-
селение на България, да 
обслужва столицата, в 
която са концентрирани 
институциите и ключови 
обществени и социални 
заведения, да се справя с 
предизвикателствата на 
високопланинския релеф в 
тази част на страната. 
Сами разбирате, че това 
е изключително трудна за-
дача. Като отговорен ин-
веститор ние сме длъжни 
да информираме регулато-
ра, институциите и клиен-
тите, какво е необходимо 
да се направи и какви са 
неотложните нужди от 
инвестиции в електро-
разпределителната мре-
жа в Западна България. 
Според експертни оценки 
за постигне в оптимал-
ни срокове на европейско 
качество на услугата на 
обслужваната от ЧЕЗ те-
ритория трябва да бъдат 
влагани по 150 млн. лв. 
годишно. В настоящата 
ситуация обаче компани-
ята ще трябва да сведе 
инвестициите си само до 
най-необходимото, най-на-
лежащото. Ще продължим 
да изпълняваме своите ан-
гажименти и да инвести-
раме открито и с грижа за 
клиентите в рамките на 
ограничените си ресурси, 
за да предоставим сигурно 
и качествено електрозах-
ранване. Но намалените 
инвестиционни възмож-
ности ще доведат до за-
бавяне на развитието и 
обновяването на мрежата 
и ще направят невъзможно 
дългосрочното поддържа-
не на вече достигнатите 
показатели. 

Как ще коментирате 

намалението на техноло-

гичните разходи със 7% и 

намаления дял в крайната 

цена на сметките? Реал-

но ли е това намаление? 

„ЧЕЗ Груп”, която оперира 

на територията на стра-

ната с най-голямата раз-

пределителна мрежа, е с 

най-ниски цени на елек-

троенергията. Според 

вас това не води ли до 

неравноправно трети-

ране на участниците на 

пазара?

Намалението на приз-
натите технологични 
разходи не отговаря на 
реалното им ниво и не 
отчита състоянието и 
възможностите на съоръ-
женията от оперираната 
от ЧЕЗ електроразпре-
делителна мрежа. Благо-
дарение на направените 
през последните 9 години 
инвестиции в рехабили-
тация и модернизиране на 
мрежата компанията на-
мали загубите по мрежата 
от 21,52% на 11,98%. Но 
след последното решение 
ДКЕВР признава едва 8%, 
което е значително по-

Петър Докладал, 
регионален мениджър  
на „ЧЕЗ България”:

    За подобни крайни действия липсват всякакви основания, тъй като работим изцяло в съответствие с             
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ковския държавен институт по международни 

отношения и има докторска степен по същата 

специалност от Карловия университет в Прага. 

Посещавал е курсове за дипломати към универси-

тета в Станфорд, Калифорния, и към Европейския 

център за изследвания по сигурността „Джордж 

Маршал” в Германия. От 1987 г. до 1994 г. е служи-

тел на Министерството на външните работи на 

Република Чехия, като заема различни постове, 

включително този на вицеконсул във Виетнам. В 

периода от 1994 до 1999 г. е генерален консул на 

Чехия в Монреал, Канада. 

По същото време е постоянен представител 

на страната си и в Международната организация 

за гражданска авиация в Монреал. От 1999 до ав-

густ 2001 г. Докладал е заместник-директор в Ми-

нистерството на външните работи на Чехия. От 

2001 г. до септември 2006 г. е посланик на Републи-

ка Чехия в България. Следващите четири години 

заема същия пост в Румъния. Женен, с две деца. 

Интересува се от история, класическа музика и 

театър. Владее френски, английски и руски език.

Снимки в. „Строител“
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          българското и европейското законодателство и при стриктно спазване на лицензионните си задължения

малко от определените в 
съседни на България стра-
ни с близки до тукашните 
икономически показате-
ли като Сърбия (14,52%), 
Македония (14%), Турция 
(11,46%) и Румъния (9,5%). 
На дружеството не са 
признати и разходите за 
балансиране на пазара на 
електроенергия, които по 
предварителни разчети са 
в размер на 6,39 млн. лв. за 
„ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия“ и 34 млн. лв. за „ЧЕЗ 
Електро България“. Така 
при запазване на насто-
ящото положение, вместо 
да отдели повече сред-
ства за необходимите ин-
вестиции, дружеството 
ще трябва да пренасочи 
ресурси, за да покрие раз-
ликата между реалните и 
признатите разходи.

Що се отнася до съ-
отнасянето на цената 
на електроенергията към 
дължината на мрежата 
в обслужваната терито-
рия и особеностите на 
терена, то това е отго-
ворност на енергийния ре-
гулатор. По закон ДКЕВР 
трябва да е независим ор-
ган, който взима обектив-
ни решения, и не бих искал 
да коментирам действия-
та му. Фактите са, че об-
служваната от ЧЕЗ мрежа 
е най-дълга в страната, а 
цените – най-ниски. Факт 
е също, че последните 
три намаления на цената 
на електроенергията бяха 
основно за сметка на елек-
троразпределителните 
дружества. Това значител-
но наруши баланса между 
дяловете на участниците 
във веригата производ-
ство – доставка на елек-
троенергия. С решенията 
си през миналата година 
ДКЕВР понижи дела на 
ЧЕЗ с 90%, докато делът 
на НЕК, ЕСО и производи-
телите бе увеличен с 11% 
и в момента е 82,45% от 
крайната цена. Подобно 
неравнопоставено прера-
зпределяне на дяловете на 
участниците във верига-
та противоречи на основ-
ния принцип в ЕС, където 
всички участници в нея се 
развиват балансирано. А 
предвид ограничените ни 
възможности за инвести-
ции по този начин се на-
рушават и интересите на 
потребителите. Ето защо 
в изявлението си в края на 
февруари ЧЕЗ призова за 
по-балансирано разпреде-
ление на дяловете между 
различните участници. 

Как всички тези фак-

тори ще се отразят на 

бъдещите инвестиции 

на компанията? 

Както вече споменах, 
ще се наложи да ограничим 
инвестициите си само до 
най-необходимите, а мо-
дернизацията и допълни-
телното развитие на мре-

жата ще бъдат отложени 
във времето. За да демон-
стрирам зависимостта 
между състоянието на 
мрежата и необходимост-
та от инвестиции, ще ви 
дам пример със ситуация-
та преди 9 години. 

Когато ЧЕЗ стъпи на 
българския пазар, компа-
нията стартира с доста 
остаряла мрежа, чиято 
реална стойност бе 479 
млн. лв. За да има 30 го-
дини полезен живот на 
действие, тази мрежа 
трябваше да е на стой-
ност 4,5 млрд. лв. Така, ако 
вземем за база реалната 
стойност на мрежата 
през 2005 г. и стойност-
та, на която тя трябва-
ше да бъде, се получава, 
че за да може тази мрежа 
да има 30 години полезен 
живот, всяка година тряб-
ва да се инвестират 150 
млн. От 2005 г. до 2013 г. 
ЧЕЗ инвестира в рамките 
на одобрените от ДКЕВР 
стойности средногодишно 
по 81 млн. лв. На практика 
това е с 69 млн. под необ-
ходимите за постигане на 
30-годишен живот на мре-
жата. Сега, след послед-
ните намаления на цени-
те, тези инвестиции ще 
паднат още – до 60 млн. 
годишно. Тоест при се-
гашните обстоятелства 
мрежата с тези темпове 
на изоставане на инвес-
тициите ще трябва някак 
да издържи над 55 години. 
Това съответно няма как 
да не се отрази на ка-
чеството и сигурността 
на доставките. Ето защо 
ние постоянно алармира-
ме регулатора и общест-
веността за необходи-
мостта от по-голям обем 
инвестиции в мрежата.

Какво мислите за сил-

но регулирания енергиен 

сектор?

Свръхрег улаци ята 
значително усложнява си-
туацията на енергийния 
пазар в страната. Когато 
ЧЕЗ навлезе в България 
преди повече от 9 години, 
очакванията бяха, че ли-
берализацията на пазара 
ще се случи в кратки сро-
кове. Това обаче не стана 
и днес все още ние прода-
ваме електроенергията по 
регулирани цени, които не 
осигуряват реална възвръ-
щаемост на вложенията, 
правени от компанията. 
Изкуственото поддър-
жане на цените за бита 
за сметка на цените за 
бизнеса, от друга страна, 
изкривява пазара. Това на 
свой ред води до загуби за 
ЧЕЗ. И което е по-лошото 
– от тази ситуация губи 
цялото общество. Недос-
татъчните инвестиции 
в мрежата задълбочават 
проблемите в състояние-
то й. На практика нужда-
та от инвестиции в дъл-

госрочен план се увеличава 
и съответно това води до 
необходимост от по-ви-
соки крайни цени на елек-
троенергията в бъдеще. 
Излиза, че защитавайки 
потребителите, държава-
та всъщност ги ощетява. 

Как ЧЕЗ насърчава 

енергийната ефектив-

ност?

В условията на по-
вишаващите се цени на 
енергийните ресурси, кли-
матичните промени и за-
мърсяването на околната 
среда енергийната ефек-
тивност е едно от най-
перспективните решения 
за проблемите, пред кои-
то е изправено човечест-
вото. Това е и причината 
много от инициативите, 
които ЧЕЗ реализира, да 

са насочени към форми-
ране на трайни навици за 
разумно потребление на 
електроенергията. В Бъл-
гария това е дори от още 
по-голямо значение, тъй 
като процентът на дома-
кинствата, които използ-
ват електроенергията за 
отопление, е значително 
по-висок в сравнение с 
останалите страни от 
Европейския съюз, а съ-
щевременно доходите са 
ниски. 

За да помогнем за раз-
витието на потенциала 
на енергийната ефек-
тивност сред клиенти-
те си, в края на 2013 г. 
ние започнахме мащабна 
кампания, чиято цел е да 
информира потребители-
те за възможностите за 
намаляване на потребле-
нието на електроенергия. 
В рамките на 3 месеца 
ЧЕЗ раздава награди в он-
лайн играта, насърчаваща 
спестяването на електро-
енергия – „Академия Енер-
гия“, а на корпоративния 
сайт www.cez.bg всеки 
може да намери съвети за 
ограничаване на консума-
цията в домакинството. 
През миналата година ЧЕЗ 
издаде и наръчник „Енер-
гиен спестовник“ с ценни 

препоръки и практически 
решения за оптимизиране 
на потреблението на елек-
троенергия. Сред най-но-
вите ни инициативи е и 
образователната кампа-
ния „За децата и енерги-
ята“, в рамките на която 
чрез занимателни беседи 
обясняваме на ученици-
те от началния курс как 
се произвежда електрое-
нергията, за какво се из-
ползва, как стига до дома 
и училището им, както и 
какво означава разумно 
потребление. Обучението 
на деца е сред най-важни-
те ни акценти, тъй като 
вярваме, че разумното 
потребление е въпрос на 
светоглед, който трябва 
да се възпитава от най-
ранна детска възраст.

Като цяло през послед-

ните години ЧЕЗ реализи-
ра редица информационни 
кампании, проведе обуче-
ние на общински служите-
ли за устойчиво енергийно 
планиране в общините, 
подкрепи обследването за 
енергийна ефективност 
на сгради на детски гради-
ни и училища. Компанията 
осигурява според възмож-
ностите си и средства за 
топлоизолиране, вътреш-
но осветление и енергийно 
ефективно оборудване на 
детски градини. 

Активно се борите 

срещу кражбата на ток, 

алармирайки редовно 

компетентните органи. 

Какво мислите, че тряб-

ва да се направи по този 

въпрос?

Незаконните присъ-
единявания са наистина 
сериозен проблем. В За-
падна България има риско-
ви райони с под 30% съби-
раемост на отчетената 
и фактурираната енергия 
и повече от 50% загуби 
на електроенергия от ди-
ректни присъединявания. 
Подобни райони има в Со-
фия, Дупница, Долна баня, 
Ихтиман, Лом, Плевен и др. 
Служители на компанията 
съвместно с органи на 

МВР непрекъснато пра-
вят проверки на битови и 
стопански клиенти с цел 
разкриването на кражби 
на електроенергия. За да 
предотвратим незаконни-
те присъединявания, нае-
маме охранителни фирми, 
реконструираме мрежата 
с цел намаляване на тех-
ническата възможност за 
незаконно присъединяване, 
правим различни пилотни 
проекти, които включват 
алтернативни технически 
решения, допълнителни 
мерки за сигурност. 

На практика използ-
ваме всички възможни 
инструменти, действаме 
с всички сили, защото за-
щитата от неправомерни 
присъединявания е защита 
на коректните ни клиенти. 
От една страна, защото 

посегателствата намаля-
ват качеството и сигур-
ността на захранването, 
което достига до тях, от 
друга – средствата за по-
криване на щетите биха 
могли да бъдат вложени в 
различни подобрения и мо-
дернизация на мрежата. 
Само за 2013 г. по заведе-
ни констативни протоколи 
загубите се равняват на 
приблизително 3,5 млн. лв. 
Реалните щети обаче са 
много по-големи, тъй като 
при установяване на нару-
шение компанията може да 
изиска плащане максимум 
3 месеца назад, макар че 
злоупотребите може да 
са продължавали с години. 

Законът трябва да 
бъде по-суров, по-справед-
лив, в интерес на онези, 
които съвестно плащат 
сметките си за електро-
енергия и заслужават да 
получат услуги със съот-
ветното качество в за-
мяна. Трябва да се защити 
общественият интерес.

