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МИП удължи срока за подаване на проекти до 4 април, ще съфинансира заданията за 40 общи устройствени плана

Емил Христов

Министерството на инвестиционно-
то проектиране (МИП) удължава до 4 ап-
рил крайния срок за подаване на докумен-
ти от малките общини за финансиране на 
проекти, свързани с благоустройствени 
дейности, техническа инфраструктура и 
такива със социална насоченост. 

Това съобщи министърът на инвести-
ционното проектиране арх. Иван Данов 
по време на изнесено заседание на парла-
ментарната Комисия по инвестиционно 
проектиране, което се проведе в Перник. 
Финансирането е осигурено от държавния 
бюджет чрез Публичната инвестиционна 
програма „Растеж и устойчиво развитие 
на регионите“. 

Общият размер на средствата, управ-
лявани от МИП, е 6 350 000 лв., като от 
тях 470 000 лв. са за строителен надзор 
и авторски контрол, а за изпълнение на 

проекти сумата е 5 880 000 лв.
От кандидатите се изисква да имат 

готов инвестиционен проект или да раз-
полагат с идеен проект или задание за 
проектиране. Важно уточнение, което 
министърът направи, е, че отделните 
дейности, които могат да бъдат финан-
сирани, ще са с максимална стойност 
450 000 лв. и минимална 150 000 лв. 

До разглеждане на предложенията ще 
бъдат допускани само кандидати, чиито 
проекти са за намиращите се на тери-
торията им населени места с категория 
IV, V, VI, VII и VIII. Пари ще се отпускат по 
дейности, свързани с изграждане и въз-
становяване на паркове, пешеходни и ве-
лоалеи, зелени площи и детски площадки, 
ремонтни дейности на фонтани, статуи, 
паметници, обновяване на спирки, рехаби-
литация на ВиК мрежи и др. 
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Чавдар Георгиев, 
зам.-министър на 
околната среда и водите:

Надявам се 

поправките в ЗУО 

да бъдат приети до юни

Строителната 
индустрия 
през 2013 г.

Доц. д-р арх. Борислав Борисов:

Даниел Берг, 
директор на ЕБВР 
за България:
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ХИДРАВЛИЧНИ ЧУКОВЕ 

Шумът беше невероятен.
Хидравличните чукове здраво раз-

биваха бетона в основите на трамвай-
ната линия, която минаваше току под 
прозорците на блока. Здраво работеше 
и стопанинът на могъщата японска ма-
шина. Като го гледах как се труди, две 
неща ми минаха през ума – или вече е 
хванал вибрационна болест на ръцете, 
или не чува.

В една от почивките му за кафе се 
разговорихме. Той съвсем сериозно ме 
увери, че китайците така са проектира-
ли „Коматцу”-то, че не само не се усеща 
вибрацията, ами все едно кара леката си 
кола. Не повярвах, докато багеристът не 
ме покани в кабинката на тежката ма-
шина…

А иначе си чуваше човекът, но се 
беше изхитрил да постави в ушите си 
слушалките на мобилния телефон и вър-
ху тях – задължителния шлемофон. Така 
приличаше малко на диджей, но пък кой от 
хората по булеварда обръщаше внимание 
на един багерист? А трябваше.

Оказа се, че преди да дойде на този 
отговорен обект, майсторът е бил учи-
тел по практика и сега заедно с него по 
трасето на трамвайната линия работят 
и негови ученици. Това беше особената 
му гордост.

След края на работния ден момчета-
та се отбиваха на по бира в близкото 

до линията кафене. Имаха си ритуал – 
черпеше този, който е разбил най-много 
мет ри бетон по трасето. Разбираемо 
беше това, че той е и с най-голямата 
надница за деня. „Защо трябва да се тре-
пем, след като разликата в заплащането 
отива за бирите?”, подхвърляше редовно 
един зевзек от Шопския край.

Този именно здрав селски младеж раз-
каза за голямото наводнение през 2005-а, 
когато буйните води на местните реки 
след проливен дъжд излезли от коритата 
и тръгнали към селата. Нашият баге-
рист тогава работел по корекцията на 
една от буйните реки. И бил с багера си 
точно до един от възловите мостове…

Не знам дали сте виждали каква стра-
хотна гледка са мътните талази на по-
бесняла река. „На пожара можеш да му ви-
диш сметката. С вода. Но на водата – с 
нищо!”, продължаваше зевзекът.

С нищо ли? Багеристът останал да 
разчиства коренищата и дърветата 
пред моста, независимо, че управителят 
на фирмата изрично заповядал да напус-
не.

Водата си минавала и заминавала. 
Мостът устоял, а движението не спряло 
и за миг.

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Десислава Бакърджиева

6 – 7% повече участници са се вклю-
чили в тазгодишното пролетно издание 
на „Стройко 2000” спрямо миналото. В 
строителния панаир участват над 250 
български и чужди компании. Това отчето-
ха организаторите на Специализираното 
изложение за архитектура, строителство 
и обзавеждане. Ева Гочева от „Стройко 
2000” коментира, че това е първото раз-
движване при фирмите за последните 5 
години. 

Настоящата 42-ра изложба се про-
вежда от 26 март до 1 април в Нацио-
налния дворец на културата. Традиционно 
тя представя най-новите технологични 

решения в строителството, обединени 
под мотото „За една по-хубава България”. 
За пореден път акцентът е поставен 
върху продуктите, повишаващи енергий-
ната ефективност и щадящи околната 
среда. Интересни новости в областта 
показват на щандовете си „Ксела Бълга-
рия” и „Винербергер”. „Ксела” предлага за 
първи път програмата си за изграждане 
на еднофамилни къщи „Вашият дом”. Тя 
включва строителството на енерго-
спестяващо жилище с предварително 
фиксирана цена за срок от 6 месеца. „Ви-
нербергер” привлича посетителите със 
своята последна серия керамични блокове 
Porotherm, които са с подобрени топло-
изолационни качества.

„Винербергер” е дългогодишен изло-
жител на „Стройко”. На подобни изложе-
ния компанията се стреми „да измери 
пулса“ на пазара и да се вслуша в по-
требностите на крайния потребител. 
Така става възможно предлагането на 
продуктите, които желае клиентът, не 
просто каквото се изисква от норми-
те. Това е и причината „Винербергер” 
да разработи нов продукт. Той е подоб-
рена версия на уникалния за страната 
Porotherm 38 N+F Hi, с който се изграж-
дат монолитни стени без необходимост 
от допълнителна топлоизолационна сис-
тема и едновременно с това се покри-
ват изискванията на нормите за топло-
съхранение на сградите. Отчитайки, че 
клиентът би желал да си осигури още 
по-добри параметри за топлоизолация 
от минимално изискваните, „Винербер-
гер” разработи керамичен блок от ново 
поколение – Porotherm 38 К. Блокът при-
тежава с 25% по-добра топлоизолация 
при запазване на дебелината на зида 
от 38 см, като покрива по-строгите 
изисквания за енергийна ефективност 

при изграждане на енергоефективни и 
ниско енергийни сгради. Както всички 
продукти на фирмата, така и този е 
разработен в синхрон с основните ас-
пекти на производствената й полити-
ка – здравословност, екологичност, ико-
номичност и енергийна ефективност. 
Така може да се гарантира на крайния 
потребител, че дом, изграден с моно-
литни керамични стени, ще има 10 от 
10-те незаменими предимства, като:

• Оптимизирана топлоизолация и 
акумулиране на топлина.

• Висока защита от климатичните 
въздействия.

• Дълъг експлоатационен живот.
• Висока енергийна ефективност 

през целия жизнен цикъл на къщата.
• Изолация на външния шум.
• Невъзпламеняемост.
• Ниски строителни разходи.
• Ниски комунални разходи.
• Комфорт и приятен здравословен 

микроклимат.
• Запазване на инвестиционната 

стойност за бъдещите поколения.

Снимка авторът

Инж. Иван Иванов беше еди-
нодушно преизбран за председа-
тел на Българската асоциация 
по водите (БАВ). Членовете на 
организацията казаха своята 
дума на Общо отчетно-изборно 
събрание в сградата на Универ-
ситета по архитектура, строи-
телство и геодезия. За зам.-председатели 
бяха посочени инж. Благой Козарев, генера-
лен директор на „Райкомерс конструкшън“ 
ЕАД, доц. Борислав Великов от „Аквахим“ 
АД, инж. Георги Владов, управител на ВиК – 
Видин, и проф. Петър Калинков от катедра 
„Водоснабдяване, канализация и пречист-

ване на води” в УАСГ.
Освен председател на ор-

ганизацията, инж. Иванов е 
изпълнителен директор на не-
правителственото Сдружение 
„Индустриален клъстер подземна 
инфраструктура”. Представител 
е на Асоциацията на индустриал-

ния капитал в България (АИКБ) и на Ев-
ропейския център на работодателите и 
предприятията, предоставящи общест-
вени услуги (CEEP) в Ръководния комитет 
на Европейското партньорство за инова-
ции в областта на водите (EIP Water) към 
Европейската комисия. 

Газовата връзка с Румъния ще зарабо-
ти през юни, съобщи по време на конфе-
ренция „Бъдещето на природния газ“ ми-
нистърът на икономиката и енергетиката 
Драгомир Стойнев. Причината за забавя-
нето е пропадане на трасето под река Ду-
нав, което вече е преодоляно. За съжаление 
обаче България няма да може да получава 
газ по тази връзка, защото румънската 
страна се бави с изграждането на комп-
ресорна станция, обясни още министърът. 
В последните дни е подписан и меморандум 
за сътрудничество за изграждането на га-

зовата връзка с Турция. Тя е била бавена в 
продължение на 6 години, но в крайна смет-
ка южната ни съседка е взела политическо 
решение за нейната реализация.

Доставките от Шах Дениз II, които ще 
бъдат в размер на 1 млрд. куб. м, ще се из-
вършват по новата връзка с Гърция – Комо-
тини – Стара Загора, чиято реализация ще 
бъде активизирана до края на годината. 
Министър Стойнев призна за забавяне и 
при тази връзка, но причината са дейст-
вията на трите страни по проекта – Бъл-
гария, Гърция и Италия.



3СТРОИТЕЛСЕДМИЦАТАпетък, 28 март 2014

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 

 от стр. 1

Няма да бъдат финан-
сирани начинания, свърза-
ни с политически партии, 
благотворителни дарения 
или такива, които вече 
са били одобрени по евро-
програми.

„Министерството на 
инвестиционното про-
ектиране чрез Дирекция 
„Благоус тройство“ е от-
говорната институция за 
изпълнението на проекти-
те“, уточни Данов. МИП 
ще изпълнява ролята на 
възложител, но също така 
ще сформира оценителна 
комисия за подадените 

Министерството на инвести-
ционното проектиране осигурява 
частично финансиране на 40 мест-
ни власти за изработване на зада-
ние за общи устройствени планове 
на общините (ОУПО), каза още ми-
нистър Иван Данов. „Кандидатите, 
които отговарят на условията и 
са подали в срок съответната до-
кументация, са одобрени и ще по-
лучат финансиране“, допълни той. 
МИП ще съфинансира 70% от стой-
ността на договореното задание 
за изработване на ОУПО. Това е 
част от първия етап за подпома-
гане на изработване и одобряване 
на ОУП. Редът и условията за дос-
тъп до частично финансиране са 
изготвени от Министерството 

на инвестиционното проектиране 
съвместно с Националното сдруже-
ние на общините в Република Бълга-
рия (НСОРБ). 

Общият размер на средствата, 
които ще бъдат управлявани от ве-
домството за целево финансиране, 
е 15 млн. лв., като 5 млн. лв. от тях 
ще бъдат използвани за общи ус-
тройствени планове. Министърът 
уточни, че от общо 264 общини в 
страната 25% вече имат такива. 
Някои от останалите 75% са запо-
чнали да изработват ОУП-ове, като 
са в напреднала фаза. Между 80 и 
120 хил. лв. е средната стойност на 
един проект за общ устройствен 
план. На общините отличници, кои-
то почти са си свършили работа-

Снимка Денис Бучел

та, няма да бъде отказано финан-
сиране, обеща министърът.

Съдействието на местното 
самоуправление при изработване 
и одобряване на общи устройстве-
ни планове е основен приоритет 
на МИП. Финансовата и методи-
ческата помощ, която експерти-
те от министерството оказват 
на местната администрация, ще 
продължи и през втория етап за 
подпомагане на изработване и одо-
бряване на общите устройствени 
планове, когато общините ще имат 
възможността да кандидатстват 
за финансиране за изработване на 
проект за ОУП, стана ясно по време 
на дискусията между министър Да-
нов и депутатите. Поименен спи-
сък на общините, които ще бъдат 
подпомогнати,  може да намерите 
на интернет страницата на МИП, 
в секция „За общините“.