Ко м пан и я т а  в и  и 

българските строите-

ли имат много допирни 

точки в работата. За 

строителната гилдия ще 

бъде интересно да разбе-

ре какво мислите за КСБ 

и какви наблюдения има-

те като цяло за работа-

та на бранша? 

Вярвам, че в основата 
на всяко добро партньор-
ство са професионализ-
мът и диалогичната ко-
муникация. Отношенията 
между ЧЕЗ и Камарата на 
строителите в България 
винаги са се отличавали 
с прозрачност и корект-
ност. Убеден съм, че доб-
рото сътрудничество по-
между ни ще продължи да 
се развива и в бъдеще. 

Получихте и грамота  

за доб рото сътрудни-

чество с Камарата. Има-

те ли идеи за съвместни 

проекти през настояща-

та година?

За ЧЕЗ тази награда е 
голямо признание за уси-
лията, които полагаме. 
КСБ е сред ключовите 
партньори на компанията. 
Всяка година ние се сре-
щаме и обсъждаме въз-
можностите за сътруд-
ничество между двете 
страни, търсим решения 
на казуса с изкупуването 
на съоръжения. Убеден съм, 
че съвместните ни усилия 
ще помогнат за разреша-
ване на този въп рос в най-
кратки срокове.

Амбициите ви оттук 

насетне и на „ЧЕЗ Бълга-

рия” в така създалата се 

ситуация?

ЧЕЗ ще продължи да ра-
боти за развитие на биз-
неса си в България, както и 
да инвестира в страната. 
Приемаме изключително 
отговорно ангажимента 
си да доставяме електро-
енергия на една трета от 
страна – член на Европей-
ския съюз, да осигуряваме 
доставките на европей-
ска столица, в която са 
концентрирани ключови 
държавни и обществени 
институции. 

Изключителна мотива-
ция за нас представляват 
резултатите от социоло-
гическо проучване на „Алфа 
рисърч“ от ноември 2013 г., 
според което клиентите 
на ЧЕЗ са все по-удовлет-
ворени от продуктите на 
компанията и обслужва-
нето, което получават. 
Проучването показва, че 
75% от анкетираните не 
са имали проблеми с об-
служването на ЧЕЗ през 
последната година, което 
е добър резултат за ком-
пания – доставчик на жиз-
неноважни услуги, при това 
поставена в ситуация на 
естествен монопол. 

Като социално анга-
жирана компания, съпри-
частна към нуждите на 
обществото, ще подкре-
пяме и занапред различни 
инициативи за опазването 
на околната среда и разви-
тието на младите хора в 
България. 
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Срещата ни с Румяна 
Младенова-Бонева, кмет 
на Лесново, става на пло-
щада пред читалището. 
Делова жена, магистър 
по „Педагогика и пси-
хология” от СУ „Св. Кл. 
Охридски”, през миналия 
мандат зам.-кмет на об-
щина Елин Пелин  по со-
циални дейности, здраве-
опазване, образование и 
европейски проекти, тя е 
готова с отговорите на 
нашите въпроси. „В Лес-
ново лесно се живее…”, 
започвам аз прочутата 
шопска шега за това 
село, а тя я продължава: 
„…но много се работи”.

С доста труд стара-
та и амортизирана сгра-
да на читалището е ре-
новирана според добрите 
строителни практики. 
То е едно от седемте на 
територията на Елин-
Пелинската община, кои-
то се обновяват по ОП 
„Регионално развитие“. 
Процедурата е започна-
ла още през 2009 г., но 
тогава е нямало финан-
сиране. Причина за заба-
вянето е и бюрокраци-
ята. После ремонтът е 
направен и сега може да 
се каже, че по линия на 
енергийната ефектив-
ност селското читали-
ще не отстъпва на най-
добрите образци в това 
отношение. Всички 

седем читалища 

в околните села из-
глеждат като леснов-
ското. 

„На 3 март нашите 
ученици изнесоха не-
вероятния спектакъл 
„България през времето” 
в читалището. Те пред-
ставиха важните ис-
торически моменти от 
развитието на страна-
та“, разказа кметът. Тя 
е много съпричастна към 
работата с децата, за-
щото е била и директор 
на Дома за деца, лишени 
от родителски грижи, в 
съседното  с. Доганово. 

Заедно правим оби-
колка на селото и Младе-
нова ми показва някои от 
новите къщи на мест-
ните хора с монтирани 
на покривите слънчеви 
водогрейни  системи. 
Спираме се и пред църк-
вата „Свети Архангел 
Михаил“. Тя е една от 
забележителностите 
на селото, построена е 
в началото на миналия 
век, а е реконструирана 

в началото на този. Това 
е единствената в реги-
она трикуполна църква и 
една от малкото подобни 
в България. На празника 
на божия храм се прави 
курбан. Често кметът 
и отец Стоян обсъждат 
проблемите на селото и 
търсят начин в двора на 
църквата да направят 
навес, където по време 
на курбана, а и по други 
поводи, хората да могат 
да поседнат, да хапнат, 
да си поговорят. Абсол-
вент от НБУ със специ-
алност „Иконопис” е изя-
вил желанието си 

да изографиса без-

платно целия храм 

и това да бъде дип-
ломната му работа. 

По проект „Красива 
България” е ремонтира-
но началното училище. 
Това е станало непосред-
ствено след голямото 
наводнение през август 
2005 г., когато р. Леснов-
ска и нейните притоци 
излизат от коритата и 

правят доста поразии. 
Тогава грижа за начално-
то училище е проявило и 
холандското посолство. 

Ще поясним, че бла-
годарение на обемите 
на големия язовир над  
съседното с. Огняново, 
откъдето тръгва  Лес-
новската река, бедстви-
ето все пак е локализи-
рано. Разбира се, имало 
е поражения по инфра-
структурата. Мостът 
между селото и  гара 
Елин Пелин не е издържал 
на напора на водата. 

П о - н ат ат ък  М л а -
денова с удоволствие 
разказва за ползата за 
селото от най-големия 
инвеститор тук – лети-
ще Лесново. То е за малък 
клас самолети. Сертифи-
цирано е за извършване 
на полети на самолети с 
маса до 5700 kг и 19 път-
никоместа. Пистата е 
леко удължена в проти-
воположната на селото 
страна, за да може да 
приема и по-големи ма-
шини. Целта е аерогара 
София да се разтовари 

от дейност по приемане, 
домуване и обслужване 
на малката авиация, пре-
димно на частни лица.

Голямата идея 

е да се отворят и 
митница,  и  граничен 
пункт. Миналата година 
на това летище се чест-
ва 130-годишнината на 
българската авиация и 
тогава се отвориха мо-
билна митница и граница. 
Три дни тук кацат и изли-
тат самолети от Гърция, 
Румъния, Израел. Имало е 
демонстрации, които до 
този момент местните 
хора са виждали само по 
телевизията. Най-до-
брите български летци 
са показали и фигури от 
висшия пилотаж. Един от 
най-известните асове 

Свилен Иванов разкрива 
и училище за пилоти.

Връщаме се в каби-
нета на Румяна Младе-
нова. Чисто и подредено 
е в сградата. Личи си, 
че триумвират от жени 
управлява тук. Цветя, 
спретнати пердета по 
прозорците, картини. 
Общинският кмет Галя 
Георгиева, с която Мла-
денова работи повече 
от шест години, също е 
съпричастна към пробле-
мите на селото и помага 
с каквото е необходимо. 
Най-големият обаче ос-
тава неразрешим. Той е 
свързан с 

липсата  

на канализация 

за отпадната и по-
върхностната вода. 

„Водопроводът ни е 
много стар. Строен е 
през 1958-1964 г. Цялото 
село пие хубава вода от 
нашите подземни сон-
дажни кладенци. Даваме 
живителната течност 
на гара Елин Пелин и на 
част от с. Нови хан”, 
уточнява  Младенова. 

През 2005 г. след голя-
мото наводнение е напра-
вен проект за строител-
ство на канализационна 
система. Първоначално е 
подаден в Министерство-
то на околната среда и 
водите, после преминава 
към Министерството на 
земеделието и храните, 
тъй като селото попада 
в категория, отговаряща 
на критериите именно 
на земеделското ведом-
ство - под 2000 е.ж. Ста-
ва дума за мярка 322 от 
Програмата за развитие 
на селските район. През 
2011 г. експерти на МЗХ 
коригират  проекта с 
нови цени, защото годи-
ните минават, а с тях и 
цените растат. 

„Сумата е  около 5 
млн. лв., в тях влизат 
колекторите и пречист-
вателното съоръжение. 
Елин-Пелинската община 
сама не може да се спра-
ви. А виждате – селото 
е равнинно и изпълните-
лят трябва да бъде со-
лидна фирма, за да може 
да прецизира наклоните 
и канализацията да рабо-
ти ефективно. Разбира 
се, строителната компа-
ния е последното нещо, 
което ще бъде проблем. 
Но финансирането все 
още е”, обобщава Румяна 
Младенова.

Снимки авторът

Георги Сотиров

Няма грешка в заглавието. Софий-
ското село при добро стечение на об-
стоятелствата наистина може да има 
и митница, и граница, през която да пре-
минават пасажерите на малката авиация, 
които кацат на едноименното летище. 
И нещо в исторически план - през 1841 г. 
френският дипломат Жером-Адолф Блан-
ки посещава селото на път от София за 

Ихтиман и го споменава в своя пътепис. 
Най-известният лесновчанин пък е ко-
вачът Никола Гуджов. В с. Мечка той е 
създал оръжейна работилница, в която се 
подготвяло въоръжението за Априлското 
въстание. Той е наречен „Великият Круп“ 
на въстанието.

Известен е и традиционният кукерски 
празник  „Деведжии“, а неговите участни-
ци са редовни гости на международния 
кукерски фестивал в Перник.

Аерогарата

Реновираното читалище

Кметът на Лесново Румяна Младенова

Енергийна ефективност и при частните къщи

Църквата „Св. Архангел Михаил”



29СТРОИТЕЛИНТЕРИОР & ДИЗАЙНпетък, 21 март 2014

педиста се залагат още 
в детските години. Учи в 
немско училище, посеща-
ва художествения кръг 
„Сант Люк” и училището 
за изкуства и занаяти 
„Льотша”, където взема 
уроци по рисуване и живо-
пис. През 1958 г. започва 
да следва архитектура 
и работи в студиото на 
Федерико Кореа и Алфон-
со Мила. Създава студио 
„Пер” заедно с Луис Кло-
тет, Пеп Бонет и Кристи-
ан Сириси. Впоследствие 
работи в екип с Клотет 
до 1984 г., а през 1987 г. 
създава студио „Тускетс 
& Диас Асосиадос”. През 
1968 г. основава изда-
телската къща „Тускетс” 
заедно с Беатрис де Мо-
ура, а през 1972 г. заедно 
със студио „Пер” и други 
архитекти и дизайне-
ри основава фирмата за 
производство и продажба 
на мебели „Б.д. Едисионес 
де Дисеньо”.  Определя 

себе си като архитект по 
образование, дизайнер за-
ради адаптацията, худож-
ник по призвание и писа-
тел заради желанието да 
спечели много приятели. 

Оскар Тускетс Бланка 
е пламенен и страстен 
индивидуалист, постмо-
дернист без никакво уг-
ризение, повече класик, 
отколкото авангардист, 
по-напорист, отколкото 
виртуоз, по-спонтанен, 
отколкото аналитичен, 
той се счита за анархо-
буржоа. Обича традици-
ята и историята, но ги 
пречупва през призмата 
на ХХI в. Цени обстоя-
телството, че животът 
му минава през две столе-
тия – миналото и новото. 
Най-важните неща в жи-
вота на един архитект са 
приятната температура, 
леглото, телевизорът, но-
вата кухня и обувките с 
висок ток, казва той на 
шега.

Тускетс бе и в България

Тускетс дойде у нас 
преди години по повод 
неговата изложба „Лаби-
ринтът: архитектура, 
дизайн и други изкуства”. 
Сред колоритните екс-
понати в Националния 
дворец на културата се 
открояваха и два, пред-
ставящи дамски ток-
чета. Високото токче 
превръща обувката от 
утилитарен предмет в 
изкуство, в пиедестал, на 
който да бъде въздигна-
та жената, обясни тво-
рецът пред българските 
зрители. Оскар Тускетс 
твърди, че не вярва в раз-
витието на изкуството 
днес. Публиката трябва 
да е единственият съ-
дник на творчеството 
ми, казва той, отричайки 
критиците. И вярва, че 
домът, декориран с него-
ви мебели и осветителни 
тела, със сервизи и книги 
с подписа му, е приятно 
място за живеене. 

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Наричат го неуморен 
постмодернист и неос-
таряващ рокаджия, ис-
тински енциклопедист 
на дизайна, роден между 
два века. Скоро ще на-
върши 70 и затова Оскар 
Тускетс Бланка вече е 
наричан доайен на съвре-
менното европейско из-
куство. Архитект, дизай-
нер, художник, писател, 
той продължава да участ-
ва в различни проекти в 
Германия и Япония, но на 
сърцето му са водещите 
италиански фирми. 

Искал да е като  

Микеланджело

И макар че като малък 
е искал да стане като 
Микеланджело, целият му 
живот е едно постепенно 
отричане от тази мечта. 

Голяма част от явно 
неизчерпаемата си ак-
тивност авторът отде-
ля на дизайна на мебели. 
Като един от създатели-
те на прочутата марка 
BD Barcelona, основана 
през 1972 г., прави някои 
от най-силните й модели. 

Архитектът се гор-
дее с приятелството си 
със Салвадор Дали и на 
гениалния испанец пос-
вещава специални серии, 
като произвежда отново 
негови мебели или съз-
дава нови в стил „Дали”. 
Тускетс и Дали имат и 
някои съвместни проек-
ти, между които и знаме-
нитият червен диван във 
формата на устни, наре-
чен „Слюнка диван” и изло-
жен в Каталунския дворец 
на музиката. 

Специфичният дух на 
областта Каталуня е 
вдъхновение за този ав-
тор с дълга кариера и той 
отдава дължимото в свои 
произведения и на други 
големи испанци, като Ан-
тони Гауди и Карло Моли-
но. От фамилиите на два-
мата се е получило името 
на вездесъщия негов стол 
Gaulino, който се появява 
през 1987 г. Почти чет-
върт век след това, през 
2011 г., BD Barcelona ре-
шава да преиздаде модела 
с някои подобрения и вече 
в компания с едноименна 
маса, издържана в същия 
стил – издължена линия 
и крака с характерните 
ъгловати форми. „Това е 
една от моите най-добри 
работи и първият ми ис-
тински индустриален ди-
зайн от дърво“, признава 
авторът. 

В богатата си колек-
ция той има много сто-
лове – предпочитан негов 

обект, но Galiano наисти-
на е най-впечатляващ.

Превръща овца в нощно 

шкафче… 

Едно от последните 
му творения е животно-
то мебел. Тускетс сът-
вори нощно шкафче от 
препарирана овца, оцене-
но на 50 хил. британски 
лири. Неизчерпаемата му 
фантазия се съчетава с 
методите на френския 
препаратор от миналия 
век Емил Дерол. Творе-
цът е направил серия от 
21 нощни шкафчета от 
овце, като 20 са с жи-
вотни с бяло руно и един 
модел – от черна овца с 
бели копита. Те са и реве-
ранс към неговия приятел 
Салвадор Дали. Нощните 

шкафчета имат типич-
ните бронзови крака и 
чекмедженце, срещани в 
творчеството на све-
товноизвестния авангар-
дист. Емил Дерол навре-
мето вдъхновил 
Д а ли  и  м н ого 
от творбите на 
художника били 
свързани с моде-
лите на препара-
тора. 

Метростанция 

като  

зимна приказка

Полетът на 
идеите му по-
някога  попада 
на съвсем нео-
чаквано място, 
к а т о  м е т р о -
станцията в Не-

апол „Толедо”. За дизайна 
Тускетс получава отли-
чия от няколко конкурса. 
Пътниците на метрото 
могат да се насладят 
на творческо попадение, 
което ги води в зимна 
приказка. Станцията из-
глежда така, сякаш бавно 
се пълни с падащ сняг. 
Този ефект се постига с 
мозаечни плочки с различ-
ни нюанси на синьото. 

Никога не изневерява на 

енциклопедиста в себе си

Роденият през 1944 г. 
в Барселона артист е из-
вестен с това, че иска да 
прави от лъжица до град. 
И ги създава. Еднакво 
добре се справя както с 
мащабни проекти, като 
хотел в Барселона или 
метростанция в Неапол, 
обявена за най-краси-
вата в Европа, така и с 
графичен дизайн, рисун-
ки, сервизи. И с книгоиз-
дателска дейност чрез 
компания RqueR, на която 
е собственик заедно със 
сестра си – писателката 
Естер Тускетс. Може би 
талантите на енцикло-

Приятелят на Салвадор Дали е универсален творец

На младини със 

Салвадор Дали

Столът е посветен на 

Антони Гауди и Карло Молино

Ексцентричното 

животно шкафче
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Изпълнение на строително-монтажни 
работи и свързана с тях доставка и монтаж на съоръжения и 
оборудване за реализиране на проект „Спорт, пълноценен отдих 
и развлечения на територията на община Павликени – СПОРТ 
Павликени”, финансиран по мярка 321 от ПРСР 2007 – 2013 г. по 
Договор за БФП № 04/321/01376 от 27.11.2012 г.“

Наименование: „Подобряване на жизнената среда в общи-
на Белене – ремонт на улици „Христо Ботев” – с. Деков, „Асен 
Халачев” – с. Деков, „Пирин” – с. Петокладенци, „Васил Коларов” 
– с. Татари, „Васил Левски” – гр. Белене. Реконструкция и изграж-
дане на тротоари и междублокови пространства в гр. Белене и 
преустройство на съществуващо помещение в едноетажна част 
за тренировъчна зала за борба – гр. Белене”

Наименование:  „Аварийно-възстановителни мерки чрез из-
граждане на подпорна стена в кв. „Емовци“ до сграда – бивша база 
на СБА, до речно корито на гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян”

Наименование:  „Изпълнение на СМР на територията на 
община Лозница по подобекти: 1. Повишаване на енергийната 
ефективност на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Трапище. 2. 
Изграждане на център за настаняване от семеен тип в с. Крояч. 
3. Изграждане на спортна площадка в с. Градина. 4. Изграждане 
на спортна площадка в с. Студенец. 5. Изграждане на спортна 
площадка в с. Манастирци”

Наименование:  „Канализация кв. „Продимчец”, гр. Ловеч – 
доизграждане вътрешна канализационна мрежа, изграждане до-
веждащ колектор и помпена канализационна станция“

Възложител: Община Павликени
Описание: Изпълнение на строител-

но-монтажни работи и свързана с тях 
доставка и монтаж на съоръжения и обо-
рудване за реализиране на проект „Спорт, 
пълноценен отдих и развлечения на тери-
торията на община Павликени – СПОРТ 
Павликени”, финансиран по мярка 321 от 
ПРСР 2007 – 2013 г. по Договор за БФП № 
04/321/01376 от 27.11.2012 г.“, включващ 
следните обекти: * Обект 1: Реконструк-
ция, преизграждане и преустройство с цел 
промяна предназначението на съществу-
ващи сгради и съоръжения в кв. 127, УПИ I 
по плана на гр. Павликени, стадион „Ганчо 
Панов”, със следните подобекти: – изграж-
дане на съблекални в кв. 127, УПИ I по плана 
на гр. Павликени; – преустройство на съ-
ществуваща хижа в спортно общежитие, 
кв. 127, УПИ I по плана на гр. Павликени; 
– изграждане на ограда на целия спортен 
комплекс в кв. 127, УПИ I по плана на гр. Пав-
ликени; – доставка и монтаж на седалки на 
съществуващи трибуни в кв. 127, УПИ I по 

плана на гр. Павликени. * Обект 2: Изграж-
дане на покрит плувен басейн в кв. 91, УПИ 
III по плана на гр. Павликени, със следните 
подобекти: – изграждане на покрит плувен 
басейн в кв. 91, УПИ III по ПУП на гр. Пав-
ликени; – изграждане на спортни площадки 
в кв. 91, УПИ III по плана на гр. Павлике-
ни; – изграждане на ограда към спортен 
комплекс-зала в УПИ III, кв. 91 по плана на 
гр. Павликени. * Обект 3: Площадка с две 
беседки и фитнес уреди на открито в гр. 
Бяла черква. * Обект 4: Площадка с фит-
нес уреди и две беседки, детска площадка 
в с. Недан. * Обект 5: Детска площадка в 
с. Карайсен. * Обект 6: Площадка с уреди 
за фитнес на открито и беседка в с. Вър-
бовка. Предметът на поръчката включва 
и доставка на необходимите материали 
за изпълнение на строително-монтажни-
те работи. Пълно описание на обекта на 
настоящата процедура е дадено в том II 
„Техническа спецификация” от документа-
цията за участие в процедурата за възла-
гане на обществената поръчка.

Oсн. предмет: 4523600 – Строителни ра-
боти на спортни терени и терени на съо-
ръжения за отдих и развлечение 
Прогнозна стойност: 5 522 612 лв.
Краен срок за изпълнение: Завършване – 
15.07.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 29.04.2014 г. Час: 17:30 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 09.05.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателната 

зала на Община Павликени
Дата: 12.05.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Славена Грозева – началник 
на отдел „Правно обслужване, човешки ре-
сурси и обществени поръчки”; Красимир Бо-
рисов – ст. експерт „Обществени поръчки”
Факс: 0610 52642
Адрес: бул. „Руски” № 4
Адрес на възложителя: www.pavlikeni.bg
Телефон: 0610 51357; 0610 51330
E-mail: obshtina@pavlikeni.bg

Възложител: Община Белене
Описание: Подобряване на жизнената 

среда в община Белене – ремонт на улици 
„Христо Ботев” – с. Деков, „Асен Халачев” 
– с. Деков, „Пирин” – с. Петокладенци, „Ва-
сил Коларов” – с. Татари, „Васил Левски” – 
гр. Белене. Реконструкция и изграждане на 
тротоари и междублокови пространства 
в гр. Белене и преустройство на същест-
вуващо помещение в едноетажна част за 
тренировъчна зала за борба – гр. Беле-
не, със следните обособени позиции: 1.1. 
Обособена позиция № 1: Ремонт на улици 
„Христо Ботев” – с. Деков, „Асен Халачев” 

– с. Деков, „Пирин” – с. Петокладенци. 1.2. 
Обособена позиция № 2: Ремонт на улица 
„Васил Коларов” – с. Татари. 1.3. Обособена 
позиция № 3: Ремонт на ул. „Васил Левски” – 
гр. Белене, реконструкция и изграждане на 
тротоари и междублокови пространства в 
стр. квартал 72, гр. Белене. 1.4. Обособена 
позиция № 4: Реконструкция и изграждане 
на тротоари и междублокови пространства 
в стр. квартали 163, 164 и 167 в гр. Белене. 
1.5. Обособена позиция № 5: Преустройство 
на съществуващо помещение в едноетаж-
на част за тренировъчна зала за борба – гр. 
Белене.

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 1 006 302 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци – 9
Срок за получаване на документация за 

участие: 30.04.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 10.05.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Зала 26 на адми-
нистративната сграда на Община Белене, 
гр. Белене, ул. „България” № 35

Дата: 12.05.2014 г. Час: 10:00
За контакти: Калоян Прокопиев – зам.-
кмет на Община Белене; Цветомир Цвета-
нов – главен експерт „Икономическо разви-
тие и обществени поръчки”
Факс: 0658 31062
Адрес: ул. „България” № 35
Адрес на възложителя: http://obshtina.
belene.net/_index.php 
Телефон: 0658 31031; 0658 31036; 0658 34672
E-mail: obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.
com

Възложител: Община Ловеч
Описание: Обществената поръчка се 

провежда в изпълнение на ПМС № 19 от 
07.02.2014 г. за одобряване на средствата 
от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 
от Закона за държавния бюджет на Републи-
ка България за 2014 г. Обектът включва до-
изграждане на вътрешната канализационна 
мрежа на кв. „Продимчец” – гр. Ловеч, и от-
веждане на отпадните води на квартала към 
изградената градска канализационна мрежа. 
Съгласно изготвения инвестиционен проект 
се предвижда отпадните води от вътрешна-
та канализационна мрежа на кв. „Продимчец” 

да постъпят през черпателен резервоар 12 
куб. м. в канализационна помпена станция, 
от която ще бъдат препомпани по напорен 
тръбопровод и през довеждащ колектор ще 
се включат в новоизграден канализационен 
участък, който свързва част от Източна 
промишлена зона на града с градския колек-
тор, отвеждащ отпадъчните води към ГП-
СОВ – Ловеч. За довършване на вътрешната 
канализационна мрежа на квартала се пред-
вижда: – полагане на 302 м улична канализа-
ция Ф250; – изграждане на 8 бр. ревизионни 
шахти; – изграждане на 14 бр. сградни кана-
лизационни отклонения; – асфалтиране на 

1332 кв. м. Външният канализационен учас-
тък е със следните характерни параметри: 
Qор. = 13,46 l/s; напорният тръбопровод е 
с дължина 330 м, PEHD Ф160, PN16; довеж-
дащият колектор е с дължина 749 м, PEHD 
Ф315, SN8; ревизионни шахти по трасето – 
13 бр. Канализационната помпена станция 
ще бъде оборудвана с 3 бр. помпи (2 бр. ра-

ботни и 1 бр. резервна). Разделена е на две 
секции: черпателен резервоар, в който са 
потопени помпите, и суха камера, в която е 
разположена спирателната арматура и глав-
ното разпределително елтабло. Предвидено 
е двойно електрозахранване на помпената 
станция – от трафопост и дизелов генера-
тор. Асфалтиране на прокопания участък.

Oсн. предмет:  44141000 – Канализа-
ция  
Прогнозна стойност: 755 000 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни – 180
Срок за получаване на документация за 

участие: 19.04.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 29.04.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Сградата на об-

щинската администрация, гр. Ловеч, ул. 
„Търговска” № 22
Дата: 30.04.2014 г. Час: 10:00

За контакти: Камелия Вълчанова
Факс: 068 688280
Адрес: ул. „Търговска” № 22
Адрес на възложителя: www.lovech.bg 
Телефон: 068 688294
E-mail: obshtina@lovech.bg

Възложител: Община Неделино
Описание: Предмет на настоящата по-

ръчка е изграждане на подпорна стена в кв. 
„Емовци” – терен, на който ще се реализира 

спортна площадка. Целта е обезопасяване-
то на долното поречие на р. Неделинска в 
участъка между съществуващи и изградени 
подпорни стени.