проектни предложения. 
Предвиждат се и процеду-
ри по Закона за общест-
вените поръчки за избор 

на изпълнители, строи-
телен надзор и авторски 
контрол. По време на съ-
битието стана ясно още, 

че дейностите трябва да 
бъдат реализирани в рам-
ките на 3 месеца след под-
писването на договорите.

ЧРД на 
инж. Симеон Пешов, 

почетен 
председател 

на КСБ!

До инж. Симеон Пешов – 
почетен председател на КСБ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми инж. Пешов, 

Приемете моите и на УС на Камарата на стро-
ителите в България най-искрени поздрави по случай 
рождения Ви ден. Пожелавам Ви много здраве, добър 
шанс и успех във всяко начинание. Доказали сте ка-
чествата си като професионалист и ръководител на-
чело на една от най-големите компании у нас – „Глав-
болгарстрой“, известна със своите възможности и 
коректност не само в България, но и зад граница. 
Като основател и пръв председател на КСБ Ваши-
ят принос за цялостното развитие на строителния 
бранш в страната е безценен. Затова продължавай-
те да работите. В тези трудни за сектора години 
Камарата има нужда от Вас – от опита, мнението и 
съвета на един голям строител на съвременна Бъл-
гария. 

Желая Ви професионални постижения, радост и 
лично щастие!

София   Инж. Светослав Глосов
29.03.2014 г.  председател на УС на КСБ

Най-сърдечни поздрави към инж. Симеон Пешов и 
пожелания за здраве, щастие и много нови реализира-
ни проекти от екипа на вестник „Строител”! Бъдете 
все така позитивен и продължавайте да строите 
обекти, които да променят страната ни и да я пра-
вят още по-желано място за живеене и инвестиции!

Екипът на в. „Строител”

Емил Христов

Министерството на 
инвестиционното проек-
тиране даде разрешение 
за рехабилитацията на 
Централна гара София. 
Ремонтът е на стойност 
55,9 млн. лв. Миналата 
година беше подписан 
договорът за строител-
ство и надзор на обекта. 
Проектът се съфинансира 
по Оперативна програма 
„Транспорт” 2007 – 2013 г., 
а срокът за изпълнението 
му е краят на 2015 г. Об-
новяването на гарата ще 

бъде извършено от обеди-
нение „ГБС – Централна 
гара София“, в което вли-
зат три компании - „Глав-
болгарстрой“, „Водстрой 
98“ и „Промишлено строи-
телство холдинг“. 

Строителните дей-
ности ще започнат с 
укрепване конструкция-
та на съществуващата 
сграда, която ще се мо-
дернизира. Това ще стане 
на два етапа – първо ще 
се направи източната, 
а след това западната 
част. В проекта е пред-
видена хидроизолация на 

подлезите, водещи към 
коловозите, и подмяна на 
на ескалаторите.

След рехабилитацията 
Централната гара ще от-
говаря на изискванията за 
енергийна ефективност, 
ще е с много по-добри ко-
муникационни връзки до 
всички нива на комплекса 
и ще има осигурен достъп 
за лица с намалена под-
вижност.

МИП даде разреше-
ние и за изграждането 
на регионалното депо за 
битови отпадъци в реги-
он Видин, намиращо се в 

землището на с. Жегли-
ца, на обща стойност от  
14, 4 млн. лв. Ведомство-
то одобри и проекта за 
събиране на отпадни води 
от агломерация Несебър 
– Слънчев бряг – Равда и 
довеждането им до пре-
чиствателна станция 
за отпадни води (ПСОВ) 
в Равда, община Несе-
бър. Той е на стойност 
12,9 млн. лв. Така общият 
брой одобрени обекти за 
строеж от МИП става 9. 
Миналата година зелена 
светлина получиха 6 про-
екта. 

На 29 март (събота)
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Андрей Цеков, зам.-председател на КСБ:

Десислава Бакърджиева

„През тази година ще 
бъдат обявени тръжни про-
цедури за строително-мон-
тажни работи на индика-
тивна стойност близо 770 
млн. лв. Това е една много 
добра новина за бранша, 
тъй като ще осигури въз-
можността за откриване 
на нови работни места. По 
Публичната инвестиционна 
програма „Растеж и устой-
чиво развитие на регио-
ните“ са отделени 50 млн. 
лв. за ремонт на II и III клас 
пътища през 2014 г. Дър-
жавата трябва да започне 
да заделя ежегодно между 
80 и 150 млн. лв., за да за-
почнем да рехабилитираме 
остарялата второкласна и 
третокласна пътна мрежа. 
Предвидените 50 млн. лв., 
макар и недостатъчни, са 
първата стъпка в реализи-
рането на тази политика.” 
Това каза министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Де-
сислава Терзиева по време 
на откриването на конфе-

ренцията „Стратегическа 
инфраструктура България 
2014”. 

Тя представи приори-
тетите в пътната ин-
фраструктура, във ВиК 
сектора и по Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж”. По думите й, основ-
ните пътни проекти, върху 
които ще се фокусира пра-
вителството, са лот 1 и 
лот 2 на АМ „Марица”, лот 4 
на АМ „Струма”, обходният 
път на Враца и участък 1 
от Западната дъга на Со-
фийския околовръстен път. 
С приключването на тези 
обекти ще бъдат завърше-
ни 90 км нова пътна инфра-
структура. През годината 
ще бъдат рехабилитирани и 
512 км от републиканската 
пътна мрежа. Едновремен-
но с това ще се работи и 
по подготовка на предсто-
ящите проекти по новите 
оперативни програми. 

По отношение на ВиК 
отрасъла предстои прие-
мането на стратегията за 
управление и развитие на 
водоснабдяването и канали-

зацията от Министерския 
съвет. „Правим публични ак-
тивите на ВиК дружества-
та. Това е сложен процес, 
който трябва да приключи 
в рамките на една година. 
Готов е и правилникът за 
дейността на асоциаци-
ите по ВиК. До момента 
са създадени 28. Предстои 

основаването и на послед-
ната асоциация”, допълни 
министър Терзиева.

„Фокусът на цялостна-
та национална политика 
би трябвало да стимулира 
и развива конкурентните 
предимства на българска-
та икономика. Ето защо е 
необходима цялостна ре-
форма през следващия про-
грамен период. Не бива да 
допускаме стратегически-
те грешки от изтичащия. 
Смятам, че националната 
програмна рамка във всички 
приключващи оперативни 
програми беше коректно 
разписана. Стратегиче-
ският подход обаче стана 
жертва на бързина и лошо 
планиране в хода на подго-
товката, селектирането и 
реализацията на проектни-
те предложения.” Това каза 
зам.-председателят на УС 
на КСБ Андрей Цеков, след 
като изслуша представе-
ните приоритетите. Той 
посочи, че строителство-
то на Дунав мост 2 и някои 
пътни проекти са нагледен 
пример за погрешно плани-
ране. „Бяха инвестирани 
стотици милиони в изграж-
дането на Дунав мост 2, а 
не се построи подходящата 
транспортна инфраструк-
тура за връзка със съоръ-
жението. Направихме дос-
та магистрални отсечки, 
а не реализирахме трасе-
то София – Калотина, при 
положение че Германия и 
Италия са основните вън-
шнотърговски партньори 
на България. Същевременно 
поради липсата на проект-
на готовност се взе реше-
ние магистрала „Струма” 
да бъде изградена със сред-
ства от ЕС. Всички иконо-
мически анализи показват, 
че това е единствената 
магистрала в България, 
която би оправдала отда-
ването й на концесия и би 
позволила възстановяване-
то на инвестициите. Заде-
лените средства за „Стру-
ма” можеше да се използват 

за приоритети като дале-
чен южен обход на София 
или трасето Свиленград 
– Русе, което да ни свърже 
с външнотърговските ни 
партньори Турция и Румъ-
ния”, аргументира се Цеков. 

Според него сериозни 
грешки са допускани и в 
другите оперативни про-
грами. Например в много 
общини е извършена реха-
билитация на функционира-
ща канализационна систе-
ма, вместо да се изгради 
дъждовна. Одобряването и 
разписването на проекти-
те, свързани с културното 
наследство, не е било це-
лесъобразно. Финансирани 
са 50 обекта на стойност 
по 3 млн. евро, вместо да 
се инвестират в 3 големи 
с национално значение за 
по 50 млн. лв. Според зам.-
председателя на УС на 
КСБ всички тези действия 
трябва да се преосмислят.

„В изтичащия програ-
мен период се влезе със 
стратегическо безгрижие, 
породено от факта, че им-
отният пазар генерира-
ше достатъчно добавена 
стойност както за държа-
вата, така и за общините 
и бизнеса. В този момент 
строителният бизнес беше 
ангажиран от много инвес-
титори и средствата от 
ЕС не бяха в полезрението 
му. Или времевото планира-
не се забави и в резултат 
на това започнаха да се 
реализират необмислени 
проекти, които в процеса 
на изпълнение трябваше 
да претърпят промяна, за 
да се влезе в бюджета. Ес-
тествено, голяма част от 
тях се изпълниха некачест-
вено или се анексираха. И в 
двата случая се стигна до 
финансови корек ции и раз-
каяние”, посочи още Андрей 
Цеков.

Прекалената децентра-
лизация на бенефициенти-
те също беше отчетена 
като неправилно преценен 
ход. Причината е, че така 

са създадени 5000 възложи-
тели на обществени поръч-
ки по оперативните про-
грами. Правителството е 
възложило на общините да 
управляват проекти, които 
многократно надвишават 
годишните им бюджети, 
без те да имат необхо-
димия капацитет. Цеков 
коментира, че по-правил-
но би било европейските 
средства да се насочват 
към специализираните 
централни администра-
ции. Положителни примери 
за такива възложители са 
Агенция „Пътна инфра-
структура”, Национална 
компания „Железопътна ин-
фраструктура” и „Метропо-
литен София”, които имат 
необходимия капацитет и 
опит.

През изминалите го-
дини е била подценена и 
необходимостта от зако-
нодателна реформа. Зато-
ва и проблемите с отчуж-
дителните процедури са 
парализирали редица про-
екти. Законодателството 
в областта на обществе-
ните поръчки също продъл-
жава да създава проблеми. 
Въпреки че нормативът 
се ремонтира периодично, 
той все още създава пред-
поставки за нарушения, 
които рефлектират върху 
проектите с финансови 
корекции. Допълнителното 
анексиране и непропорцио-
налните изисквания към 
участниците в процедури-
те също трябва да наме-
рят своето законодателно 
решение. 

„О съ з н ав ането  н а 
всички тези проблеми ще 
доведе до подобряване на 
стратегическия подход в 
новия програмен период. 
Реинженерингът е неизбе-
жен и той трябва да бъде 
изпълнен съвместно от 
бизнеса, публичната адми-
нистрация, държавната и 
местната власт”, заключи 
председателят на УС на 
КСБ.

Реинженерингът е неизбежен и той трябва да бъде изпълнен съвместно 
от бизнеса, публичната администрация, държавната и местната власт

Министър Десислава Терзиева, зам.-министърът на транспорта Петър Киров и зам.-председателят на КСБ Андрей Цеков 

дискутираха приоритетите за бъдещите оперативни програми  

Снимка авторът
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Мартин Славчев

„Проектът на Спора-
зумението за партньор-
ство на България с ЕС, 
очертаващо помощта от 
европейските структурни 
и инвестиционни фондове 
за периода 2014 – 2020 г., 
беше официално одобрен 
от правителството. ” 
Това съобщи вицепреми-

ерът и министър на пра-
восъдието Зинаида Зла-
танова на брифинг след 
редовното седмично за-
седание на Министерския 
съвет. Документът ще 
бъде предоставен на ЕК 
до 22 април за провеждане 
на официални преговори за 
неговото одобрение.

Споразумението оп-
ределя стратегията на 

страната, нейните при-
оритети, както и орга-
низацията за ефективно 
и ефикасно използване на 
фондовете за работа по 
стратегията на ЕС за ин-
телигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. До-
кументът е разработен 
при спазване на принципа 
за партньорство – с учас-
тието на представители 

както на администрация-
та, така и на местните 
власти, социално-иконо-
мическите партньори, 
структури на гражданско-
то общество, академична-
та общност и др.

Повече за разпределе-
нието на евросредствата 
за България за периода 
2014 – 2020 г. четете на 
стр. 15.

Мартин Славчев

Правителството даде 
съгласието си в полза на 
Община Стара Загора 
да бъде учредено безвъз-
мездно безсрочно право 
на строеж върху имоти 
– частна държавна соб-
ственост. Терените с 

обща площ около 225 дка 
са необходими за изграж-
дането на регионален 
център за управление на 
отпадъците.