Oсн. предмет: 45262620 – Подпорни стени 
Прогнозна стойност: 684 952,78 лв.
Общо количество или обем: Общата дъл-
жина на подпорната стена е 250 м. Височи-
ната на тялото на стените е 4,00 м и шап-
ка с височина 0,20 м. Лицето на стената е 
вертикално, задната част е под наклон 1:3. 
Короната на стените е с височина 0,20 м 
и широчина 0,55 м. Фундаментите на сте-
ните е с височина на лицевата част 1,00 
м и с височина от 1,40 м на задната част. 
Фундаментът се изпълнява с наклон към 
задната стена 1:8. В основната плоскост 
фундамент – тяло на стената се монти-
рат два реда анкерираща армировка и раз-
пределителна армировка. Дължината на 
прътите е 200 см, като дължината им във 
фундамента на стената е 60 см и 140 см 
в тялото на стената. Стойността на по-
ръчката е определена в български лева, без 
данък върху добавената стойност (ДДС), 
като включва стойностите за строител-
но-ремонтните работи на обща стойност  

684 952,78 лв. (шестстотин осемдесет и 
четири хиляди деветстотин петдесет и 
два лева и седемдесет и осем стотинки) 
без вкл. ДДС.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци – 6
Срок за получаване на документация за 

участие: 10.04.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 17.04.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Неделино, ул. 
„Александър Стамболийски” № 104, ет. 2, 
заседателната зала на общинската адми-
нистрация
Дата: 22.04.2014 г. Час: 09:00
За контакти: Стоян Беширов, Евгений 
Велков
Факс: 03072 8850
Адрес: ул. „Александър Стамболийски” № 104
Адрес на възложителя: 

http://www.nedelino.bg 
Телефон: 03072 8801
E-mail: oba_nedelino@abv.bg

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 1 009 550 лв.
Краен срок за изпълнение: Завършване – 
30.10.2014 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 09.04.2014 г. Час: 16:30 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 16.04.2014 г. Час: 16:30

Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на Община Лозница
Дата: 17.04.2014 г. Час: 11:30
За контакти: Метин Мустафов
Факс: 08475 2403
Адрес: ул. „Васил Левски” № 6
Адрес на възложителя: www.loznitsa.bg
Телефон: 08475 2551
E-mail: obloznica@abv.bg 

Възложител: Община Лозница
Описание: Изпълнението на настояща-

та обществена поръчка се финансира це-
лево от държавния бюджет със средства, 
отпуснати с ПМС №19 от 07.02.2014 г. 
за одобряване на средства от резерва 
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Зако-
на за държавния бюджет на Р България за 
2014 г. за финансиране на одобрени проек-
ти по Публична инвестиционна програма 
„Растеж и развитие на регионите”. СМР 
следва да се изпълнят в пълно съответ-
ствие с техническите проекти за всеки 
подобект и всички действащи технически 
правила и норми за съответните видове 
СМР – предмет на настоящата поръчка. 
Строежите попадат в следните категории 
строителство: Подобект 1. „Повишаване на 
енергийната ефективност на ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” – с. Трапище” – IV кате-
гория строежи. Подобект 2. „Изграждане на 
център за настаняване от семеен тип в с. 
Крояч” – V категория строежи. Подобект 
3. „Изграждане на спортна площадка в с. 
Градина” – IV категория строежи. Подобект 
4. „Изграждане на спортна площадка в с. 
Студенец” – IV категория строежи. Подо-
бект 5. „Изграждане на спортна площадка 
в с. Манастирци” – IV категория строежи. 
Пълният обем СМР са детайлно посочени в 

КС към техническите проекти за всеки от 
подобектите. В обхвата на поръчката са 
включени най-общо следните видове СМР: – 
По подобект 1 „Повишаване на енергийната 
ефективност на ОУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий” – с. Трапище” – подмяна на дограма, 
топлоизолиране, саниране на стени, сани-
ране на подпокривни пространства/покри-
ви, топлоизолиране, саниране на мазета/
тавани, енергийно ефективна оптимизация 
на електрическата инсталация. – По под-
обект 2 „Изграждане на център за наста-
няване от семеен тип в с. Крояч” – СМР 
по изграждане на стени, топлоизолация 
на външни стени, топлоизолация на тава-
ни, доставка и монтаж на дограми, СМР 
по изграждане на нови конструкции, СМР 
по изграждане на отоплителна и соларна 
инсталация, СМР по изграждане на ВиК ин-
сталация на сградата, СМР по изграждане 
на ел. инсталация, доставка и полагане на 
настилка, бетонови тротоарни плочи. – По 
подобект 3, 4, 5 „Изграждане на спортни 
площадки в селата Градина, Студенец и 
Манастирци” – СМР по направа на настил-
ки от бетонови тротоарни плочи, СМР по 
направа на акрилни настилки, СМР по из-
граждане на ограда, доставка и монтаж на 
спортни съоръжения, СМР по изграждане на 
ел. инсталация за осветление.

Още на:  www.vestnikstroitel.bg
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ОТГОВОРНОСТИ

Ръководене и участвате в подготовката 
на търгове и проекти с местни и между-
народни pартньори
Ръководене на предварителни проучвания 
и измервания на обектите
Извършване и защитаване на цялостен 
анализ на търгове пред ръководството 
на фирмата
Подготвяне на оферти, анализни цени, из-
числяване на прогнозна себестойност на 
обектите
Изготвяне на линейни и мрежови графици 
за строителство и месечни финансови 
отчети
Подготовка и защита пред инвеститори 
на анализи на цени и протоколи за реално 
изпълнени работи
Анализ на приходи и разходи по обекти
Комуникация с доставчици и подизпълни-
тели
Актуване и отчитане на обектите на 
фирмата

ИЗИСКВАНИЯ

Висше инженерно образование
Минимум 5 години опит на подобна пози-
ция

Практически опит в подготовката и 
участието в тръжни процедури на англий-
ски език
Добро познаване на FIDIC (Red and Yellow 
book)
Работа с компютър – MS Office, Building 
Manager, MS Project, Gaudy, AutoCad
Отлично владеене на английски език, пис-
мено и говоримо (владеенето на руски и 
арабски е предимство)
Опит като технически ръководител на 
значими инфраструктурни обекти
Отлични комуникативни и организацион-
ни умения
Валидна шофьорска книжка
Готовност за пътуване и работа в чуж-
бина

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

Отговорна работа в динамична среда
Екип от млади и мотивирани професиона-
листи
Много добро финансово възнаграждение 
– по договаряне
Трудов договор на пълно работно време
Възможност за натрупване на значите-
лен международен опит 

„Инфраструктурна компания“ АД е водеща фирма в 
областта на инфраструктурното строителство в България 

и на Балканския полуостров. Във връзка с разширяване на 
международната си дейност фирмата

Т ЪРСИ Д А НАЗНАЧИ
ръководител група и специалисти ПТО - строителни 

инженери с профил „Инфраструктурно строителство“ 
и с желание за работа в чужбина 

Ако предлаганата позиция е предизвикателство за вас и отговаряте на посочените 
изисквания, очакваме вашето актуално CV и препоръки от предишни работодатели 
на електронен адрес

office@infracom.bg
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Данните на 
кандидатите са лични и ще бъдат защитени по смисъла на ЗЗЛД.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ (НТССБ)

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

ОФИЦИАЛЕН МЕДИЕН ПАРТНЬОР

I. ПРАВО НА УЧАСТИЕ в националния конкурс има всяко физическо лице, за-
вършващо висше образование с професионална квалификация „Строителен ин-
женер“.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ за номиниране на кандидати за наградата „Най-добър 
дипломен проект“ имат право да правят деканите на факултети на универси-
тетите и висшите училища по строителство.

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1. Мотивирано предложение-писмо от декана с подпис и печат за данните 
от защитата.

2. Рецензия на проекта
3. Лични данни за кандидата (трите имена, номер на документа за защитен 

проект и биография).
IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: до 30.9.2014 г. на адрес: 1000 

София, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, Научно-технически съюз по строителство в 
България, ет. 4, офис 404; тел. 988 4678; е-таil:ntssb_sf.Ьд

V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ: 1. Обществена значимост на про-
екта. 2. Качество на проекта, в т.ч. използване на ИТ. 3. Възможност за реа-
лизация.

VI. НАГРАДИ

Свидетелство и парична премия за класиралите се на I, II и III-то място.

Само до 17 април!
Плащате 
една реклама - 
публикувате две!

За контакти: 0888 55 39 50, 0884 20 22 57 

-

- -

ДНЕВЕН РЕД

-

-

ОФИЦИАЛЕН МЕДИЕН ПАРТНЬОР
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И в САЩ използват негово изобретение 

Страницата подготви 
Людмил Митакев

Ученикът Христо Стайков ста-
на известен със свое изобретение, 
с което преброи дупките по 300-ки-
лометровия път от Варна до Велико 
Търново. Те са точно 880, установи 
уникалната разработка. Тя пред-
ставлява кутия със сензори, мон-
тирана в автомобил. Акселероме-
търът засича вибрациите и отчита 
дали има дупки на пътя, като се из-
ползва амплитудата на вълната, за 
да се оцени дълбочината им. Чрез 
използването на GPS координати 

устройството директно предава 
и наслагва получената информация 
върху интерактивна карта. 

Младият талант е получил уве-
рение от общината във Варна, че 
ще помогне за доразвиване на про-
екта „Визуализация и анализ на със-
тоянието на пътя”.

И в САЩ изобретение на десе-
токласника от Математическата 
гимназия „Д-р Петър Берон” вече се 
използва в няколко училища. Става 
въпрос за създаденото от Христо 
Стайков Ipod приложение „Матема-
тика в изкуството – формообразу-
ване”. Разработката представлява 

програма, която се занимава със 
симетрията в рисуването. Тя може 
да се използва и в часовете по ма-
тематика, за да се обясни нагледно 
какво е симетрия. С нея се описва 
също как се правят мозайки и ка-
лейдоскопи. Приложението показва 
връзката между математиката 
и картините на Мориц Ешер – хо-
ландски художник, известен с рав-
нинните изображения на невъзмож-
ни в триизмерното пространство 
фигури. Чрез него децата могат да 
рисуват, без да познават в цялост 
математическите зависимости и 
симетрии.

Европейската комисия призова 
всички структури и организации на 
Стария континент, които участват 
в създаването на елементи на т.нар. 
интелигентни градове, да публикуват 
информация за своята работа по подоб-
ни проекти. Така ще се създаде обща 
платформа – мрежа за споделяне на 
ноу-хау и конкретни проекти в облас-
тта на умните градски системи. Пре-
дизвикателството бе отправено към 
градските администрации, малки и го-

леми компании и всички организации, ан-
гажирани с проекти за смарт градове. 
Чрез обединяването на масиви от данни 
в обща банка страните от ЕС ще могат 
да се учат една от друга и да разви-
ват пазара на умни градове. Ползата за 
всички, които се включат в кампанията, 
е свързана с факта, че работещите в 
сферата на интелигентните градове 
ще могат да намерят нови, подходящи 
партньори за своите проекти, да полу-
чат по-добър достъп до финансиране и 

да почерпят опит от колегите си. Така 
на свой ред те ще подпомогнат разви-
тието на местните пазари, на които 
работят, и дори да изнесат дейността 
си извън границите на Европа.

Всички, които живеят в градове, ще 
могат скоро да се възползват от подо-
брените транспортни потоци, зелените 
сгради, по-евтините и по-удобни услуги.

През юни 2014 г. Европейската коми-
сия ще анализира и ще представи най-
добрите планове и инициативи.

Трислойни полипропиленови тръби с минерална звукоизолация на PIPELIFE
ВиК общността, а и па-

зарът в България вече позна-
ват навлязлата преди годи-
ни полипропиленова система 
HT Line за вътрешна канали-
зация. Следствие на  много-
то си преимущества пред 
стандартно ползваните 
ПВЦ тръби и фитинги тя на-
кара редица големи инстала-
торски фирми да преминат 
именно към канализационния 
полипропилен като основен 
материал. Предимствата 
са много: по-жилав, здрав 
нечуплив материал, особено 
при ниски температури (тук 
на практика няма фира от 
счупване на строителния 
обект); по-абразиво/износо-
устойчив, което означава и 
по-дълъг живот на инстала-
цията;  много по-добро пове-
дение спрямо ПВЦ при високи 
температури (продължи-
телна работа при над 70°С); 
голямата гама от фитинги 
и муфирани тръби с раз-
лична дължина, която пра-
ви монтажа изключително 
бърз и лесен, без нужда от 
лепене. Важно качество на 
HT Line полипропиленовата 
канализация е и пожаробез-
опасността – за разлика от 
ПВЦ тук не се отделя хлор 

при горене(който причинява 
отравяне и задушаване при 
пожар), освен това полипро-
пиленът се топи без пламък 
– това го прави предпочитан 
материал за канализация 
особено при обществени 
търговски и бизнес сгради. 

Разбира се, все още основен 
материал за канализация 
остава ПВЦ, най-вече за-
ради традицията и затова, 
че човек по принцип трудно 
сменя навиците си; но и не 
на последно място заради 
носталгията на българския 
майстор към това сам да си 
прави муфи на тръбите, на-
грявайки ги с каквото може, 
пък и да спести някой лев от 
покупката на готова муфа с 
гумен уплътнител (което 
явно все още е по-важно от 
загубеното време при на-

гряването и раздуването на 
тръбата). 