Проектът за регио-
нално депо се финансира 
по Оперативна програма 
„Околна среда“, а догово-
рът за изпълнение е на 

стойност 32,5 млн. лв. с 
ДДС. Той беше подписан на 
14 март и до дни се очаква 
издаването на разреши-
телно за строеж.

Изпълнител е консор-
циум „Иринополис“, в кой-
то участват фирмите 
„Водстрой 98“, „Трейс Груп 
холд“ ,  „Енергоремонт-

строй“ и „Инфраструк-
турно строителство“. 
Срокът за завършване на 
обекта е юли 2015 г. Про-
ектът включва регионал-
но депо за неопасни отпа-
дъци, общински център за 
рециклиране и инсталация 
за сепариране и закрито 
компостиране.

Мирослав Еленков

Строителството на 
„София Тех Парк” ще за-
почне до юни 2014 г. Това 
стана ясно на първата 
официална пресконфе-
ренция за изпълнението 
на проекта. В нея участ-
ваха Ели Милушева – гл. 
директор „Европейски 
фондове за конкурентос-
пособност” към Минис-
терството на икономи-
ката, енергетиката и 
туризма, и Елица Панай-

отова – изп. директор на 
„София Тех Парк”. Изграж-
дането на научно-техно-
логичния парк е първият 
мащабен стратегически 
проект на държавата, фо-
кусиран върху развитието 
на иновациите, новите 
технологии и науката. 
В ход са обществените 
поръчки за проектиране 
и изграждане на 6 сгради. 

На мястото на бивши-
те казарми на IV киломе-
тър до 2015 г. ще бъдат 
построени 11 лаборато-
рии, които ще предос-
тавят възможности за 
решаване на конкретни 
проблеми на бизнеса, за 
съвместна научна дей-

ност и трансфер на тех-
нологии и ще помогнат 
на иновативните пред-
приятия. Ще бъдат съз-
дадени още инкубатор за 
стартиращи компании, 
иновационен форум, екс-
периментариум и посе-
тителски център с пе-
шеходен мост. Парковата 
част на терена ще бъде 
запазена, като там ще се 
изградят зони за отдих, 
площадно пространство 
за събития на открито и 
демонстрационни инста-
лации, велосипедни алеи. 
Проектът предизвиква се-
риозен интерес, за което 
е показателно започва-
нето на строежа на ам-

бициозен инвеститорски 
проект – „Колайдър Акти-
вити център”, вложение 
на Walltopia на стойност 
15 млн. лв.

Целта на научно-тех-
нологичния парк е освен 
съвременна инфраструк-
тура и иновативни кому-
никации да предостави 
професионални услуги на 
компаниите в областта 
на високите технологии, 
намиращи се в процес на 
инкубация. Съвсем ско-
ро ще бъдат предста-
вени логото и слоганът, 
чрез които ще се налага 
в страната и чужбина 
брандът на научно-тех-
нологичния парк. 

Снимка авторът

Мартин Славчев

Министерският съвет одобри 
проекта на споразумение за пре-
доставяне на консултантски услуги 
между Министерството на регио-
налното развитие (МРР) и Между-
народната банка за възстановяване 
и развитие (по-популярна като Све-
товната банка).

Световната банка ще окаже 
техническа помощ на МРР за изгот-
вяне на промени в отрасъл ВиК и за 

укрепване капацитета на ДКЕВР с 
цел осигуряване на достъпни и ка-
чествени услуги.

Финансовата институция ще 
подпомогне с експертизата си МРР 
при изготвяне на методология за 
определяне на агломерациите на 
принципа на достатъчното съ-
средоточаване на населението и/
или стопански дейности. Ще бъде 
оказано съдействие и за разработ-
ване на законодателни изменения, 
които да доведат до предоставяне 

на широк диапазон от индивидуални 
и други подходящи системи за пре-
чистване на отпадни води. Систе-
мите гарантират необходимото 
равнище на опазване на околната 
среда и изпълнение на ангажимен-
тите на страната ни за достигане 
на европейските стандарти за ка-
чество и опазване на водите, като 
се избягват прекомерни разходи. 
Консултантските услуги ще се фи-
нансират по ОП „Околна среда 2007 
– 2013”.

Елица Илчева

Европейската коми-
сия е възстановила на 
България 290 млн. лв. по 
Програмата за разви-
тие на селските райо-
ни (ПРСР), съобщиха от 
ДФ „Земеделие” (ДФЗ). 
Парите са от Европей-
ския земеделски фонд за 
развитие на селските 
райони и са по извърше-
ни от фонда плащания 
по програмата в пери-
ода 16 октомври – 31 
декември 2013 г.

От тези средства 
28 млн. лв. са по т.нар. 
зелени мерки, а други 
172 млн. лв. – по общин-
ски проекти. От фонда 
изчисляват, че общата 
възстановена на Бълга-
рия сума от началото 
на годината по двата 
основни земеделски 
фонда, които ДФЗ ад-
министрира – Европей-
ския земеделски фонд за 
развитие на селските 
райони и Европейския 
фонд за гарантиране на 
земеделието, надхвърля 
1,24 млрд. лв. 

Все още обаче не са 
класирани 1200 проекта 
по мерките 121, 311 и 
312 към програмата за 
модернизиране на сто-
панствата, премина-
ване към неземеделски 
дейности и подкрепа 
за микропредприятия. 
Някои предложения ча-
кат вече около година 
да бъдат разгледани 
от експертите. Бъл-
гария може да загуби 
около 228 млн. лв. ев-
росредства заради за-
бавянето на тези 1200 
проекта. 

Припомняме, че зара-
ди забавено разплащане 
на общинските проек-
ти България рискуваше 
да загуби през 2013 г. 
средства от ПРСР. 
Наложи се в края на го-
дината агроминистер-
ството да работи по 
екшън план за спешно 
разплащане на 280 млн. 
евро. Тогава от минис-
терството обвиниха 
общините, че бавят ис-
канията за разплащане, 
но в крайна сметка па-
рите бяха усвоени без 
загуби.
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Десислава Бакърджиева

Г-н Георгиев, какви ще 

са предизвикателствата 

за вас до края на година-

та? Какви цели сте си 

поставили?

Има много задачи, кои-
то трябва да се решават 
в областта на опазването 
на околната  среда и спе-
циално в управлението на 
отпадъците. Хармонизи-
рането на дейностите в 
рамките на общоевропей-
ския процес не е приключи-
ло. Дори може да се каже, 
че въвеждането на стан-
дартите и практиките в 
нашата страна е в само-
то начало спрямо другите 
държави членки. Трябва да 
свършим много работа и 
по отношение на изграж-
дането на инфраструкту-
рата от депа, както и за 
надграждащите системи 
за разделно събиране, за 
предварително трети-
ране на отпадъците и 
оползотворяването им. 
Приоритетите на МОСВ 
и в частност моите като 
зам.-министър, отгова-
рящ за управлението на 
отпадъците, са свързани 
с постигане на резулта-
ти именно в тази насока. 
Бих искал да успеем да на-
правим промени 
в Закона за уп-
равление на от-
падъците (ЗУО), 
които да стиму-
лират процеса на 
екологосъобраз-
ното им трети-
ране. Почти сме 
готови с тези 
изменения. Надя-
вам се коригира-
ните текстове 
да бъдат приети 
от Народното 
събрание до юни. 
Другата основна 
задача, която сме заложи-
ли в програмата си, е из-
готвянето на нов нацио-
нален план за дейностите 
по отпадъците за периода 
2014 - 2020 г. Това е важен 
документ, който ще опре-
дели рамката на дейност-
ите и мерките, които да 
се реализират в следващи-
те седем години.

Аз лично съм си поста-
вил за цел да рестарти-
раме добрите практики в 
разделното събиране. Това 
ще е изключително полез-
но за общините, които ще 
трябва да започнат да 
въвеждат разделно съби-
ране за биоотпадъци съ-
гласно новите изисквания. 
Задачите за изпълнение 
са много, но за съжаление 
административният ка-
пацитет и финансовите 
ресурси са ограничени. 
Това важи както за МОСВ, 
така и за местните вла-
сти. Министерството не 
разполага с възможност 
за увеличаване на щата. 

Въпреки това се надявам 
да се справим с приорите-
тите.

Разкажете повече за 

настоящите законода-

телни инициативи на 

МОСВ.

Преди около две години 
беше приет Закон за уп-
равление на отпадъците, 
който замести стария и 
наложи нови изисквания 
по отношение на органи-
зацията на разделното 
събиране, третиране и 
оползотворяване. Част 
от промените, които пла-
нираме, целят да направят 
по-ефективна дейност-
та на организациите. За 
изминалия двегодишен 
период отчитаме някои 
слабости в действието 
на нормативния акт. През 
2013 г. проведохме срещи, 
за да идентифицираме и 
определим къде тексто-
вете са ефективни и къде 
създават затруднения. 
Очевидно е, че има някои 

разрешителни режими, 
които не работят добре 
и ще трябва да бъдат 
поправени. Но няма да въ-
веждаме съвършено нови 
изисквания. Корекциите 
са по-скоро насочени към 
разрешителните режими 
за организацията по опол-
зотворяване на масово 
разпространените отпа-
дъци. Сега има вратички в 
закона, които позволяват 
на нерегистрирани фирми 
да извършват дейности по 
масовия поток отпадъци. 
Промените ще уеднаквят 
разрешителните режими 
за автоморгите, обек-
тите, работещи в сфе-
рата на електрическото 
оборудване, и др. Ще се 
опитаме да създадем по-
съвършени законови изи-
сквания по отношение на 
управлението на отпадъ-
ците от черни и цветни 
метали. Има ясна позиция 
от браншовите органи-
зации, че регулацията е 
свила пазара и се събират 

по-малко такива отпадъ-
ци. От една страна, ще 
се стремим да дадем въз-
можност за разширяване 
на дейността. От друга, 
да са налице строги за-
конови изисквания, заси-
лен контрол и стандарти, 
както и да се ограничат 
местата, където такава 
дейност може да се из-
вършва. Не е нормално пло-
щадки за отпадъци да са в 
непосредствена близост 
до жилищните райони и да 
не отговарят на минимал-
ни условия. Мястото им 
е в промишлените зони и 
извън населените места. 
Управлението на отпадъ-
ците е свързано и с оп-
ределени разрешителни 
процедури и банкови гаран-
ции, за които предвижда-
ме известно облекчение. 
Без обаче да допуснем 
пълното им либерализира-
не, защото това ще даде 
възможност да се появят 
така наречените фирми 
„фантоми”. Тези субекти 
няма да спазват изисква-
нията, поради факта, че 
няма да носят никаква от-
говорност. Ще извършват 
работата си по примити-
вен начин, с което ще на-
вредят на околната среда. 
Според мен финансовите 
инструменти като бан-
кови гаранции трябва да 
се запазят, но при по-ли-
берални изисквания. Имам 
предвид залагането на 

по-поносими размери на 
сумите както за отделни-
те фирми, така и за пло-
щадките.

Другите законодател-
ни инициативи на МОСВ 
са свързани със задъл-
женията на кметовете 
да въведат разделното 
събиране на биоразгради-
мите отпадъци съгласно 
европейските изисквания. 
Работим по съответните 
разпоредби. Надявам се да 
обхванем по-голяма част 
от хипотезите на наруше-
ния. Изобщо тези промени 
трябва да се разглеждат 
в посока оптимизиране 
на нормативната уредба, 
създаване на малко по-
добри условия за бизнеса, 
като едновременно с това 
се повиши контролът. 

Очакват ли се нови за-

конодателни промени на 

европейско ниво в сфера-

та на околната среда?

Законодателството е 
нещо динамично. То отра-
зява развитието на обще-
ството и на отношения-
та в него. Тази динамика 
важи в рамките на целия 
ЕС, където непрекъснато 
се приемат нови регламен-
ти и директиви съгласно 
еволюцията на модер-
ния свят. Опазването на 
околната среда и водите 
не прави изключение от 
това развитие и норма-
тивната уредба не спира 

да се усъвършенства. В 
момента имаме законо-
дателна процедура, която 
е свързана с постигане 
на цели за намаляване на 
потреблението на леките 
пластмасови пликове, кои-
то се използват за опа-
ковки и са много сериозен 
замърсяващ фактор. Това 
изискване трябва да бъде 
транспонирано в нашето 
законодателство. 

Има ли напредък по 

19-те проекта за депа, 

за които бяха сключени 

договори по ОПОС 2007 – 

2013 г. през последните 

месеци?

Изграждането на ба-
зисна инфраструктура 
от регионални депа тряб-
ваше да приключи през 
2009 г. Към 2013 г. бяха 
изпълнени около 60% от 
задачата. Напредъкът 
през предходните четири 
години е съвсем малък. За 
периода бяха изградени 
само две депа - в София 
и Ботевград. От остава-
щите 25, които трябваше 
да се завършат на тери-
торията на страната, 
в момента се работи по 
19. Те са в различен етап 
на изпълнение. При някои 
има сериозни трудности 
и може би няма да бъдат 
реализирани. Проблемно е 
депото в Разлог, защото 
среща силна обществена 
съпротива. Не знам какво 
ще е окончателното реше-
ние на кмета - да изгради 
съоръжението, или да се 
откаже. До този момент 
не е даден старт на про-
екта. Подобна е ситуаци-
ята в Ямбол. 

Изграждането на ня-
колко депа се бави заради 
съдебни процедури. Такъв е 
случаят със съоръжението 
в Самоков. При половината 
от депата обаче няма съ-
ществени проблеми. При 
тях процедурите са пре-
минали, изпълнението на 
някои в момента започва, 
а при други като това в 
Бургас - завършва. Аз съм 
оптимист и смятам, че 
поне 16-17 депа от всич-
ки 19 ще бъдат готови 
в срок. Останалите ще 
трябва да се доизградят с 
национални средства, кои-
то залагаме в програмите 
за финансиране. С тях ще 
приключим работата по 
съоръжението в Кърджа-
ли, което стартира като 
проект по ИСПА и не беше 
реализирано докрай. Необ-
ходими са допълнителни 
средства и за завършване-
то на депото в Златица.

Какво правите по от-

ношение на обществено-

то недоволство в Разлог 

и Ямбол?

Министерството вла-
га много усилия в тази 
насока. Като орган по 

Чавдар Георгиев, зам.- министър на околната среда и водите:

Чавдар Георгиев е завършил Юридическия факултет на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Трудовият 

му стаж започва като председател на СД „Агенция за юри-

дически консултации”. В периода май 1995 - юни 1997 г. той 

е заместник главен секретар на Народното събрание, а през 

1995 г. е главен секретар на Министерството на околната 

среда. От септември 2005 г. до юли 2009 г. заема длъжност-

та на заместник-министър на околната среда и водите. От 

юли 2009 г. е секретар на Правния съвет към президента 

на Република България, като от 2011 г. до февруари 2012 г. 

застава начело като негов председател. През юни 2013 г.  

Чавдар Георгиев отново е назначен на поста зам.- министър 

на околната среда и водите в ресор „Управление на отпадъ-

ците и опазване на почвите”.

Снимки авторът

Поне 16 от депата за отпадъци, по които се         
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околна среда сме провели 
десетки срещи с негатив-
но настроените, за да ги 
уверим, че тези съоръже-
ния са безопасни и няма да 
въздействат върху компо-
нентите на околната сре-
да. Разбира се, невинаги 
тези аргументи се при-
емат, но МОСВ не може 
да бъде арбитър между 
обществото и общините. 
Разбирам хората, техните 
притеснения и че интере-
сът на някои собствени-
ци на земи ще е нарушен. 
Естествено, че имот в 
близост до депо няма да 
е атрактивен, но опазва-
нето на околната среда 
е от ключово значение за 
бъдещето на всички.

Какви грешки не бива 

да се допускат в проек-

тите за управление на 

отпадъците по ОП „Окол-

на среда“ през новия про-

грамен период?

Една от допусканите 
грешки е неправилно про-
ектиране и по-конкретно 
- неточното оразмерява-
не на депата, неудачни 
решения за площадки или 
преоразмеряване на сепа-
риращите инсталации. Но 
има добри примери за мо-
дерни съоръжения. Това са 
изградените до момента 
депа в София, Ботевград, 
както и реализираните по 
ИСПА в Силистра, Русе и 
Севлиево.

Какъв е най-лошият 

сценарии, ако не изградим 

достатъчно депа? Какви 

санкции ни очакват?

Лошият вариант е, 
ако поради едни или други 
фактори не бъдат изпъл-
нени повече от три депа 
по ОПОС (2007 - 2013) и 
не се усвоят осигурените 
средства. При този сце-
нарий ще натоварим из-
лишно държавния бюджет, 
тъй като средствата по 
ПУДООС са твърде огра-
ничени. Освен това ще 
има и наказателна проце-
дура, която е свързана с 
липсата на рекултивация 
на старите депа. Сега по 
нея ние сме в предсъдебна 
фаза. Процесите са свър-
зани. Не можем да закрием 
и да рекултивираме депа-
та, които не отговарят 
на европейските норми, 
преди да изградим нови-
те. Тоест, колкото повече 
от планираните депа от-
паднат, толкова по-голям 
е рискът от налагане на 
санкции.

Има ли развитие по 

предсъдебната проце-

дура?

МОСВ информира не-
прекъснато Европейската 
комисия за напредъка, кой-
то постигаме. Има спе-
циален проект по ОПОС, 
който чрез ПУДООС фи-

нансира рекултивацията 
определен брой стари 
депа. Надявам се той да 
стартира в рамките на 
един-два месеца и до края 
на годината да имаме поне 
37 закрити и рекултивира-
ни депа. Така ще отчетем 
поредния напредък пред 
ЕК и ще се забави проце-
дурата пред Европейския 
съд в Люксембург. Рискът 
за България е първо да ни 
бъде наложена еднократна 
санкция от порядъка на 3-4 
млн. евро и впоследствие 
да имаме периодични гло-
би по време на изпълнение 
на програмата за рекул-
тивация на старите депа 
до самия й край. При около 
100 съоръжения от всички 
125 наблюдавани от ЕК 
процесът по закриване не 
е започнал. Имаме готови 
проекти за рекултиваци-
ята на около 50 депа, но 
продължаваме да изпит-
ваме трудности с финан-
сирането им. Ще имаме 
напредък, ако успеем да 
закрием поне 40 депа по 
оперативната програма. 
Останалите ще трябва 
постепенно да бъдат зак-
ривани с финансиране от 
националния бюджет, за-
щото през следващия про-
грамен период няма да има 
средства за депа.

Какво предвиждате за 

съхранението на опасни 

отпадъци?

България има сериозни 
проблеми за решаване и 
в областта на опасните 
отпадъци. За първи път 
този въпрос беше пред-
ставен като един от при-
оритетите в цялостната 
дейност на МОСВ по уп-
равление на отпадъците. 
През 2014 г. особено ва-
жно ще бъде решаването 
на въпроса със старите 
пестициди и излезлите от 
употреба химически веще-
ства в селското стопан-
ство. Години наред тези 
опасни вещества се съх-
раняват и не са предпри-
емани мерки за тяхното 
окончателно обезврежда-
не. Причините са разбира-
еми - липса на средства. 
Предстои завършване 
на проект с швейцарско-
то правителство през  
ПУДООС за обезвреждане 
на старите отпадъци от 
пестициди и други химич-
ни вещества. Инвентари-
зирани са всички площад-
ки, знае се количеството. 
Очаквам проектът да 
бъде довършен до септем-
ври 2014 г. и след това ще 
можем да стартираме из-
веждането на поне 5000 
тона опасни отпадъци от 
страната. Те ще бъдат 
транспортирани в близки 
държави, които могат да 
ги обезвредят. Отделно 
с национални средства 
по Публичната инвести-

ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите“ сме заявили 7 
млн. лв. за пестицидите, 
които се намират в т. 
нар. „би би” кубове.

Има ли успешни пуб-

лич н о - час т ни  пар т -

ньорства, свързани със 

системи за опазване на 

околната среда в Бълга-

рия? За какви обекти са 

подходящи ПЧП?

Няма много примери за 
ПЧП, макар че това е об-
ласт, която е добро поле 
за изява. Особено при ре-
гионалните депа, които 
ще бъдат надграждани. 
ПЧП са подходящи при 
системите за сепариране, 
разделното събиране на 
отпадъци и последващото 
оползотворяване. Дейнос-
ти, които при добра орга-
низация могат да носят 
икономически ползи и ще 
облекчат общините в пре-
доставянето на публична 
услуга. Те спокойно могат 
да бъдат прехвърлени към 
частни субекти при оп-

ределени условия. И сега 
имаме редица примери за 
такива публично-частни 
партньорства, но те не са 
много удачни. Има доста 
обществени претенции по 
отношение на осъщест-
вяването на разделното 
събиране на отпадъците 
от опаковки. Повечето 
общини имат действащи 
договори с различни орга-
низации по разделно съби-
ране и оползотворяване на 
отпадъци от опаковки, но 
дейността не се извършва 
по най-правилния начин.

Ще се справят ли об-

щините с въвеждането 

на новите системи за 

разделно събиране на 

био отпадъци?

Дейността е специ-
фична, но ще има голям 
ефект по отношение на 
околната среда и особено 
положителен при селско-
то стопанство. 
Компостирането 
на биоразградими 
отпадъци ще бъде 
допълнителен при-

нос в обогатяването на 
почвите и повишаването 
на тяхното плодородие. 
Общините не са подгот-
вени достатъчно и си да-
ваме сметка за това. Сега 
ще стартира обществена 
поръчка във връзка с изра-
ботване на ръководство, 
за да можем методически 
да подпомогнем местни-
те администрации за въ-
веждането на системи за 
разделно събиране на био-
отпадъци. Предвиждаме и 
обучителни семинари. Ве-
роятно дейността няма 
да стартира бързо и тя 
ще се развива постепен-
но. Най-лесно ще е да се 
започне от отпадъците в 
зелените площи. София ги 
събира разделно и е много 
добър пример. Безспорно 
столицата успя с интег-
рирания проект за упра-
вление на отпадъците да 
изгради елементите за 

третиране на биораз-
градимите маси. Имаме 
действащи инсталации за 
около 40-45 хил. т годишно 
за биоотпадъци от бита и 
зелените площи. Надявам 
се големите общини да 
покажат на по-малките 
как трябва да се случат 
нещата и след 2-3 години 
да действат системи в 
цялата страна.

Оптимист ли сте за 

настоящата година? Ще 

се справите ли с всички 

набелязани приоритети?

Аз по принцип съм оп-
тимист. Разбира се, да-
вам си сметка, че може би 
няма да успеем на 100 % да 
изпълним задачите, които 
сме си поставили, но сме 
длъжни да положим всички 
усилия това да се случи. 
Ще бъда удовлетворен, ако 
успеем да приемем законо-
вите изменения до среда-
та на годината. Надявам 
се дотогава да е готов и 
новият Национален план 
за дейностите по отпа-
дъците за периода 2014 
- 2020 г. Ще съм много 
доволен, ако стартираме 
обезвредяването на пес-
тицидите и излезлите 
от употреба химически 
вещества и подпомогнем 
общините за въвеждане 
на разделното събиране 
на биоотпадъците. Убеден 
съм, че по всички тези ма-
щабни задачи ще съумеем 
да постигнем напредък.

Регионалното депо  

за неопасни отпадъци  

в Ботевград е въведено  

в експлоатация на  

1 ноември 2012 г. Оттогава 

първата клетка на депото 

функционира успешно и 

събира по 10 тона отпадъци 

дневно от общините 

Ботевград, Правец и 

Етрополе

Инсталацията за биологично третиране на зелени и биологични отпадъци на площадка „Хан Богров” край София вече работи. 

Модерното съоръжение преработва биоразградими отпадъци от парковете и градините, както и хранителни, и кухненски. 

Годишно ще бъдат обработвани около 44 000 тона - 20 000 тона биологични и 24 000 тона зелени

Снимка Елица Илчева

        работи в момента, ще бъдат готови в срок
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Свилена Гражданска 

Г-н Берг, как протича 

дейността на оглавява-

ната от вас Европейска 

банка за възстановяване 

и развитие у нас?

М и н а л а т а  г о д и н а 
отбелязахме 20 години, 
откакто финансовата 
институция работи в 
България. От 1993 г. ЕБВР 
е инвестирала 2,8 млрд. 
евро в 228 проекта на 
обща стойност 9 млрд. 
евро. През този период 
страната ви постигна 
значителен напредък в 
редица важни области 
и това бе признато с 
присъединяването й към 
Европейския съюз през 
2007 г. Нашите дейности 
се развиваха успоредно с 
нуждите на българската 
икономика и днес влагаме 
около 200 млн. евро годиш-
но. Заслужава да се отбе-
лежи, че повече от 90% от 
дейностите ни в стра-
ната ви са инвестиции в 
частни фирми. 

Кои са водещите ви 

приоритети тук?