Следващо поколение ка-
нализационни системи са 
тези с обезшумяващи свой-
ства, намалявайки премина-
ването на шума от стичане-
то в тръбата към стените 
и от там в околните поме-
щения. Нерядка ситуация 
е в сравнително добре из-
глеждаща сграда всички да 
разбират кога някой ползва 
тоалетното казанче. Зато-
ва при сгради с повишени из-
исквания – болници, хотели, 

бизнес центрове и др. - без-
шумната канализация нами-
ра своето място. 

Полипропиленовата сис-
тема Master 3 на Пайп лайф 
комбинира тези безшумни 
характеристики с горес-
поменатите качества на 
материала полипропилен. Тя 
гарантира постигането на 
комфорт и шумово ниво, от-
говарящо за сгради клас А –  
под 25 dB(A). Master 3 се про-
извежда според заложените 
изисквания в действащия за 
Европейския съюз стандарт 

EN1451, който е и дейст-
ващ в България под името 
БДС EN1451  и притежава 
съпътстващите докумен-
ти – сертификати, тест 
протоколи, декларации за 
съответствие. Следствие 
на специалната трислойна 
структура на тръбата се 
постигат не само безшум-
на характеристика, но и 
повишена якост(коравина 
SN≥4 kN/m2)  и температу-
роустойчивост до 95°С при 
продължително натовар-
ване.  

3 слоя на МА5ТЕР 3
Новата система за безшумна канализация на Пайплайф МАSТЕR 3 е 

представена от тръби с оптимално изградена трислойна структура. Тя 

изпълнява всички изисквания на съвременните канализационни системи 

за модерни жилищни и административни сгради, хотели, болници и др. 

Произвежданата от Пайплайф Австрия система МАSТЕR 3 предлага и 

голяма гама фитинги със същите звукоизолиращи качества.

Диаметри: DN 32;40;50;70;100;125;150 

    ( 32;40;50;75;110;125;160)

Всеки слой на тръбата има специфично влияние върху характеристиките й: 

Гладък вътрешен слой 

Основен среден слой 

Удароустойчив външен слой

Гладък вътрешен слой

направен от Polypropylene Copolymer (PP-CO)
• Изключително гладка повърхност, която намалява 

 турбулентните вихри и съответно намалява 

 шумовото ниво

• Бял светлоотразяващ цвят с цел лесно ревизиране, 

 вкл. и с камера

• Висока проводимост

Основен среден слой

направен от Polypropylene (РР-МV) с минерални съставки
• Висока степен на коравина на пръстена

• Много добра звукоабсорбираща характеристика

• Стабилна геометрична структура

Удароустойчив външен слой

направен от Polypropylene Copolymer (PP-CO)
• Особена здравина на тръбата

• Специално изпълнение на муфираната част на тръбата

• Нечуплива, дори и при ниски температури

система MASTER 3

l/sec 0,5 1,0 2,0 4,0

dB(А) 10,5 15,5 18,0 22,9

Висококачествен продукт
МАSТЕR 3 се произвежда само от висококачествена сертифицирана 

суровина. Технологията на трислойното екструдиране осигурява особена 

якост на тръбата и водоплътност на муфираните части. Отличните 

характеристики и надеждност на МАSТЕR 3 са постигнати следствие на 

дългогодишния опит и традиции на Пайплайф в Австрия и Европа.

Повишена звукозащита
Пайплайф е разработила системата МАSТЕR 3 

в съответствие с изискванията за ниво на шум 

според DIN 14366 (Тest Report Р-ВА 53/2007) и е 

изследвана във Фраунхофер Институт в Щутгарт. 

Тестовете напълно покриват изискванията за 

безшумна канализация според OENORM В 8115-2, дори 

при използването на стандартни укрепващи скоби с 

гумено уппътнение като шумовото ниво е ≤ 25 dB(А).

Цвят на МАSТЕR 3
Външният спой е червено-кафяв RAL 8021. Средният е графитеночерен 

RAL 9011, а вътрешният сигналнобял (светлоотразяващ) RAL9003.

Температуроустойчивост съгласно ЕN 1451-1
Температура на експлоатация при продължителен период: тах 95 °С.

Химическа устойчивост
МАSТЕR 3 е устойчива на киселини и основи в границите рН 2 – рН 12.
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Инвеститорът е от Обединените арабски емирства

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Компания „Игъл Хилс” 
на Мохамед ел Абар от 
Обединените арабски 
емирства ще инвестира 
близо 3 млрд. евро в про-
екта „Белград на вода”. На 
десния бряг на река Сава 
ще изникне архитектурен 
комплекс, достоен да съ-
перничи на вече сбъднати 

градове мечти в района 
на Персийския залив. Там 
ще се извисява 180-ме-
тровата „Белград Тауър”. 
На терен от 300 хил. 
кв. м ще бъдат изградени 
най-високата катедрала, 
най-големият мол на Бал-
каните, луксозни жилища 
и хотели, опера, спортни 
съоръжения. Впечатлени 
от проекта, ентусиасти 
дори започват да го нари-
чат Сръбския Манхатън. 

Първите работи ще 
започнат през май и це-
лият комплекс ще бъде 
завършен до 2019 г. Кула-
та, която трябва да бъде 
изградена до март 2017 г., 
ще има 50 етажа и ще 
бъде най-високата в тази 
част на Европа. 

Компания „Игъл Хилс” 
се занимава с големи про-
екти на международния 
пазар с недвижими имо-
ти. Мохамед ел Абар има 

опит в строителството 
на модерни градски ком-
плекси в Близкия изток и 
Азия, които са се превър-
нали в едни от най-посе-
щаваните туристически 
атракции в света и са 
създали хиляди работни 
места. Той е собственик 
и на компанията „Емар 
Пропъртис”. Дубайският 
бизнесмен е вложил пари 
и в строителството на 
„Бурж Халифа”. 

Бизнесмените от 

ОАЕ имат опит в 

строителството

Астана започва ударно 
строителство за Експо 
2017 г., след като концеп-
цията на архитектурния 
комплекс бе утвърдена 
лично от държавния гла-
ва Нурсултан Назарбаев. 
Темата на изложението е 
„Енергията на бъдещето”. 
Изграждането ще започне 
през май с главния обект 
– павилиона „Казахстан 
Астана” във вид на сфера 
с общ диаметър 80 м.

Преди това генерал-
ният план и основните 
архитектурни проекти на 
обектите на Международ-
ното специализирано из-
ложение бяха представени 
пред членовете на прави-
телството и в Акимата 
(градската администра-
ция) на Астана от Ро-
бърт Форъст – партньор 
в архитектурната компа-
ния Adrian Smith+Gordon 

Gill Architecture. Мест-
н и т е  в л а с т и  о т б е -
лязват,  че  студиото, 
изготвило проекта, е из-
пълнило всички изисква-
ния за строителство на 
Международното бюро по 
изложения. Архитектите 
от Adrian Smith+Gordon 

Gill Architecture са внесли 
допълнения в проектите 
във връзка с генералния 
план на Астана, включени 
са и всички необходими 
инфраструктурни обекти.

Освен естетическите 
си качества и иновацио-
нен дизайн изложбеният 

комплекс сполучливо се 
вписва в архитектурния 
облик на столицата. На-
правен е анализ на пазара 
на източниците на ал-
тернативната енергия 
и разчети за тяхното 
използване по време на 
строителството.

Централната 

сграда ще е във вид 

на сфера

Средната площ на типичния американски дом е око-
ло 800 кв. м. Но затова се плаща и 70% от гражданите 
на САЩ са обвързани с ипотечни заеми. През последни-
те години обаче все повече хора решават да изберат 
свободата от имотната и банковата обвързаност и 
да сведат разходите за дома си до минимум. Така се за-
ражда и развива движението Tiny House Movement (букв. 
Движение „Малка къща”). То обединява всички, решили 
да живеят не просто на по-малка площ – между 30 и 
120 кв. м, но и да намалят значително комуналните си 
разходи. Почитателите на движението имат различ-
ни мотиви да се включат в него, но основният е опаз-
ването на околната среда и пестенето на ресурси, а 

също и намаляване на разходите. Живеещите в малки 
къщи твърдят, че те им носят повече свободно време 
и чувство за свобода и независимост. Този факт не е 
толкова учудващ на фона на това, че обикновено аме-
риканците дават от 1/3 до 1/2 от приходите си за под-
дръжката на жилищата си. Така на все повече места в 
САЩ могат да бъдат забелязани малки къщи в различни 
форми, които поради размерите си водят до намаляване 
на ресурсите за ползването и поддържането им. През 
последните години движението на поддръжниците на 
малките къщи добива все по-силен социален отзвук, 
като често конструкциите се използват за бездомни. 

В Остин например е изградено село от 200 малки 
къщички, в които са приютени хора без подслон. В се-
верните части на Ню Йорк в рамките на друг проект 
(Rochester Greenovation) също са създадени модели за 
малки жилища. В щата Юта се разпространяват тип 
конструкции, също насочени в полза на бездомните 
(Homeless No More Survival Pods). Малки къщички за тях 
са строят още във Флорида, Уисконсин и Калифорния. 

Архитектурният про-
ект на бъдещата кула 
във Финикс, САЩ, е на 
известното студио BIG. 
От екипа обясняват, че 
концепцията им цели да 
се даде възможност на 
жителите и на туристи-
те да получат перфектна-
та гледна точка към окол-
ните планински вериги и 
прочутите залези от До-
лината на слънцето. Си-
гурно това ще е възмож-
но, тъй като комплексът 
ще се извисява на 420 м 
над повърхността. 

Проектът е финан-
сиран от строителна-
та компания Novawest и 
първоначално идеята е 
била кулата да бъде го-
това преди финалния мач 
по американски футбол 
„Супер Боул” през 2015 г. 

Спорове за мястото на 
изграждането й обаче 
отлагат завършването й 
за 2016 г. Инвеститори-
те все още не назовават 
конкретното място, къде-
то ще се издига съоръже-
нието, но уверяват, че са 
получили подкрепа, вклю-
чително и финансова, от 
градските власти.

„Знаехме,  че за по-
добен проект дизайнът 

трябва да бъде изключи-
телен. BIG са представи-
ли точно това – съчета-
ние на форма и функция по 
начин, който ще промени 
местния пейзаж завинаги 
и ще донесе на туристи-
те незабравимо прежи-
вяване“, обяснява Браян 
Стоуел от Novawest.

Бъдещата кула за на-
блюдение е замислена 
под формата на бетонна 

спираловидна сфера, коя-
то се намира на върха на 
пилон. В нея ще има също 
изложбени пространства, 
търговски и развлекател-
ни обекти, достъпни чрез 
три стъклени асансьора, 
които се свързват през 
основата с върха и пред-
лагат панорамна гледка 
към града. Създателите 
на кулата описват дви-
жението по сферата като 
пътуване през центъра 
на планетата от Север-
ния до Южния полюс. След 
като гостите стигнат 
до центъра на сферата, 
те ще могат да избират 
дали да приключат пъту-
ването си и да вземат 
асансьора обратно надо-
лу, или да продължат по 
различните нива на кон-
струкцията.

Прочутият пазар в Мексико 
Сити „Ла Мерсед” скоро ще се пре-
върне в място за гастрономичес-
ки постижения и културни прояви. 
Считан за най-големия в Латинска 
Америка, той вече няма да е просто 
място за търговия. Планът на екип 
от дизайнери, ръководени от Карлос 
Марин и Хосе Муньос-Вийерс, бе от-
личен с първата награда на между-

народния конкурс за реконструкция-
та на тържището, през което всеки 
ден минават 200 хил. души.

Ако бъде реализиран планът, 
на мястото ще има нов площад, 
който ще служи не само за разход-
ки, но ще е и културно средище. 
Там ще бъде създаден национален 
гастрономичес ки център, който да 
даде възможност за развитието на 

туризма в града и за подобряване на 
икономическото състояние на жите-
лите му. Идеята на дизайнерите ос-
вен това е да бъдат усвоени в мак-
симална степен всички обществени 
пространства край съществуващия 
в момента пазар и те да бъдат из-
ползвани за изграждането на тър-
говски площи, фитнес зали, места за 
развлечения и жилища.

Има и малки къщи 

на колела
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Прогресив бандата ще свири в зала „Фестивална”

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Кралете на прогресив метъ-
ла Dream Theater ще свирят в 
столичната зала „Фестивална“ 
на 29 юли. Това ще е третият 
концерт на бандата в България 
след самостоятелното им шоу в 
София през 2002 г. и участието 
им на фестивала в Каварна през 
2009 г. Този път гостуването 
им е част от турнето, с което 
промотират последния си албум, 
озаглавен просто Dream Theater.

Дискът, който се появи през 
септември 2013 г., бележи нова 
глава в историята на групата. 

Той е първият записан с учас-
тието на барабаниста Майк 
Манджини (присъединил се към 
бандата през 2010 г.), който 
участва изцяло в творческия 
процес. 

Прогресив метъл групата е 
създадена през 1985 г. под име-
то Majesty от Джон Петручи, 
Джон Миунг и Майк Портной. 
След няколко промени в състава 
тримата основатели остават 
заедно, а към тях се присъеди-
няват Джеймс Лабри и Джордан 
Рудес. През септември 2010 г. 
Майк Портной напуска групата, 
след което през октомври Dream 
Theater организират прослушва-
не за нов ударник и така се спи-

рат на Майк Манджини, който 
години наред държи рекорда за 
най-бърз барабанист в света с 
1203 удара в минута.