Целта ни е да подоб-
рим конкурентоспособ-
ността на местните 
предприятия, да подкре-
пим развитието на общин-
ската инфраструктура и 
енергийния сектор, къде-
то сме лидери в инвести-
ции в енергийната ефек-
тивност. Заставаме също 
така и зад малкия бизнес, 
като предоставяме финан-
сиране чрез местни банки 
и за всеки отделен слу-
чай чрез механизма Local 
Enterprise Facility (LEF). 

Какви са основните 

проекти, които подкре-

пяте у нас?

Не обичам да казвам, 
че някой е по-важен от 
другите. Но ще дам скоро-
шен пример. Преди няколко 
седмици отбелязахме 10 
години, през които сме 
предоставили повече от 
150 млн. евро чрез кредит-
ната линия за българската 
енергийна ефективност и 
възобновяема енергия. 

Работим със собстве-
ни средства, за да достиг-
нем до по-малките компа-
нии. Надявам се да сме 
полезни и на зараждащата 
се общност от иноватив-
ни и атрактивни местни 
стартиращи предприятия. 

Какви са наблюдения-

та ви, свързани с нивото 

на успех в проектите на 

ЕБВР в България?

Доволни сме от финан-
совото и техническото 
им изпълнение, като от-

белязвам отново, че пове-
чето от тях са в частния 
сектор. Минали и насто-
ящи клиенти на ЕБВР са 
потенциални лидери във 
въвеждането на нови тех-
нологии и стандарти.

Как сравнявате рабо-

тата си в България с опи-

та в други страни?

Ръководя дейността 
на ЕБВР в страната ви от 
три години и половина и 
опитът ни с местни пред-
приятия е много добър. 
Вярвам, че България има 
потенциал за развитие, 
вариращ от плодородна 
почва до талантливи ино-
вативни млади предприе-
мачи. Виждам ролята на 
банката в насърчаване 
на компании с финансова 
подкрепа, така че те да 
се конкурират по-добре в 
международен план. 

Една от разликите 
в работата в България 
е статутът й на член 
на ЕС. Това осигурява на 
страната ви разширен 
достъп до финансиране 
по европейски оперативни 
програми, както и от Ев-
ропейската инвестицион-
на банка. Същевременно 
в България не се допуска 
донорско финансиране 
от страни извън съюза. 
Важно е, че наличните 
финансови и технически 
ресурси, включително от 
международните инсти-
туции (Световната банка, 
ЕБВР и др.), се използват 
добре в подкрепа на дъл-
госрочни стратегически 
цели. 

Какви са препоръките 

ви за ускоряване на ико-

номическия ни растеж?

Смятам, че страна-
та ви има добра позиция 
да расте в средносрочен 
план поради няколко при-
чини. Сред тях са много 
стабилната макроиконо-
мическа позиция и ниският 
публичен дълг, стратеги-
ческото местоположение 
на страната, нейните кон-
курентни преимущества 
по отношение на другите 
държави от ЕС и конвер-
генционен потенциал. Спо-
ред мен България може да 
направи повече да ускори 
процеса, като се съсредо-
точи върху целенасочени 
подобрения на инвести-
ционния и бизнес климат, 
например чрез решаване 
на някои от проблемите, 
посочени в доклада на 
Световната банка Doing 
Business. Сред тях са по-
добряване на достъпа до 
разрешителни документи 
и решаване на съдебни 
проблеми, като несъстоя-
телността и изпълнение-

то на договорите. Важно е 
също така да продължи да 
се подобрява инфраструк-
турата, включително пъ-
тища, пристанища, както 
и водни, електрически и 
газови връзки. Тези мерки 
ще помогнат страната ви 
да стане по-привлекател-
на за потенциални инвес-
титори. 

Какви са вашите на-

блюдения относно сис-

темата за обществени 

поръчки в България? Как 

тя може да се подобри? 

През 2010 г. ЕБВР на-
прави правен анализ на 
търговете и те бяха оце-
нени със средна степен 
на съответствие с меж-
дународните стандарти. 
През 2012 г. благодарение 
на силните страни на ня-
кои изменения в законода-
телството поставихме 
висока степен на съот-
ветствие, което обаче 
все още е под потенциала 
на ЕС членка. Промените в 
Закона за обществените 
поръчки разрешиха някои 
конкретни трудности в 
сектора. Но не засегнаха 
проблемите с прозрач-
ността и отчетността. 
Ето защо сме съгласни, 
че е разумно да се ре-
формират търговете в 
съответствие с новите 
директиви на ЕС и това 
ще даде възможност да се 
преустроят и модернизи-
рат правилата за тях. 

 
Вие консултирате 

Министерството на ико-

номиката и енергетика-

та относно специфика-

циите за предстоящата 

информационна система 

за обществени поръчки. 

Можете ли да ни кажете 

нещо повече за нея?

Да, разбира се, ЕБВР в 
момента работи с ведом-
ството и Агенцията за 
обществени поръчки за из-
работване на нова стра-
тегия за електронна сис-
тема на търговете и план 
за изпълнение. Съветите 
са за нов закон и придоби-
ване на инструменти за 
е-процедури с цел да се 
даде възможност всичко 
да става онлайн до 2016 г. 
ЕБВР подкрепя българско-
то правителство, за да 
се възползва от опита на 
други страни – членки на 
ЕС. Например Португалия 
и Кипър приложиха наскоро 
реформи за електронни об-
ществени поръчки с много 
впечатляващи резултати 
за публичните финанси.

Как бихте оценили 

стабилността на бъл-

гарските банки? Трябва 

ли да се притесняваме от 

натрупването на лоши 

кредити?

Секторът издържа 
през последните 5 годи-
ни на международната 
финансова нестабилност 
доста добре. Страната 
избегна бързото изтег-
ляне на средства. Свиде-
тели сме обаче на много 
по-консервативен подход 
към рисковете на креди-
тиране, отколкото преди 

пет години. Навсякъде в 
региона ЕБВР е загрижена, 
че намаляването на дълго-
вото финансиране от меж-
дународни банки може да 
продължи. Необслужвани-
те кредити предизвикват  
сериозно безпокойство. Те 
ограничават способност-
та и готовността на ин-
ституциите да отпускат 
заеми, а и консумират мно-
го време за управление и 
капацитет, които иначе 
биха могли да подкрепят 
устойчив растеж. 

ЕБВР в отделни случаи 
е работила с банковите 
си партньори, за да пре-
структурира индивиду-
ални клиентски баланси. 
Това са случаи, при които 
основният бизнес е силен. 
Вярваме също така, че 
търговските банки в след-
ващите месеци ще изчис-
тят портфейлите си чрез 
процедури по несъстоя-
телност и/или продажба 
на необслужвани кредити 
на специализирани фирми 
за събиране на средства. 
ЕБВР е предложила техни-
ческа помощ за подобрява-
не на българския Закон за 
корпоративната несъсто-
ятелност.

Как  с т р ан а т а  н и 

може да привлече повече 

чужди инвестиции?

Ние поддържаме пос-
тоянен диалог с властите, 
в който посочваме ключо-
вото значение на предви-
дими и прозрачни решения 
в международното състе-
зание за инвестиции. До-

волни сме, че българското 
правителство възнамеря-
ва да участва активно в 
годишната среща на ЕБВР 
през 2014 г., която ще се 
проведе във Варшава през 
май. Предложената инвес-
тиционна Outlook Session 
е една добра възможност 
вложителите да научат 
повече за ползите и по-
тенциала за инвестиране 
в България. 

Какви са очаквания-

та ви за икономически 

растеж в следващите 

месеци?

Най-новата ни прог-
ноза е за 1,8% през 2014 г. 
благодарение на нарас-
тването на износа и из-
вестно възстановяване 
на вътрешното потреб-
ление. Положително е, че  
бюджетният дефицит е под 
контрол и публичният дълг е 
сред най-ниските в ЕС. 

Как протича сътруд-

ничеството ви с Кама-

рата на строителите в 

България? 

Ще подготвим нова 
4-годишна национална 
стратегия през 2014 г. и 
КСБ може да участва ак-
тивно. Също така органи-
зацията може да се вклю-
чи с предложения и при 
подготовката на е-търго-
ве. И накрая – ние приема-
ме с готовност препоръки 
за потенциални проекти и 
инвестиции. Членовете на 
КСБ могат да се свържат 
по всяко време с предста-
вители на ЕБВР. 

Даниел Берг, директор на Европейската банка за възстановяване и развитие за България (ЕБВР): 

За 20 години в България инвестирахме средства в 228 проекта 
Снимка Денис Бучел
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Ренета Николова

Арх. Борисов, на съв-

местна пресконференция 

на министъра на инвес-

тиционното проекти-

ране Иван Данов и бран-

шовите организации бе 

обявен стартът на  за-

конодателната реформа 

в сектор „Строител-

ство”. Какво налага тази 

радикална по думите на 

председателя на парла-

ментарната Комисия по 

инвестиционно проекти-

ране - Емил Костадинов, 

реформа?

Може да се твърди, че 
професионалните среди, 
представлявани от Ка-
марата на архитектите, 
Камарата на инженери-
те в инвестиционното 
проектиране и Камарата 
на строителите в Бълга-
рия, както и много други 
представители на учас-
тниците в инвестицион-
ния процес, от няколко 
години поставят въпро-
са за цялостна реформа 
в областта на терито-
риалното устройство, 
регионалното развитие, 
градоустройството, ин-
вестиционното проекти-
ране и строителството. 
Осъзната е потребност-
та от облекчаване и оп-
ростяване на регулатор-
ните режими. Споделя се 
убеждението, че е дошъл 
моментът българската 
професионална общност 
да потърси обединяващи-
те ни принципи, правила 
и норми за по-качествени 
и ефективни законода-
телни текстове. Всичко 
това мотивира министъ-
ра на инвестиционното 
проектиране арх. Данов 
и председателя на пар-
ламентарната Комисия 
по инвестиционно проек-
тиране инж. Костадинов, 
както и ръководителите 
на КСБ, КИИП и КАБ – инж. 
Светослав Глосов, инж. 
Стефан Кинарев и арх. 
Владимир Дамянов, на съв-
местна пресконференция 
да обявят своите аргу-
менти за необходимата 
промяна.

В основата на про-

мените стоят изгот-

вените   проекти на 

нормативни актове от 

работна група, чийто ръ-

ководител сте вие. Как-

во е главното в тях? Как 

се разделя материята на 

Закона за устройство на 

територията (ЗУТ)?

Подготвени са тексто-
вете, които да послужат 
като прототип за три 
отделни законопроекта. 
Това са законопроект за 
териториално устройство 
и регионално развитие 
(ЗТУРР), законопроект за 
градоустройството (ЗГр) 
и законопроект за строи-
телството (ЗС). Матери-
ята, която понастоящем е 
предмет на ЗУТ, се пред-
лага да бъде норматив-
но уредена в два отделни 
законопроекта, а именно 
в ЗГр и в ЗС. Законът за 
строителството обхваща 
инвестиционното проек-
тиране, строителното из-
пълнение и въвеждането в 
експлоатация на строежи-
те. След предстоящите 
обществени обсъждания с 
професионалните общно-
сти и представителите на 
гражданите и заинтересо-
ваните страни се надявам 
да се стигне до приемливи 
за всички участници в ин-
вестиционния процес про-
екти на законодателните 
регламенти.

Използвахте ли чужд 

опит, на базата на който 

да съставите докумен-

тите?

Да. Проучихме европей-
ските норми и по-подробно 
германското законодател-
ство. Преведохме основ-
ните техни закони, ана-
логични на българските в 
сектора на планирането, 
проектирането и строи-
телството. Сравняване-
то на нашата практика с 
чуждия опит винаги е от 
полза. Нормално е, когато 
при сходни казуси става 
възможно да се почерпи 
информация от устойчива-
та законодателна практи-
ка на другите европейски 
страни с дългогодишен 
опит.

Реформата ще напра-

ви ли по-устойчива зако-

нодателната система за 

инвестиционния процес, 

ще спрат ли многоброй-

ните промени на закони-

те, които често повече 

пречат, отколкото по-

магат на бизнеса? Ще 

направи ли предвидим за 

инвеститорите срока 

за стартиране на даден 

проект?

Надявам се. Такива са 
и едни от основните цели, 
принципи и насоки на иде-
ята и предложенията за 

законодателната рефор-
ма. Това ни мотивира да 
инициираме този важен 
за страната ни дебат. 
Едва ли има български 
гражданин, който да не се 
е сблъскал с какви ли не 
препятствия по пътя за 
реализацията на дори еле-
ментарни инвестиционни 
инициативи.  

Къде открихте най-

голямата администра-

т ив на  т еже с т  пр е д 

бранша? Кое трябва да 

се промени и кое да се 

унифицира?

Едва ли има област в 
разглеждания от нас сек-
тор, в която норматив-
но-административната и 
като цяло регулаторната 
тежест да не е нарас-
твала през последните 
години. Появиха се какви 
ли не видове планове, про-
екти, части, процедури, 
съгласувания, повторения, 
дублирания, таксувания, 
декларирания и т.н. Регу-
лацията в инвестиционния 
процес по своята слож-
ност и непредвидимост 
се превърна в спирачка за 
икономическото развитие 
на България. Всичко, което 
е възможно да се облекчи 
и унифицира, е желателно 

внимателно да се премис-
ли и ако има обществено 
съгласие, да се предложи 
за промяна. 

Какъв е вашият ко-

ментар за демонстри-

раната обща позиция от 

браншовите организа-

ции, които май за първи 

път са толкова единни в 

действията си?

Можем да се гордеем 
с наложилия се позити-
вен стил на управление в 
браншовите организации, 
при който се загърбват 
различията и се търси 
онова, което ни обединя-
ва. В това отношение се 
надявам на подобен подход 
и от представителите 
на политическите сили, 
от които в крайна сметка 
ще зависи тази, както и 
всяка друга законодател-
на реформа. Има толкова 
много неща, за които в  
обществото има пред-
поставки за единомислие 
и единодействие. Едно от 
тях е намаляването на 
регулаторната тежест в 
цялата верига на инвести-
ционния процес – от тери-
ториално-устройствено-
то и регионално планиране 
през градоустройството, 
инвестиционното проекти-

ране и строителството до 
въвеждането на строежи-
те в експлоатация.  

Каква е ролята на КСБ 

за инициираните про- 

мени?

Ролята е голяма и без-
спорна. КСБ е с утвърден 
авторитет сред профе-
сионалистите. Тя годи-
ни наред се превръща в 
неотменим коректив и 
партньор за всяка важна 
законодателна промяна в 
сектора. В този смисъл и 
сега КСБ, заедно с КАБ и 
КИИП, е един от инициа-
торите за стартиране на 
обществените обсъжда-
ния относно законодател-
ната реформа.

Имаме намерение да 

започ нем публикуване на 

изготвените проекти 

на нормативни актове 

като приложение във  

в. „Строител”. Смята-

те ли, че е реалистично 

това да се случи през ап-

рил?

Да. Това е възможно 
и реалистично, ако ста-
ва поетапно. Може би е 
добре да се публикуват 
и направените преводи 
на немската нормативна 
уредба. Читателите на 
вашия вестник вероятно 
ще имат възможност по 
този начин да участват 
пълноценно в предстоящи-
те обществени обсъжда-
ния, да дават мнения и 
предложения.  

Какво предстои в съв-

сем делови  порядък пред 

работната група?  

Очаквам много мнения, 
препоръки и предложения 
от всички заинтересова-
ни страни. Ще разделим 
общоприемливите от дис-
кусионните или противо-
речивите постановки в 
законопроектите, така че 
различията да не пречат 
на търсенето на устойчив 
текст, който - надявам се 
- да стигне до оправомо-
щените по закон органи, 
имащи право да вземат 
решение. 

Арх. Борислав Борисов, декан на Архитектурния факултет при ВСУ „Л. Каравелов” 
и ръководител на катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата“:

Снимки Денис Бучел

Стартът на законодателната реформа в сектор „Строителство“ бе обявен на първата съвместна пресконференция на министъра  

на инвестиционното проктиране арх. Иван Данов и браншовите организации, която се проведе в сградата на КСБ

Подготвени са текстовете, 
които да послужат като 
прототип за три отделни 
законопроекта - ЗТУРР, ЗГр и ЗС
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Настоящият материал е 
в предварителна и принципна 
редакция за нуждите на бъде-
щи професионални и общест-
вени обсъждания. Междувре-
менно е направен превод на 
немското законодателство 
в сферата на териториално-
то устройство, градоустрой-
ството, инвестиционното 
проектиране и строител-
ството и са разработени 
концептуални варианти на 
нови законопроекти - зако-
нопроект за териториално 
устройство и регионално раз-
витие (ЗТУРР), законопроект 
за градоустройството (ЗГр) 
и Законопроект за строител-
ството (ЗС). (Законопроек-
тът за строителството има 
работни вариантни наимено-
вания и като законопроект 
за инвестиционното проек-
тиране и строителството – 
ЗИПС, или като законопроект 
за инвестиционната дейност 
в строителството - ЗИДС.)

Предстои тяхното ре-
дактиране в контекста на 
основните принципи за зако-
нодателната реформа, мне-
нията, предложенията и ста-
новищата в предстоящите 
обществени и професионални 
обсъждания.

 Те ще бъдат допълни-
телно синхронизирани с ця-
лата нормативна система 
в Р България за нуждите на 
окончателно завършени ма-
териали, готови за внасяне в 
компетентните органи, след 
като бъдат извършени изме-
нения, допълнения  и корекции, 
отчитащи становищата и 
мненията от дискусиите и 
обсъжданията.

Основни принципи и 
насоки на проект на за-
конодателната реформа 
в сферата на терито-
риалното устройство, 
регионалното развитие, 
градоустройството, ин-
вестиционното проекти-
ране и строителството 
и възможни хипотези за 
регламент на законопро-
ектите

1. Обосновка на законода-

телната реформа. Мотиви, 

свързани с промяна на ЗРР и 

възможността за разделя-

нето на ЗУТ на два отделни 

закона с цел намаляване на 

регулаторната тежест

 Процесът на евроин-
теграцията на Р България 
налага проучването и прила-
гането на добрите практи-
ки в европейските страни 
с вековни традиции. В това 
отношение специално вни-
мание заслужава немският 
опит, с който традиционно 
е свързано българското за-
конодателство в областта 

на строителството и гра-
доустройството. Поради 
тази причина бяха преведени, 
изследвани и детайлно ана-
лизирани няколко немски за-
кона, в които е синтезирано 
съдържанието на законода-
телството от държавното, 
регионалното и устройстве-
ното планиране през гра-
доустройството до инвес-
тиционното проектиране и 
строителството. 

 Многогодишната на-
ционална традиция на наше-
то законодателство в тази 
област предполага и обо-
сновава необходимата при-
емственост и устойчивост 
по отношение на наложили 
се в практиката определени 
принципи, съдържание, видове 
планове, проекти, документи, 
процедури и терминология. 

 От друга страна ця-
лостният опит от прила-

гането на ЗУТ и ЗРР през 
последните години, посто-
янните изменения и допъл-
нения в тях, включително 
преместване на държавното 
устройствено планиране на 
територията (надобщинско 
пространствено развитие) 
от ЗУТ в ЗРР през 2012 г., 
професионалната критика 
и изследването на общест-
веното мнение дават осно-
вание да се твърди, че са се 
създали обективни условия  и 
предпоставки за нова законо-
дателна реформа.

 Твърде обемистият и 
смесен по съдържание, от-
носително разнороден като 
предмет на действие ЗУТ, 
както и прекомерно услож-
нените и бюрократизирани 
процедури в него създават 
мотиви и възможности за 
преосмислянето му в посока 
неговото разделяне на два 
отделни, взаимно обвързани 
закона, каквито могат да 
бъдат евентуално законът 
за градоустройството и за-
конът за инвестиционното 
проектиране и строител-
ството, обособяващи градо-
устройственото планиране и 
инвестиционно-строителния 
процес в самостоятелни нор-
мативни актове с намалена 
регулаторна тежест.

 Трябва да се отбележи, 
че с не по-малки и подобни на 
горецитираните основания 
в ЗРР също са необходими 

изменения и допълнения в по-
сока както на опростяване и 
облекчаване на процедурите 
по него, така и на интегри-
ране на териториално-ус-
тройственото и градоус-
тройственото планиране 
с регионалното развитие и 
инвестиционния процес. 

За да се илюстрира 
обективната необходимост 
от единна законодателна 
реформа, е достатъчно да 
се посочи фактът, че за те-
риторията на Столична об-
щина (както и за много дру-
ги територии в страната) 
са предвидени прекомерно 
много, дори взаимно съдър-
жащи се и препокриващи се 
планови документи, които е 
показателно само да избро-
им. Такива са например след-
ните нормативно изискуеми 
и регламентирани в ЗРР и 
ЗУТ: Стратегия за развитие 
на област София+Общински 
план за развитие на Столич-
на община, Регионална схема 
за пространствено развитие 

на област София+Концепция 
за пространствено разви-
тие на Столична община, 
Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие – 
всичко това по ЗРР, и отдел-
но по ЗУТ и ЗУЗСО - Общ ус-
тройствен план на Столична 
община, рамкова програма 
за прилагане на ОУП на СО, 
структурни и специализира-
ни програми за прилагане на 
ОУП на СО, всички подробни 
устройствени планове и др. 
Към това пъстро разнообра-
зие могат да се добавят и 
много различни аналитични 
и прогностични, стратеги-
чески, планови и програмни 
документи и материали, 
приемани от общинските или 
държавните органи, касаещи 
територията на Столична 
община. При такива условия 
и обстановка едва ли има го-
ляма и обществено полезна 
за Столична община инвес-
тиционна инициатива, която 
да е в състояние бързо да се 
допусне, съгласува, коорди-

нира, планира, проектира 
и евентуално разреши, да 
преодолее бюрократичната 
и административната те-
жест, за да стигне до своя-
та успешна и ефективна ре-
ализация. По примера на ФР 
Германия може да се посочи, 
че за гр. Берлин Общият гра-
доустройствен план (ОГП) 
изпълнява ролята на всички 
държавни и регионални те-
риториално-устройствени 
планове и документи, което 
е нормативно регламентира-
но в техния специален закон 
- RAUMORDNUNGSGESETZ 
(Закон за териториалното 
устройство).

От друга страна съща-

та бюрократична и админи-
стративна тежест ненужно 
поглъща много обществени 
и частни ресурси, време и 
персонал. Всичко това води 
до убеждението за необходи-
мостта от преосмисляне на 
създалото се в течение на 
последните 10 г. статукво 
в съществуващата норма-
тивна уредба на Р България в 
този сектор както по отно-
шение на ЗУТ, така и на ЗРР, 
което до голяма степен пре-
чи на ефективното развитие 
на цялостния инвестиционен 
процес – от планирането 
през проектирането до стро-
ителството.

2. Основни принципи на  

законодателната реформа

Законодателната ре-
форма в областта на те-
риториалното устройство, 
градоустройството, инвес-
тиционното проектиране и 
строителството е възможна 
единствено, ако се опира на 
общоприети от професионал-

ните колегии, общест-
веността, публичната 

администрация и представи-
телите на политическите 
сили основни принципи.

В хода на дискусиите, 
провеждани по тази темати-
ка през последните години, са 
се оформили няколко ясно де-
финирани основни принципи, 
по които може да се твърди, 
че има постигнато едино-
мислие, и с които могат да 
се обосноват и мотивират 
текстовете на три нови 
законопроекта. В основни 
линии дефинирането на тези 
принципи като един предва-
рителен опит да се търсят 
сътрудничество, диалог и 
консенсус  в това направле-
ние  би могло да се обобщи, 

както  следва:
 Кодифициране и интег-

риране на всички закони в 
сектора, като ЗРР, ЗУТ, ЗКИР, 
ЗМСМА, ЗУЗСО, ЗУЧК, ЗКА-
ИИП, ЗКС, както и на много 
други спецзакони, част от 
които са: за културното на-
следство, за водите, за гори-
те, за земеделските земи, за 
защитените територии, за 
опазване на околната среда 
и др. Синхронизирането на 
цялата нормативна уредба 
върху едни и същи принципи, 
терминология и стил, в т.ч. 
координация, кодификация и 
взаимно обвързване на за-
конови и подзаконови норма-
тивни актове в областта 
на регионалното развитие, 
устройственото планиране 
и свързаните с него вещни 
права, инвестиционното про-
ектиране и строителството, 
предполагат положителни по-
следствия от нормативната 
реформа. 

 Облекчаване и опро-
стяване на инвестиционния 
разрешителен режим и на-
маляване до възможния ми-
нимум на бюрократичната 
тежест, стимулиране на ин-
вестиционната инициатива 

и на ПЧП.
 Подобряване на капа-

цитета на публичната адми-
нистрация и ограничаване на 
корупционната среда.

 Повишаване на ролята 
и отговорността на непра-
вителствения сектор, в т.ч. 
на браншовите камари, в те-
риториално-устройствено-
то, градоустройственото и 
регионалното планиране, ин-
вестиционното проектиране 
и строителството.

 Гарантиране на публич-
ност и прозрачност при де-
мократично и професионално 
провеждане на процедурите 
в условията на ясно дефини-
рани правила и приоритети 
за защита на публичния ин-
терес.