Dream Theater имат зад гър-
ба си над 2 млн. продадени копия 
само в САЩ и над 10 млн. записа 
и DVD-та по целия свят. Албу-
ми като отличения със златен 
сертификат Images & Words от 
1992 г. печелят на групата от 
Лонг Айлънд безброй награди за 
техния фантастичен синтез от 
мелодичен заряд и виртуозно из-
пълнение. Според списание Rolling 
Stone те са сред десетте „Най-
добри прогресив рок банди на 
всички времена”. Музикантите 
са известни и със своята неумор-

ност – в периода 2011 – 2012 г. те 
правят 14-месечно турне със 110 
концерта в 34 държави.

Билетите за шоуто на Dream 
Theater в зала „Фестивална” са 
на цени от 60, 70 и 80 лв. 

Китаристът на The Rolling 
Stones Кийт Ричардс ще издаде 
детска книжка, която ще съдържа и 
илюстрации на дъщеря му Теодора. 
Gus & Me: The Story of My Granddad 
and My First Guitar е посветена на 
дядото на легендарния музикант 
– Theodore Augustus Dupree, който 
е свирил в джаз бигбенд и е въвел 
младия Кийт в света на музиката.

„Наскоро станах дядо за пети 
път, така че знам какво е”, заяви 
рокендрол иконата. „Специалната 
връзка между децата и техните 

дядовци и баби трябва да бъде съх-
ранена. Това е история за един от 
тези магически моменти. Надя-
вам се аз бъда толкова велик дядо, 
колкото беше Gus за ме”, казва  
Ричардс.

Неговата дъщеря Теодора 
Дюпри Ричардс, която е кръстена 
на Gus, ще направи илюстрации на 
книжката, вдъхновени от снимки 
от детството на Кийт. Gus & Me, 
написана „заедно” с Барнаби Харис 
и Бил Шапиро, ще съдържа също 
фотографии от колекцията на фа-
милията Ричардс.

През 2011 г. мемоарите на ки-
тариста на The Rolling Stones, оза-
главени „Живот”, се превърнаха в 
една от най-успешните рок авто-
биографии на всички времена. 

Изпълнената с адреналин 
книжна авантюра на френската 
литературна звезда Гийом Мюсо 
е чудесен пример за жанрова 
амалгама, комбинирайки успеш-
но прийомите на романтиката, 
трилъра и мистерията. За почи-
тателите на автора това едва 
ли е изненада – той е известен с 
разнородния си като тематика и 
изпъстрен с изненадващи обра-
ти начин на разказване и именно 
това с годините успя да му спе-
чели завидна слава дори отвъд 
Стария континент.

Гийом Мюсо, който е роден 
през 1974 г., започва да пише още като студент. Когато е де-
ветнайсетгодишен, прекарва няколко месеца в Ню Йорк, където 
работи като продавач на сладолед. Скоро след това обаче се 
завръща в родината си, препълнен с творчески идеи, но първо 
завършва икономика и става преподавател по специалността, 
а едва след това се посвещава на писането. Сюжетите му 
често смесват свръхестествените елементи с класически 
похвати за създаване на напрежение. До този момент е издал 
над дузина бестселъри, които са продадени в милиони екзем-
пляри, а по няколко от произведенията му са заснети филми.

Романът „Повикът на ангела” ни праща на летище „Кенеди” 
в Ню Йорк. В претъпканата зала за заминаващи се сблъскват 
мъж и жена. След кратка разправия всеки тръгва по пътя си. 
Мадлин и Джонатан никога не са се срещали, може би и никога 
не биха се срещнали отново... но докато си събират нещата, 
те разменят мобилните си телефони. Когато откриват това, 
вече са разделени от 10 000 километра: тя държи цветарски 
магазин в Париж, a той – ресторант в Сан Франциско. Подда-
ват се на любопитството и всеки от тях разглежда джиесема 
на другия. Оказват се свързани с тайна, която смятат, че от-
давна са погребали...

Френският президент Франсоа 
Оланд е наел таен хип-хоп експерт, 
който да подготвя неговите речи. 
Елисейският дворец е назначил Пиер-
Ив Буке с идеята той да вдъхне живот 
в изявленията на Оланд.

В своята дневна работа Буке ра-
боти за правителството още от 
90-те години на миналия век. Той е възпитаник на Еcole Nationale 
d’Administration в Страсбург – едно от най-добрите френски учили-
ща. Същевременно обаче Пиер-Ив води друг живот като музикалния 
критик Пиер Евил, който е автор на книгата от 2005 г. Gangsta-Rap, 
както и сценарист на документалния филм Black music, посветен 
на културната теория зад рап музиката и нейната връзка с черно-
кожата общност в Америка.

Неговата самоличност е бил толкова тайна, че дори редактори-
те, които му възлагали задачи, не знаели истинското му име.

Буке отказа да коментира разкритието, че е рап критик, но 
заяви пред Le Monde: „Единственият човек, който пише речите на 
Франсоа Оланд, е Франсоа Оланд. Моята роля просто е да му по-
магам.”

В този скоростен екшън-три-
лър Кевин Костнър е в ролята 
на елитния наемен убиец Итън, 
който внезапно научава лошата 
новина, че е неизлечимо болен. Ми-
сълта за предстоящия край не го 
оставя и за секунда, но той иска 
да прекара последните месеци от 
живота си със своята дъщеря, с 
която не е в добри отношения за-
ради неговия начин на живот.

Междувременно в секретна 
лаборатория на ФБР учени раз-
работват уникален медицински 
препарат, който позволява на 
човека да се пребори дори с неиз-
лечими болести. Ръководството 
на специалните служби предлага 
това експериментално лекарство 
на Итън в замяна на една услуга 
– ликвидирането на безскрупулен 
международен терорист.

Приемайки предложението 
обаче, той дори и не подозира, 
че животът му ще се превърне 
в магичен кръг, изтъкан от убий-

ства, мистерии и измами. Глав-
ният герой получава необясними 
странични ефекти от препарата 
– халюцинации, панически атаки и 
необичайни чувства. Вследствие 
на всичко той губи напълно връз-

ката със себе си и не може да 
разбере дали светът е станал 
такъв, или всичко е плод на стра-
ничните ефекти от лекарство-
то. А има само три дни да изпъл-
ни задачата...

Пиер-Ив Буке дълги години 
е водил двойствен живот Paradaise Lost ще свирят в Ан-

тичния театър в Пловдив на 20 
септември. Шоуто им ще е част 
от четвъртото издание на музи-
калния форум Sounds of the ages. 
Английската банда ще представи 
специален спектакъл в магиче-
ската атмосфера на Античния 
театър. В основната част от 
шоуто Paradise Lost ще свирят 
заедно с оркестъра на Държавна 
опера Пловдив под ръководство-
то на диригента Левон Манукян.

Водеща британска филмова 
компания ще заснеме шоуто с 
множество камери, като впо-
следствие продукцията ще бъде 
издадена като следващото офи-
циално DVD на групата. 

Организаторите от „Тангра 
мега рок“ уточняват, че пред-
стои да бъде обявена и групата, 
която ще свири в първата вечер 
на Sound of the ages - 19 септем-
ври. Скоро ще бъдат ясни и цени-
те на билетите за шоуто.



Светослав Загорски

Амстердам е една от лю-
бимите туристически дести-
нации, истинска класика със 
своята архитектура и изживя-
вания, които предлага в стил 
„долче вита”. Ако искате оба-
че да опитате от истинска-
та средновековна Холандия и 
сте минали 2100 км с кола от 
София до Амстердам, то вър-
нете се 44 км назад до стария 
римски град Утрехт – едно не-
повторимо място, останало 
малко встрани от типичните 
туристически маршрути.

Основите на града са по-
ложени от римско укрепление 
около 47 г. пр.н.е. Първоначал-
но построено от дърво на река 
Рейн, то служело като гранич-
на крепост на Римската импе-
рия. Местността се казвала 
Трайектум – място, където се 
пресича реката. През II в. дър-
вените стени били заменени с 
по-здрави каменни, чиито ос-
танки все още се намират под 
сградите около площад „Дом”. 
Там живеели около 500 римля-
ни. Близо до крепостта се на-
мирало малко селище, населя-
вано от търговци и жените и 
децата на войниците.

В средата на II в. герман-
ски племена редовно нападали 
римските земи и към 270 г. 
римляните изоставили Ут-
рехт. През VI в. франките го 
подчиняват. След ръкопола-
гането си за пръв епископ на 
фризийците през 695 г. свети 
Вилиброрд установява в Ут-
рехт центъра на епархията. 
Това е основната причина през 
Средновековието градът да е 
най-важният в Северна Нидер-
ландия. Днес в него се намира 
свещеният фризийски камък, 
който е прикрепен към голяма 
верига и е свързан с легенди 
за дявола.

През 1122 г. селището по-
лучава статут на град. През 
1597 г. се подписва Утрехска-
та уния срещу испанското уп-
равление. Този съюз между се-
демте провинции на Ниските 
земи се смята за начало на Хо-
ландската република – първа-
та буржоазна страна в света.

Днес на мястото на кре-
постта от II в. се издига 

Катедралата, 

а кулата й в готически 
стил сякаш пробива небето с 
най-високото в цялата страна 
църковно копие. Тя е символ на 
града, като първоначалният й 

замисъл бил да покаже мощта 
на Утрехтската църква. По-
строена е на мястото, където 
преди почти 2000 години било 
основано селището, а в мина-
лото служела и за наблюдател-
ница. Най-високата черковна 
кула в Холандия се издига на 
112 м над земята. Желаещите 
да разгледат града от птичи 
поглед ще трябва да се пребо-
рят с 465-те стъпала, които 
водят до върха. В ясни дни в 
далечината се виждат дори 
Амстердам и Ротердам.

Съкровищницата и сред-
новековните мазета под пло-
щада също са отворени за 
посетители, а в църквата 
всеки съботен следобед се 
провеждат безплатни кон-
церти. До кулата се намира 
и малка градина. В миналото 
на това място е бил разпо-
ложен Епископският дворец, 
но сградата била занемаре-
на и впоследствие разрушена 
през 1803 г. Днешната гради-
на представлява малка част 
от създадения през същата 
година разсадник. Съвремен-
ният облик бил предаден през 
2008 г., вдъхновен от стила на 
градините от XIX в.

Друга интересна църква е 
„Св. Мартин”. Построена през 
XIV в., тя така и не била завър-
шена и добре укрепена поради 
недостиг на средства. Заради 
нестабилната й конструкция 
основната част (корабът) 
била унищожена от торнадо 
през XVII в., но кулата остана-
ла невредима. Оцелялата част 

от катедралата и кулата не 
били свързани отново.  На 
мястото на кораба днес има 
площад с големи дървета, а 
разноцветни плочки показват 
очертанията на липсващата 
част от църквата.

Тъй като Утрехт някога 
изпълнявал ролята на укрепен 
град, строителството извън 
стените му било ограничено. 
Затова до XIX в. бил изклю-
чително компактен, а ровът, 
който го опасвал, остава до 
голяма степен непокътнат. 
Именно оттук тръгва 

така нареченият  

Стар канал,

който от двете си страни 
е свързан с друг средновеко-
вен канал и река. Създаден е 
през XII в. и продължава пътя 
си през центъра на града, а 
части от него следват ня-
когашния поток на Рейн. Той 
имал функцията на издължено 
пристанище, а по протежение-
то му били издигнати внуши-
телни градски дворци.

През XIII в. били изградени 
шлюзове и нивото на водата 
можело да се поддържа посто-
янно. Така се образували кейо-
вете и второто ниво на гра-
да, което минава под улиците, 
тротоарите и сградите. Няко-
гашните складове за стоки са 
превърнати в пристани с ка-
фенета и ресторанти, до кои-
то водят китни стълбички. А 
посетителите на града имат 
възможност да поседнат на 

брега на каналите и 
да се освежат с на-
питка или да похап-

нат, наслаждавайки се на уни-
кална гледка. Често местните 
плават с лодките си по кана-
лите и пият вино. Преминават 
и лодки със свирещи музикан-
ти. Вие самите можете да 
поплавате с организираните 
круизи, да карате водно колело, 
кану или дори гондола денем и 
нощем при пълнолуние, наслаж-
давайки се на великолепното 
осветление на каналите.

В Утрехт има няколко сгра-
ди, впечатляващи със своята 
архитектура. Туристите не 
пропускат да посетят къщата 
от XV в., известна като Бар-
толомеигастуис. В нея могат 
да се видят изключително кра-
сиви гоблени.

Една от най-старите сгра-
ди в Утрехт се намира в цен-

търа на града, известна като 

Папската къща.

Р о д е н и я т  в 
Утрехт Адриан 
VI издигнал дома 
си там, преди да 
стане папа. Той 
обаче така и не 
успял да живее в 
него,  тъй като 
умира в Рим през 
1523 г. - само го-
дина след като е 
избран за папа. 
През XIX в. сграда-
та става резиден-
ция на кралския 
комисар. Бившето 
полицейско управ-
ление също е ин-
тересно. Къщата 
въплъщава стила 
на амстердамска-
та школа. Кулата 
и фасадите пък са 
препратка към 
градската пор-

та, която в миналото е била 
на това място. Днес тук се 
помещава културният и кино-
комплекс Louis Hartlooper. Сред 
най-пищните сгради е и тази 
на Академията. Фасадата й е 
като изящна дантела.