 Приемственост по 
отношение на дългогодишно 
действащата национална 
нормативна база относно 
видове планови документи, 
терминология, процедури и 
др. Фактори, даващи въз-
можност за безболезнено и 
плавно адаптиране на нови 
законодателни текстове към 
съществуващата устойчива 
практика.

 Прилагане на добрите 
практики от европейското 
законодателство. Проучва-
не, анализиране и ползване 
на опи та от нормативната 
уредба във ФР Германия.

3. Предмет и основни  

постановки на новите  

законопроекти

Горепосочените принципи 
на една устойчива във време-
то законодателна реформа в 
този сектор, както и обо-
сновката и мотивите за про-
мяна създават предпоставки 
за придвижване на общ пакет 
от три взаимосвързани в син-
тез и като визия  законопро-
екта. 

Всеки един от тях има 
обособен предмет на при-
ложение и обхваща един от 
трите ясно изразени полета 
на цялостния инвестицион-
но-строителен процес – от 
държавното териториално-
устройствено и регионално 
планиране през общинското 
(местното) градоустрой-
ствено планиране до кон-
кретното инвестиционно 
проектиране и строително 
изпълнение. 

Първият законопроект се 

Фиг. 3. Градоустройствено планиране на Столична община 

(София) основни промени - пример

Областна стратегия за развитие

Регионална схема за пространствено развитие на област 
София

Общински план за развитие

Концепция за пространствено развитие на община

Общ устройствен план на община

Общ устройствен план на част от община

Общ устройствен план на населено място

Общ устройствен план на селищно образувание

Фиг. 1. Териториално устройство - основни промени

НСРР - национална стратегия  
за регионално развитие

НКПР - национална концепция  
за пространствено развитие 

(общо 2 документа)

РПР - регионални планове  
за развитие (6 района)

РСПРР - регионални схеми  
за пространствено развитие  

на райони от ниво 2  
(общо 12 документа)

OСР - областни стратегии  
за развитие 

РСПРО - регионални схеми  
за пространствено развитие  

на области (общо 2 документа)

НСТУРР
Национална стратегия за териториално 

устройство и регионално развитие
(1 документ)

РПТУР
(4 района)

Регионални планове за териториално 
устройство и развитие 

(общо 4 документа)

ОСТУР
Областни стратегии за териториално 
устройство и развитие (1 документ)

Общо 6 документа

Общо 16 документа

В този брой на в. „Строител“ публикуваме принципите и насоките на 
проекта на законодателна реформа в сферата на териториалното 
устройство, градоустройството, инвестиционното проектиране  
и строителството, изготвени от работна група с ръководител  
доц. д-р арх. Борислав Борисов. В следващите броеве ще публикува-
ме и проектите на нормативните актове.

ОГП
Общ градоустройствен план на София (Столична 
община) (Интегриран план за градско възстано-

вяване и развитие)

Фиг. 2. Градоустройствено планиране - основни промени

Общински план за развитие

Концепция за пространствено развитие на община

Общ устройствен план на община

Общ устройствен план на част от община

 Общ устройствен план на населено място

Общ устройствен план на селищно образувание

ПУП
Подробен устройствен план

ОУПО
Общ устройствен план на община 

(етапен план за развитие)

ОГП
Общ градоустройствен план на град - център 

на община (интегриран план за градско възста-
новяване и развитие)

ПУП
Подробен устройствен план

Доц. д-р арх. Борислав Борисов, декан на Архитектурния 
факултет при ВСУ „Л. Каравелов” и ръководител на катедра 
„Градоустройство, теория и история на архитектурата”
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Фиг. 6  Задължителни части на инвестиционния проект 

за публичната администрация и 

за строителния процес

Необходими за инвестиционния процес
Цялостен регламент на строителното изпълнение  
и въвеждането в експлоатация (вкл. тарифи)

• Част архитектурна

• Част конструктивна

•Част електрическа (част електроснабдяване, електро-
обзавеждане и електрически инсталации)

• Част водоснабдяване и канализация

• Част топлотехническа ефективност

• Част паркоустройство и благоустройство

• Част геодезическа (трасировъчен план и вертикална
планировка)

• Част технологична

• Част генерален план

• Част организация и безопасност на движението

• Част обща обяснителна записка

• Част земна основа

• Част проект за организация и изпълнение на строи-
телството

• Част консервация, реставрация и експониране на недви-
жимите културни ценности

• Част план за безопасност и здраве

• Част пожарна безопасност

• Част сметна документация

Задължителни за публичната администрация
Пример за облекчаване на разрешителния режим

• Архитектурна част

• Конструктивна част

• Инсталационни части (относно обвързване на обекта 
със системата на техническата инфраструктура)

• Част геодезия

Фиг. 4. Опростена процедура за инвестиционнoтo 

проектиране и строителството в зависимост от 

категориите на строежите - пример

Въвеждане на опростена процедура за инвести-
ционното проектиране, строителството и въ-
веждането в експлоатация
в зависимост от категориите на строежите

• Еднофамилна жилищна сграда

• Сгради на допълващото застрояване

• Други обекти с опростена процедура

разглежда под работното на-
именование „Закон за терито-
риално устройство и регио-
нално развитие”. Като негова 
основа служи сегашният за-
кон за регионално развитие. 
Ползва се опитът на ФР Гер-
мания, където аналогичният 
закон се нарича закон за те-
риториалното устройство.

Вторият законопроект 
се разглежда под работно-
то наименование „Закон за 
градоустройството”. Като 
негова основа служи сегаш-
ният закон за устройство на 
територията, вкл. частта 
му относно устройственото 
планиране – общи и подробни 
устройствени планове. 

Третият законопроект 
се разглежда под работно-
то наименование „Закон за 
строителството”. Като не-
гова основа служи сегашният 
закон за устройство на тери-
торията, вкл. частта му от-
носно инвестиционното про-
ектиране, строителството, 

въвеждането в експлоатация 
и строителния контрол.

През последните 10 г. 
след създаването със закон 
на професионалните камари 
– Камарата на строителите 
в България, Камарата на ин-
женерите в инвестиционно-
то проектиране и Камарата 
на архитектите в България, 
се очакваше да се разтовари 
публичната администрация 
от несвойствените за нея 
функции. За съжаление вмес-
то облекчаване на инвести-
ционния процес се стигна до 
неговото усложняване, бюрок-
ратизиране, забавяне, оскъ-
пяване и в крайна сметка до 
положението, в което всички 
участници в този процес ясно 
осъзнаха необходимостта от 
промяна.

Възможната промяна е в 

много направления. Могат 

да се изброят няколко:

 редуциране на броя и 
видовете задължителни по 
законов регламент планове, 
проекти, процедури, съгласу-
вания, лицензионни и разреши-
телни режими;

 интегриране на тери-
ториално-устройственото, 
градоустройственото и ре-
гионалното планиране;

 намаляване и по-логич-
но от гледна точка на тери-
ториално-устройствента 
специфика деление на те-
риторията на страната на 
обособени райони за планира-
не. По NUTS 1 от два на един 
район и по NUTS 2 от шест на 
четири района;

 въвеждане на опро-
стени процедури в градоус-
тройственото планиране, 
инвестиционното планиране, 
строителството и въвежда-
не в експлоатация;

 избягване на дублирани-

ята на функции и повторения-
та на отговорности и задъл-
жения – например авторският 
надзор е възможно в повечето 
случаи да не се дублира със 
строителния надзор;

 въвеждане на единни 
тарифи за аналогични услуги, 
извършвани от публичните 
администрации и операто-
рите с държавно регулиране, 
при което ще се опростят 
взаимоотношенията между 
участниците в инвестицион-
ния процес и ще се избягнат 
недоразумения и необясними 
контрасти, при които напри-
мер един и същи вид издаване 
на разрешение за строеж да 
струва като цена на услуга  
коренно различна величина;

 въвеждане на единни 
правила и норми както за ус-
тройственото планиране за 
цялата територия на стра-
ната, така и за планиране на 
разполагането на премества-
еми обекти  при запазване на 
свободата местните органи 

за самоуправление да опреде-
лят конкретния регламент 
чрез съответните планови 
схеми.

3.1. Законопроект за тери-

ториалното устройството 

и регионалното развитие 

(ЗТУРР)

Проектът на „Закон за 
териториалното устрой-
ството и регионалното раз-
витие” като предмет на своя 
нормативен регламент се 
ограничава в обхвата и съ-
държанието на материята 
от сега действащия ЗРР. 

В този проект е предло-
жено ново деление на нивата 
на планиране, с което е целе-
но, от една страна, опростя-
ване на съществуващата 
категоризация и йерархич-
на  структура на плановия 
процес и, от друга страна, 
по-правилно групиране на 
териториите по основен 
териториално-устройствен, 
регионален и функционален 
признак. Може да се намалят 
районите за планиране по 
NUTS 2 от шест на четири, 
при което да се постигне по-
равномерно разпределение на 
населението по региони и по-
правилното им оформяне по 
функционален признак. Такива 
биха могли да бъдат Дунав-
ският регион, Черноморски-
ят регион, Тракийският ре-
гион и Югозападният регион.

В същия проект е зало-
жена интеграция на тери-
ториално-устройственото и 
регионално планиране в един-
ни стратегически и планови 
документи, което също би 
довело до по-добра ефектив-
ност на плановия процес като 
цяло и до икономия на ценни и 
обществено полезни ресурси, 

време и персонал.  Може да се 
постигне редукция от шест 
на три вида планови докумен-
та, а като брой от 16 на 6 бр. 
планови документи

Законопроектът е раз-
глеждан като елемент от 
триединството на законода-
телните актове, регламен-
тиращи многообразието на 
планиране и проектиране от 
национално до местно ниво, 
обосноваващо и осигуряващо 
пълноценните инвестиционни 
инициативи.

Предвижда се правилник 
за приложение на закона.

За онагледяване на част 
от предвидените промени 
в законопроекта за тери-
ториалното устройството 
и регионалното развитие 
може да се ползва илюстра-
цията на приложената схема 
(фиг.1).  

3.2. Законопроект за 

градоус тройството (ЗГр)

Проектът на „Закон за 
градоустройството” обхва-
ща традиционните предмет 
и поле на приложение, харак-
терни за селищното устрой-
ство в ЗУТ, ЗТСУ, ЗПИНМ и 
ЗБ от близкото и по-далечно 
минало, а именно:

 Общи положения в гра-
доустройството и органите 
на управление.

 Регламент за предназ-
начението и устройството 
на поземлените имоти, вкл. 
тяхното урегулиране и за-
строяване, както и за мрежи-
те и съоръженията на тех-
ническата инфраструктура 
и др.;

 Регламентиране на 
градоустройственото пла-
ниране на територията в 
общината, в т.ч. видовете 
планове като общинските 
териториално-устройстве-
ни планове, общите градо-
устройствени планове за 
населените места - центро-
ве на общини, и подробните 
устройствени планове, тях-
ното възлагане, създава-
не, съгласуване, обсъждане, 
одобряване и влизане в сила, 
както и тяхното приложение 
и изменение, информационно 
обезпечаване и т.н. 

 Предвижда се регла-
мент за облекчена (опросте-
на) процедура;

 Регламентиране на 

специфичното градоустрой-
ство за територията на 
Столична община. Действи-
ето на съществуващия спе-
циален закон (ЗУЗСО) изигра 
своята роля през последни-
те години. Актуалните и в 
момента специфични норми 
от него биха могли да бъдат 
заложени в отделна глава на 
закона за градоустройство-
то, както и в съот ветните 
планови документи, които 
третират тези територии. 
Единството на правните 
норми относно градоустрой-
ственото законодателство е 
желателно да бъде постигна-
то в рамките на един закон, 
така както е в европейски-
те страни. Разнообразието 
и спецификата предимно са 
застъпени в съот ветните 
планове;

 Предвиждат се спе-
цифични правила и норми за 
териториално устройство 
и регионално развитие на 
Черноморското крайбре-
жие, регламентирани сега 
в ЗУЧК.

 В отделна част от 
закона се разглеждат свър-
заните с приложението му 
режими и ограничения на вещ-
ните права, процедурите по 
отчуждаване и обезщетява-
не, правото на общината или 
държавата на първи купувач 
и т.н.;

 Този законопроект 
регламентира и въпросите, 
свързани с компетентност-
та, правомощията и контро-
ла на градоустройството 
и на градоустройственото 
планиране, включително ад-
министративния и съдебен 
контрол и административ-
но-наказателните отговор-
ности.

За онагледяване на част 
от предвидените промени 
в законопроекта за градо-
устройството (ЗГр) са при-
ложени две схеми (фиг. 2 и 
фиг. 3).   

Първата схема илюстри-
ра възможните промени в 
градоустройственото пла-
ниране, а с втората схема 
се дава пример за градоус-
тройственото планиране за 
територията на Столична 
община. 