Истинско възхищение пре-
дизвиква и „Хоог Катарине” – 
най-големият търговски цен-
тър в Утрехт. Той е уникален 
с това, че в страната има 
много малко подобни търгов-
ски центрове, построени на 
принципа на американските 
молове. „Хоог Катарине” се 
простира на над 93 000 кв. м.

Със сигурност не трябва 
да пропускате Железопътния 

музей, основан през 1927 г. 
От 1954 г. той се помещава 
във функционирала някога жп 
гара. Тук ще видите как са 
пътували хората през XIX в. 
благодарение на автентичния 
интериор, който възстановя-
ва стария блясък на гарата.  
Украшенията, табелите, пе-
роните, вратите, билетните 
каси, чакалните първа и втора 
класа, Кралската чакалня, лук-
созният ресторант, фоайета 
с внушителни полилеи, дори 
тоалетните, носещи архите-
ктурния дух на XIX в., пресъз-
дават усещането за пътуване 
с влак така, както са го изжи-
вявали хората в миналото. В 
музея също можете да просле-
дите историята на влаковете, 
да разгледате английско ми-
ньорско селище, луксозен „Ори-
ент експрес” и да преживеете 
още много необикновени раз-
ходки през вековете. 
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Старата кула е символът на града Доковете на второ ниво до каналите, които днес са кафенета

Една от най-живописните улици  

в Утрехт, на заден план  

е Водната кула

Голямата вятърна мелница, която 

е вдъхновила създаването на Мулен 

Руж в Париж

Църквата „Св. Мартин”

Музеят на парите 

е разположен в красив парк

Снимки panoramio
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Assoc. Prof. Daniela Bobeva, Deputy Prime Minister for Economic Development:

“We will write a new Public Procure-
ment Act. We think it should have clear, 
specific rules for the different sectors. Our 
aim is to help small and medium-sized 
companies and to limit subjectivity in ten-
ders,” said Assoc. Prof. Daniela Bobeva, 
Deputy Prime Minister for Economic 
Development during the third roundtable 
“Modernization of public procurement”, 
organized by the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) on the initiative of the Re-
gional Office of BCC-Sofia and with the 
media partnership of “Stroitel” newspaper. 
The forum was held at the headquarters of 
the organization with great interest. 

It was attended also by Arch. Ivan 
Danov, Minister of Investment Planning, 
Petar Kirov, Deputy Minister of Transport, 
Information Technology and Communica-
tions, Boyko Velikov, Director of the Center 

for Prevention and Countering Corruption 
and Organized Crime (CPCCOC) and his 
Deputy Eleonora NIkolova, Eng. Emil Ko-
stadinov, chairman of the parliamentary 
committee on investment planning, repre-
sentatives of AFCOS, of the Public Finan-
cial Inspection Agency,  of the managing 
authorities of operational programs, of the 
Management of Ownership and Social Ac-
tivities Department to the Interior Ministry. 
In the forum participated also members of 
the BCC Board, as well as managing bod-
ies of related industry organizations. 

“The ordinance on public procure-
ment in construction is ready. We will 
discuss it next month with industry or-
ganizations,” said Arch. Ivan Danov. In 
his words, minor adjustments to the or-
dinance are needed because of the new 
amendments in the PPA.

Arch. Ivan Danov, 
Minister of Investment Planning:

MIP jointly with industry 
organizations will create  
a sustainable system of laws 
for the investment process

Arch. Danov, at a press confer-

ence at the headquarters of BCC 

jointly with industry organizations 

– Bulgarian Construction Chamber, 

Chamber of Architects in Bulgaria 

and Chamber of Engineers in the In-

vestment Design, you presented the 

necessary legislative changes for 

fair and competitive market environ-

ment in sector “Construction”. What are the main points in them?

In recent months we have tried to change the Law on Spatial 
Planning (LSP). The process, however, has been slow. I think that 
the normative act could hardly be improved, including the amend-
ments that we offer at the moment. With these changes we strive 
to ease the design and construction process. However, they do not 
solve the problems. At the press conference we set the beginning 
of a system of laws related to the investment process. It will lead 
to the division of LSP into two separate legislative acts. One will be 
entirely linked to urban planning, and the other one will be a law of 
investment business in construction and to them will be written the 
relevant regulations. These two legislative acts will help regulate the 
procedures and deadlines in the investment process, and the rights 
and obligations of each participant in it. 

My aim is to attract investors, but they do not come to our coun-
try for two reasons. One is the state of the entire infrastructure of 
the country and the second is the slow process for issuing building 
permits. Architects in Bulgaria, following the LSP, are required to 
be magicians to be able to navigate in all provisions of the law. We 
want to ease this process. We will build up a model that will work. 

At the same time we will make amendments to the Cadaster 
and Property Register Act. Currently the cadaster has a major draw-
back – regulatory and cadastral lines almost always differ, which 
leads to severe procedures. This affects negatively the design and 
construction business. 

We will change the legislative regulations in the part devoted 
to competitions for architects, for public procurement in design, in-
cluding the Law on the chambers of architects and engineers in the 
investment design. For almost a decade they try to find their right 
place in the investment process. I think it is necessary to modify the 
model of payment to designers because they are put in a position 
to work at very low prices. We should not forget that as much funds 
we put such product we get. And the low quality requires additional 
works and annexes to the contracts. We will strive to overcome this 
negative process. 

What is the role of the Bulgarian Construction Chamber in 

preparation of the two legislative acts? 

It is enormous. The Chamber has invested substantial funds in 
the translation of the German rules. BCC assisted with its experts. 

BCC - FOR REGIONS IN GROWTH
Dear readers, 

With this issue “Stroitel” newspaper starts a new rubric (p. 17-24). The idea for it was discussed and adopted by the 
BCC Board, which was held at the beginning of the year. The name was not chosen at random “BCC – for regions in 
growth”. The role of the Chamber regional offices for this rubric is key because it is a known fact that on the activity and 
initiative of representations of the BCC, on their dialogue with local authorities to a large extent depends the prestige of 
the industry in the respective region and to what extent is heard the word of builders for the future development of towns 
and villages, for the growth of regions.  

In our new column we will meet you with all 27 chairmen of regional offices of the Chamber, with the managers of the 
companies, members of the organization, we will talk candidly about problems encountered and about challenges they 
should overcome, we will criticize local authorities and institutions when justified but we will write also about best practices. 
Our ambition is to give opportunity to each member of the Chamber to share his opinion and position. We will meet with 
mayors, deputy mayors, governors, regional structures of controlling authorities and others. We will not fail to hear the 
views of our esteemed chairmen of local offices of the club of builders-veterans. 

We will publish constructive ideas and suggestions for improving the situation in the construction sector, the 
communication with institutions to achieve transparent and competitive conditions for public procurement, to improve ethical 
standards in the industry. We welcome your comments and suggestions for the new column. We start with Kuystendil. 

Reneta Nikolova, editor-in-chief 

MIP is ready with ordinance on public procurement in construction, became clear  
at a roundtable, where for the third consecutive year BCC gathered institutions and industry 

The start of the legislative reform in 
sector “Construction” was announced. This 
happened at the first joint press conference 
of the Minister of Investment Planning Arch. 
Ivan Danov with industry organizations, 
the Bulgarian Construction Chamber, 
represented by its Chairman Eng. Svetoslav 
Glosov, Arch. Vladimir Damyanov, Chairman 
of the Chamber of Architects in Bulgaria 
and Eng. Stefan Kinarev, Chairman of the 
Chamber of Engineers in the Investment 
Design. It was attended also by the president 
of the parliamentary committee on investment 
planning Eng. Emil Kostadinov, Deputy 

Chairmen of BCC Board Andrey Tsekov and 
Eng. Nikolay Stankov, Deputy Chairman of 
CAB Arch. Nikolay Galabov and Assoc. Prof. 
Dr. Arch. Borislav Borisov, head of the working 
group for preparing amendments to the Law 
on Spatial Planning (LSP) and creating the 
Construction Act. The press conference was 
at the BCC headquarters. 

“There are two main obstacles in front 
of investors in our country. One is the 
poor infrastructure and the other one is 
the complex procedure on issuing building 
permits. After a long period of collaboration 
with industry organizations we made up a 

The start of the legislative reform in sector 
“Construction” announced

We are amazed by the decision of SEWRC 
Peter Dokladal, regional manager of CEZ Bulgaria:

package of new legislative acts related 
to the development of the investment 
process. We will divide LSP into two – urban 
planning law and investment activities in 
construction law. On the one hand, the 
changes will reduce red tape and on the 
other – the terms for issuing documents in 
the sector. We will simplify the procedures 
for preparation of development plans and 
for issuing building permits,” said Arch. Ivan 
Danov at the presentation of the legislative 
reform.   

In his words, in the philosophy of the 
first legislative act will be participation of 
citizens of a given place in making the 
development plans. The aim is for people 
to be involved in the development project 
of the town in which they live. 

Mr. Dokladal, how would you comment 

on the decision of the State Energy and 

Water Regulatory Commission (SEWRC) to 

open procedures for revocation of licenses 

of the three energy suppliers?

We are amazed by the decision the 
regulator has taken to start a procedure for 
revoking the license of CEZ Electro Bulgaria. 
Such extreme actions lack any grounds, since 
we work in full compliance with Bulgarian and 
European legislation and in strict compliance 
with our license obligations. 

We expect to receive the formal decision of 
the regulator to get acquainted with the motives 

of the independent regulator. We remind you 
that CEZ Electro Bulgaria is a public company 
and it will express publicly its position in 
accordance with the requirements of the legal 
framework in a way that protects the interests 
of its shareholders, investors and customers.

How will these factors affect the future 

investment of the company? 

As I already mentioned, we have to limit 
investment to only the most necessary, while 
modernization and further development of the 
network will be delayed in time. To demonstrate 
the relationship between the state of the 

network and the need for investment I will 
give you an example with the situation 
9 years ago. When CEZ entered the 
Bulgarian market, the company started with 
an old network whose real value was BGN 
479 million. In order to have a useful life of 
30 years of operation, this network has to 
be worth BGN 4.5 billion. Thus, if we take 
as a basis the real value of the network in 
2005 and the value it should be, it turns 
out that in order for this network to have a 
useful life of 30 years, each year should 
be invested BGN 150 million. From 2005 
to 2013 CEZ invested within the approved 
by the State Energy and Water Regulatory 
Commission values on average per year of 
BGN 81 million. 
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Футбол

Тенис

F1

Сноуборд

Сумо

В този класически 6 pointer и двата отбора 
бяха пределно мобилизирани и нахъсани за така 
важната победа. Получи се истинско дерби, което 
предложи доста емоции на многобройната публика. 
Огромният заряд на мача личеше дори от самолет, 
а не липсваха и нервните изблици на терена. Пър-
вото полувреме завърши при 0:2 в полза на 3DD, 
които успяха да отбележат в последните 7 мину-
ти чрез Христо Симеонов-Чочи и Фидан Фиданов. 
Втората част продължи така, както завърши пър-
вата... нов гол на Фидан Фиданов и сякаш всичко в 
този мач беше вече решено. Да, ама не! Усещайки, 
че изпускат влака за челото в класирането, „Пайп“ 
заиграха на върха на възможностите си и резул-
татът не закъсня. Последователни голове на Олег 
Бушев и Ивайло Стойчев върнаха интригата в дву-
боя, а до края оставаха цели 12 минути. Заредиха 
се положения и пред двете врати, като в тези ми-
нути Олег Бушев („Пайп Систем”) беше неудържим 
и само малшансът попречи на „Пайп“ да стигнат 
до изравняване. До края голове като по чудо не 
паднаха, а двата отбора заслужиха адмирациите 
на непредубедените зрители за амбицията и себе-
раздаването, които предложиха тази вечер.

Лидерите от „Райкомерс” постигнаха рутин-
на победа на Yes Hes, която е добре дошла след 
неочакваната загуба в предишния кръг. Бавно и 
методично „сините” наложиха волята си и минути 
преди края водеха с 6:0. Последваха „дежурните“ 
голове на Росен Ненчев (Yes Hes), който увеличи 
головата си сметка на 17 попадения. Мирослав Ан-
гелов („Райкомерс”) сложи заключителната точка в 
спора, оформяйки крайното 7:2. За статистиците 
на БСФЛ остана трудоемката работа да отразят 
седемте различни голмайстори за „Райкомерс” в 
тази среща. 

ГБС затвърди противоречивите впечатления, 
които остави в изминалите два пролетни кръга. 
Този път те загубиха с 0:6 от „Джи Пи Груп”, но в 
дълги моменти от срещата показаха добра игра и 
определено не заслужаваха такъв разгром. За сиво-
черните по два гола отбелязаха Владимир Лозанов 
и Георги Гигов, а по един вкараха голмайсторът 
на тима Данислав Цветанов и неуморимият Иван 
Стефанов. 

В друго дерби от Първа дивизия, новаците от 
„СК-13 Пътстрой” победиха трудно с 3:2 отбора 
с най-многобройната публика – „Теразид”. Мачът 
беше нервен, но за сметка на това изключително 
жив и интересен. За победителите се разписаха 
Денислав Радков, Антони Петров и Петър Петров, 
а за „жълтите” от „Теразид” вкараха Светлин Хри-
стов и Юлиан Илиев.

Страницата подготви Теодор Николов

Тимът на „Ботев” (Пловдив) разочарова „Лев-
ски” с 2:0 и с общ резултат 3:3 (гол на чужд те-
рен) се класира на 1/2 финал в турнира за Купата 
на България. Попаденията за домакините вкара-
ха Луис Пед ро и Доре през второто полувреме. 
Така „Левски” е в тотален нокаут и на дъното, 
след като направи най-срамното си представяне 
в стогодишната си история. „Сините” са на не-
завидното седмо място в първенството, а след 
като отпаднаха и от турнира за Купата на Бъл-
гария и ще посрещнат юбилея си без титла или 
купа.

„Левски” продължава да няма спечелен трофей 
от 2009 г. насам, когато за последен път стана 
шампион.

Футболистите на „Ботев” (Пловдив) заслужа-
ват само суперлативи за представянето си, след 
като над играха „сините”, заличиха преднината 
им от първата среща и заслужено се класираха 
на полуфиналите за купата. След срещата стана 
ясно, че досегашният треньор Антони Здравков е 
обявил своето напускане. Интересен факт е, че 
и наставникът на „Ботев” – Станимир Стоилов, 
също подаде оставка въпреки класирането на 1/2 
финалите. Сега Мъри очаква отговора и на ръко-
водството на „Ботев”, дали тя ще бъде приета. 

Отборите на „Реал” (М) и „Челси” не допуснаха грешки 
в мачовете си реванши от 1/8 финалната фаза на Шам-
пионската лига. Двата тима спечелиха срещите си и за-
служено ще играят в следващата фаза на турнира. Тимът 
на Жозе Моуриньо се разправи с „Галатасарай” след 2:0 на 
своя „Станфорд Бридж”. Самуел Ето’о откри резултата 
още в 4-ата минута на двубоя. Гари Кейхил успя да удвои 
резултата след разбъркване пред вратата на Фернандо 
Муслера малко преди края на първата част. През второто 
полувреме „сините” от Лондон се прибраха в своята поло-
вина и успяха да запазят преднината си до края. Така ан-
гличаните продължават напред след общ резултат 3:1 в 
своя полза. В другата среща от вечерта тимът на „Реал” 
(М) изигра протоколния си мач срещу „Шалке 04” след 6:1 
в първата среща между двата отбора. И този път ис-
панският гранд разби без много усърдие опонентите си 
и се наложи на „Сантяго Бернабеу” с 3:1. Така „Кралският 
клуб” продължава в следващата фаза с общ резултат 9:2 
срещу отбора от Бундеслигата.

Аржентинецът 
стана рекордьор със 
своите 371 гола

Феноменалният 
Лионел Меси счупи 
пореден рекорд с 
екипа на „Барсело-
на”. Аржентинецът 
стана голмайстор 
номер 1 на клуба за 
всички времена, след като каталунците прегазиха със 
7:0 гостуващия „Осасуна” в поредния кръг на испанската 
Примера. До момента Меси реализира впечатляващите 
371 гола, които му отредиха титлата „Най-резултатен 
футболист в историята на „Барселона”. Зад невероят-
ния реализатор остана легендата Паулино Алкантара 
със своите 369 гола, който изостана с 2. Бившият номер 
1 и носител на престижния рекорд е играл в периода 
1912 – 1927 г.

Григор Димитров запази 16-ата си позиция в световната 
ранглиста на ATP (Асоциацията на професионалните тени-
систи). Най-добрата ни ракета, която преди дни достигна 
до третия кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Индиън 
Уелс, има актив от 2130 точки. Новак Джокович, който спечели 
трофея от същия турнир, съкрати разликата с първия – Ра-
фаел Надал. Швейцарецът Роджър Федерер, който падна от 
сърбина на финала в Индиън Уелс, се изкачи с три позиции в 
ранглистата и вече е 5-и. При жените Серина Уилямс е убе-
дителен водач с 12 660 точки, следвана от Ли На със 7185. 
Българката Цветана Пиронкова падна с едно място и вече е 
47-а в класацията на WTA с 1200 точки. 

Калоян Махлянов-Кото-
ошу прекрати участието 
си на големия пролетен 
турнир по сумо в Осака.

Котоошу има контузия 
в рамото, която го извади 
от схватките. Махлянов 
има проблем с рамото от 
миналия ноември, когато 
получи контузия в двубой с 
Киюшу.

„Наистина има проблем 
с рамото. Ако се беше от-
казал от участие в целия 

турнир, сега Котоошу със 
сигурност щеше да бъде 
по-добре. Рамото му е нара-
нено и няма необходимата 
сила. Трябва да се отдаде 
на почивка, за да може да 
участва на следващия тур-
нир”, заявиха организато-
рите.

Махлянов имаше 9 по-
редни поражения на турни-
ра в Осака. Той запази ранга 
си „одзеки” в продължение 
на 47 турнира. Българският 

сумист ще загуби всичките 
си срещи до края на надпре-
варата.

В същото време други-
ят български представи-
тел – Даниел Иванов-Аои-
яма, допусна пета загуба 
на турнира. В схватка от 
11-ия кръг Аоияма отстъпи 
на Аминишики чрез „хата-
кикоми”. Българинът има 
6 победи и 5 поражения до 
момента.

„Йокодзуна” Хакухо и Ха-

румафуджи продължават да 
бъдат без загуба след 11-
те кръга до момента.

Най-добрата българска сноубордистка Александра 
Жекова е напълно възстановена от контузията си и ще 
участва на държавното първенство през следващата 
седмица в Пампорово.

Жекова завърши на 5-о място в дисциплината сноу-
бордкрос на Зимните олимпийските игри в Сочи през ми-
налия месец, въпреки че се състезаваше с фрактура на 
опашната кост. Тя дори беше близо до бронзовия медал, 
но малко преди финала беше блъсната от италианката 
Микела Мойоли (Италия).

Българката е доволна от резултатите си през сезо-
на, но се надява на още по-силни постижения догодина. 
„Аз съм много амбициозна и исках да завърша още по-
напред. Малшансът ми попречи. Надявам се да продължа 
да се развивам и догодина да бъда още по-добра. Що се 
отнася до участие в следващата олимпиада след четири 
години, това е едно предизвикателство за мен. Ако съм 
добре физически, защо не?”, коментира Жекова.

Нико Розберг с „Мерцедес” спечели първото състезание 
за годината във Формула 1 в Австралия. Победното му време 
е 1:32:58.710 ч. Розберг победи австралиеца Даниел Рикиардо, 
който финишира втори в дебюта си с „Ред Бул”, докато де-
бютантът на „Макларън” – Кевин Магнусен, завърши трети. 
Световният шампион Себастиан Фетел и стартиралият от 
пол-позишън Люис Хамилтън отпаднаха в началото на със-
тезанието заради проблеми с механиката. Състезанието не 
завършиха общо 7 пилоти.

Антони Здравков заяви своето напускане, оставка хвърли и Мъри
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Печат  „Печатница София“ ЕООД
Разпространение  
„Български пощи“ ЕАД

Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

Наградата за 2010 г. на Съюза 
на юристите в България  и 
на Висшия съдебен съвет 

за публикация в централния 
печат на правна тематика и за 
точно и обективно отразяване 

дейността на съдебната 
система

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

ТЕМАЗАКОНЪТ
Инж. Виолета Ангелиева, 
директор „Технически 
правила и норми“, МИП

Благоевград залага на 
здравеопазване, образование  
и иновации

МАРШРУТИ
Арабската 
приказка Исфахан

Людмил Митакев
 
Строителството на 

казина по света е в апогея 
си. Столицата на греха 
Лас Вегас изгражда нови, 
а Макао в стремежа си да 
се утвърди като първия 
глобален играч планира 
най-големия хазартен цен-
тър на планетата.

Кои печелят и кои губят

На неотдавна състоя-
лата се в Лондон Между-
народна конференция по 
хазарт ICE Totally Gaming 
хиляди се събраха да дис-
кутират проблемите на 
индустрията, но и да от-
празнуват успехите й.

Приходите от хазарт 
се равняват на над 440 
млрд. долара за 2013 г. Но 
когато индустрията пе-
чели, това значи, че има 
стотици губещи по све-
та. САЩ си остават все 
още най-големият хазар-
тен пазар. Американските 
комарджии са загубили 119 
млрд. долара миналата го-
дина. Китай се нарежда на 
второ място със загуби в 
размер на 76 млрд. долара. 
В челната десетка попа-
дат още големи икономи-
чески сили, като Япония, 
Великобритания, Германия 
и Франция. 

Приходите на казина-
та в Макао, които са 7 
пъти по-големи от тези 
на Лас Вегас, са нараснали 
с рекордни темпове през 
2013 г. и най-големият 
център на хазарта в све-
та увеличава преднината 
си. Казината в китайския 
град са донесли 45,2 млрд. 
долара, което се равня-

ва на годишен ръст от 
18,6%, сочат данните на 
местния регулатор.

Повече от половина-
та гости в Макао са ки-
тайски туристи – около 
20 млн. Те са основната 
причина за бума в един-
ствения град в Поднебес-
ната империя, в който 
казината са позволени. 
За да бъдат по-достъп-
ни  за  посетителите, 
някои от заведенията, 
като Sands China и Galaxy 
Entertainment, предлагат 
атрактивни цени на хо-
телските стаи, търгов-
ски центрове и различни 
забавления за своите 
гости. За VIP гостите е 
Sky 32 - елитен оазис на 
лукса, намиращ се на 32-
ия етаж на казино Galaxy 
Macau в Макао. Меката 
за привилигированите 
посетители предлага не-
вероятна гледка, диаман-
тени полилеи и 6 луксозни 
салона. Там големите иг-
рачи трябва да залагат 
най-малко по 10 млн. юана 
(1,6 млн. долара) на посе-
щение. Казиното отвори 
през 2011 г., след като 
строежът му продължи 9 
години, с надеждата, че 
удобствата, 600-те маси 
за хазарт и 250-те хотел-
ски стаи ще привлекат 
най-богатите играчи от 
Китай.

Неотдавна нарича-
ният Монте Карло на 
Изтока град разреши на 
гиганта Ем Джи Ем да за-
почне строителството 
на второ казино. По план 
то би трябвало да бъде 
най-големият хазартен 
комплекс на света. Проек-
тът за общо 2,5 млрд. до-
лара ще бъде реализиран 

върху многообещаващата 
ивица Котай, която и сега 
приютява редица играл-
ни салони. Центърът ще 
разполага с 1600 хотелски 
стаи, 500 маси за залага-
ния и 2500 ротативки.

Бившата португалска 
колония измести Лас Ве-
гас и се превърна в све-
товна столица на хазарта 
от гледна точка на при-
ходите още през 2002 г. 
Въпреки опасенията, че 
правителството на Ки-
тай ще засили контрола 
над хазарта в Макао, биз-
несът със залагания от 
VIP клиенти се развива 
добре. Перспективите са 
още по-обещаващи – зам.-
председателят на Galaxy 
Entertainment Франсис Луи 
заяви, че очаква приходи-
те да нараснат с около 
20% през 2014 г. По-ниски 
стойности прогнозира из-
пълнителният директор 
на MGM China Holdings 
Грант Боуи.

В Лас Вегас  

приемат и биткойн

Набиращата все по-
голяма популярност вир-
туална валута биткойн 
се приема от две големи 
казина в Лас Вегас. Това 
е първият й пробив в ха-

зартната индустрия . 
Специалистите обясня-
ват стратегията на за-
веденията в столицата 
на хазарта в САЩ със 
стремежа да си върнат 
предишния блясък на лидер 
в индустрията.

Двете казина, които 
са собственост на една 
и съща компания, обявиха, 
че ще обработват транз-
акции чрез онлайн плат-
формата за виртуалната 
валута BitPay наред със 
стандартните разплаща-
ния. Главният изпълните-
лен директор на The Las 
Vegas Casino Hotel и Golden 
Gate Hotel and Casino ре-
шил да предприеме тази 
стъпка, след като ня-
кои клиенти го попитали 
дали могат да използват 
биткойни. Вследствие на 
неговото решение вирту-
алната валута ще бъде 
приемана на пет места в 
казината, включително на 
рецепцията, в магазина за 
подаръци и в ресторанта.

The Golden Gate, по-
строено през 1906 г., е 
най-старото казино в Лас 
Вегас и е пионер в прила-
гането на нови техноло-
гии. Това е и първото мяс-
то, на което започва да се 
използва телефонът през 
1907 г.

Строителството 
на казина процъфтява

Класация на страните 

с най-големите загуби 

от хазарт

The Golden Gate е 

най-старото казино 

в Лас Вегас...

...но Galaxy Macau 

не му отстъпва 

по блясък

В Столицата на греха може да 

се залага и с биткойн

А

В следващия брой очаквайте
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Вектор 
Здравеопазване

***

Не отлагаме 
пръчките за 

догодина

Снимка Свилена Гражданска

Ако имаш  
вода у коленото, 
каманье у бъбреците 
и песък у жлъчката ... 
Единственото нещо,  
къде ти остава, е да идеш 
у общината  
и да си посакаш 
разрешение за строеж.

Забавен кадър
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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!

Басейн „Аква Лайф“ – с. Кранево
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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. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0  2,45 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0  3,56 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0  2,94 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  4,17 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,82 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  3,99 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 