3.3. Законопроект за стро-

ителството (ЗС), за инве-

стиционното проектиране 

и строителството (ЗИПС) 

или за инвестиционната 

дейност в строителство-

то (ЗИДС).

Проектът на Закон за 
строителството обхва-
ща инвестиционното про-
ектиране от началото на 
стартирането му с регла-
мент за евентуални визи за 
проучване и проектиране, 
предпроектните проучвания 
и изготвяне на проектите 
за одобряване от публичната 
администрация не само до, но 
и след разрешаване на стро-
ителството, така и самия 
строителен процес от него-
вото начало чрез разкриване 
на строителна площадка до 
завършването му и въвежда-
нето му в експлоатация чрез 
съответното разрешение за 
ползване или удостоверение 
за въвеждане в експлоата-
ция. 

Този закон съдържа ясен 
регламент за класификация 
и категоризация на видовете 
строежи и свързаните с това 
разрешителни и съгласува-
телни режими на публичната 
администрация, контролни и 
надзорни органи и монополни 
дружества с публична регула-
ция на функциите им. 

В отделна част от за-
кона се регламентират 
нормативно участниците 
в инвестиционния процес 
на строителството, вза-
имните договорености и 
застраховането в инвес-
тиционното проектиране, 
строителството и въвежда-
нето в експлоатация. 

Предлагат се опростена 
процедура за разрешаване 
на проектирането строи-

телството на определен вид 
строителни обекти, унифи-
циране в определянето на 
таксите за разрешение за 
строеж и въвеждане в експло-
атация чрез единна държав-
на тарифа, регламентиране 
на държавни правила и норми 
за разполагане и премахване 
на преместваеми обекти на 
територията на Р България 
и др. единни нормативи, кои-
то биха облекчили инвести-
ционно-строителния режим в 
страната.

Техническата правоспо-
собност, компетентността 
и нормативното регламенти-
ране на минимално допусти-
мите професионални изиск-
вания за всички участници в 
инвестиционно-строителния 
процес, както и на лицата в 
звената и органите за съгла-
суване, контрол, одобряване и 
разрешаване са разписани в 
законопроекта. Регламенти-
рани са административният 
контрол и административ-
но-наказателната отговор-
ност. 

Тук е мястото да се 
отбележи, че се предвижда 
правилник за приложение на 
закона, който по аналогия  
на отменения Правилник за 
капитално строителство 
(ПКС) ще уточни регламен-
та както на категоризаци-
ята на строежите, така и 
на етапите и актовете по 
време на строителство и 
тяхното въвеждане в експло-
атация, така че законът да 
бъде оптимално балансиран 
и лесно приложим.

За онагледяване на час-
ти от предложните промени 
са изработени няколко схеми 
(фиг. 4, 5 и 6).

Фиг. 5. Оснoвни (задължителни ) участници в инвестиционната 

дейност в строителството

Задължителни по ЗУТ участници в строи-
телството (инвестиционния процес)

Възложител

Проектант

Строител

Консултант - (задължителен само за обекти от 
първа до четвърта, вкл.) категория

Физическо лице, упражняващо технически контрол 
за част „Конструктивна“

Технически ръководител

Доставчик на машини, съоръжения и технологично 
оборудване

Намаляване и опростяване на регулаторните усло-
вия в строителството (инвестиционния процес) 
- основни (задължителни) участници

Възложител

Проектант (регламент за водещ проектант) (вкл. физи-
ческото лице, упражняващо технически контрол за част 
„Конструктивна“)

Строител (вкл. технически ръководител)

Консултант - задължителен само за обекти от първа и 
втора категория (вкл. важни обществени поръчки)
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не носи оптимизъм и пред-
поставки за  съществена 
промяна. 

Произведена продукция  

по сегменти 

Сградно  строител-
ство 

Представлява 57,6% от 
общо произведената про-
дукция  в отрасъл „Строи-
телство“ за  разглеждания 
период. Запазва се тен-
денцията на спад от 10,3% 
в сравнение с 2012 г.  Ако 
се проследи движението 
по тримесечия за 2013 г., 
при сравнителен анализ се 
наблюдават данни с поло-

жителен знак, но спрямо 
най-високите нива този 
сегмент бележи спад от  
55,4%.

Обявените общест-
вени поръчки по този сег-
мент за 2013 г. са 702 бр. 
на стойност  552 млн. лв., 
или 24,3% от  броя на общо 
обявените поръчки и 12,6% 
от стойността. Сключе-
ните договори по обявени 
обществени поръчки са 
1117 бр. на стойност 679 
млн. лв. при произведена 
продукция на стойност 
6495 млн. лв. Анализът по-
казва, че сградното стро-
ителство е преобладава-
що и в голямата си част 
се формира от частни ин-
вестиции.

Инженерно строи-
телство     

Произведената  про-
дукция  в сегмента е на 
стойност 4782 млн. лв. и  
представлява 42,4% от об-
щата за 2013 г.

Този сегмент продъл-
жава тенденцията на 
спад на фона на забавя-
щата се икономика, като 
намалението за 2013 г. е 
15,5% в сравнение с пре-
дходната година. Ръстът 
през четвъртото триме-
сечие е  31,4% в сравнение 
с третото. В сравнение с 
най-високите резултати 

Годишен доклад

 Членове  
 29   Страни  

 33   Федерации  
             

             пълноправен член      

               

             член – наблюдател 

             

             сътрудничество  

        

   

   

Секторът остава в позиция        

Таня Бъчварова, 
гл. експерт 
„Професионална 
квалификация 
и мониторинг“ - КСБ

Eвропейската иконо-
мика за 2013 г. бележи 
лек ръст по данни на Ев-
ростат. Строителната 
индустрия на ЕС по пред-
варителни данни  на FIEC 
формира 1148  млрд. евро, 
което е с 2% по-малко 
спрямо 2012 г. Фирмите 
в сектора са 3,1 млн. при 
запазване на нивата с 
2012 г. През 2013 г. стро-
ителната индустрия не 
успя да реализира потен-
циала си, продължава да 
бъде  в позиция на догон-
ващ растеж. Развитието 
на сектора се отлага с 
всяко следващо тримесе-
чие, дори и малките ръс-
тове в някои сегменти, 
които се движат в рамки-
те на статистическата 
грешка, не дават основа-
ние  за оптимизъм. Налице 
е все още влошена перс-
пектива за бранша.

Последиците от фи-
нансовата криза и въз-
действието й върху ико-
номиката продължават 
да поставят под натиск 
отрасъл „Строителство“. 
Тази ситуация отслабва 
крехкото доверие за  из-
лизане от криза на строи-
телния бранш. Рисковете 
продължават да са нали-
це, а макрофинансовата и 
икономическата ситуация 
не дават стабилност. Не 
се очаква положението 
да се подобри  значител-
но и през 2014 г. Общата 
строителна продукция за 
2013 г. надмина незначи-
телно нивата от 2006 г. 

Прогнозата на Кама-
рата на строителите в 
България за понижение с 
10–15% на годишна база 
се сбъдна. Резултатът 
е спад във всички сег-
менти от строителната 
индустрия. Налице е сви-
то частно потребление, 
ниско търсене без значи-
телна промяна на нивата 
на готовата строителна 
продукция. Замразените 
строежи за 2013 г.  в раз-
лични фази носят загуби 
не само за предприема-
чите и финансовите ин-
ституции, но и за самия 
бранш. Наблюдава се ни-
сък ръст на кредитиране 
при малките и средните 
фирми, нарастване на не-
обслужваните кредити. 
Съществуват сериозни 
проблеми с ликвидността 
поради забавените пла-
щания. Към 31.12.2013 г. по 
данни на Министерство-
то на финансите задълже-
нията са в размер на 162 
млн. лв., или 83 млн. евро.

Над  80% от тях са към 
отрасъл „Строителство“. 
Те са формирани от 152 об-

щини, или 58% от общия им 
брой в страната.  Делът 
на обявените обществени 
поръчки в отрасъла е око-
ло 25% от всички търгове, 
като по брой се нареждат 
на второ място след по-
ръчките за услуги.

Занижени са капитало-
вите разходи, заложени в 
бюджета на държавата и 
общините. Генерирането 
на  оборотни средства 
става все по-трудно, за 
да  се прескочи бариерата 
на застоя. Ситуацията е 
негативна за подема  на  
бранша. България остава 
сред държавите в Евро-
пейския съюз (ЕС) с най-го-
лям спад по показатели на 
строителната индустрия. 
Вместо връщане към тра-
екторията  на дългосро-
чен растеж, налице са 
факти, чертаещи отдале-
чаване от него. Те показ-
ват влошена перспектива 
за развитие на отрасъл 
„Строителство“, като 
се има предвид и 2014 г., 
която се явява преходна 
за настоящия програмен 
период.   

Обща строителна  

активност

През 2013 г.  БВП възли-
за на 78 115 млн. лв., като 
на едно лице се падат 
10 743 лв. БВП на годишна 
база, получен като сбор от 
тримесечни данни, нарас-
тва в реално изражение с 
0,9% спрямо 2012 г.  БДС  
се увеличава с 1,1% на го-
дишна база. На едно заето 
лице се падат 6593 лв. от 
обема на БВП, като все-
ки зает създава средно 
15,7 лв. БВП за един от-
работен час, по данни на 
НСИ.

Отрасъл „Строител-
ство“ формира  5,6% от 
БДС за 2013 г. при 6,1% 
за предходната. Около 
19 068 са строителните 
компании. 95% от фирми-
те са малки, а 5% - средни 
и големи. Едно заето лице 
има производителност 
на труда на годишна база 

6300 лв., което е по-малко 
с 9,2% спрямо 2012 г. 

Отработените чове-
кочасове от един нает по 
трудово правоотношение 
са 1676,8  при  наети 124 
хил. души. в строителна-
та индустрия  Разходите 
на работодателя за труд 
при един отработен час са 
5,55 лв.

Спадът на строител-

ството за поредна годи-

на не е новина. Причини-

те са комплексни:  

Липсват реални ре-
форми. Браншът  продъл-

жава да е и остава силно 
зависим от обществени-
те поръчки. Над 80% от 
тях са финансирани по 
европейските фондове. 
Липсват частни инвести-
ции и капиталови разходи 
от държавата и общи-
ните. 

Липсват големи про-
екти.

Повече от 90% от 
строителните фирми са 
направили съкращения.

Над 97% от фирмите 
в бранша показват значи-
телно намаление на обе-
мите и липса на  стабилни 
темпове на растеж.

Немалък процент  от 
компаниите  на практика  
са замразили дейността 
си. 

И през 2013 г.  движе-
щият фактор – чуждите 
инвестиции, насочени към 
строителната дейност, 
продължават да бележат 
отрицателни стойности, 
по данни на БНБ.

Регистрираните стро-
ителни компании в ЦПРС 
към 12.03.2014 г. са 4446, 
от които 4394  българ-
ски юридически лица и  52 
чуждестранни. Заличени-
те фирми в разглеждания 
период са 596 бр. 

Членовете на КСБ  към  
11.03.2014 г. са  1471 ре-

довни и 26 сдружения.

Нетни приходи  

от продажби  

Делът на нетните 
приходи от продажби, 
формирани в строител-
ната индустрия по кри-
терий „Оборот“, по данни 
на ЦПРС се разпределя, 
както следва: 98% от об-
щия брой фирми са мал-
ки и формират  55% от 
нетните приходи от про-
дажби; 1,8% са средните 
и носят дял в нетните 
приходи 29%; 0,2%  са го-
лемите и са с принос в 
НПП 16,2%.

Произведената продук-
ция за 2013 г.  в отрасъл 
„Строителство“  по данни 
на НСИ е 11 277 млн. лв.  
Това потвърждава липса-
та на напредък и устой-
чив растеж и маркира 
спад от 12,6% в сравнение 
с  2012 г.  

Строителната индус-
трия страда от натрупан 
дисбаланс във времето. 
Нивото на формирания 
обем достига това от 
2006 г., а в сравнение с 
успешните години про-
дължава да се отдалеча-
ва и остава в позиция на 
догонващ растеж. Прог-
нозата за  2014 г.  също 
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Строителна продукция в ЕС, 2013 г., млрд. €

2007 г. към  31.12.2007 г.  регистрирани 199
                                            заличени   няма  
2008 г. към декември регистрирани 5131
                                    заличени  няма
2009 г. към  25.09.2009 г. регистрирани 5815   
       към декември 2009 г. регистрирани 4989
                                    заличени 1299
2010 г. към декември  регистрирани 4222 
                                      заличени  1280
2011 г.  към декември  регистрирани 4192 
                                       заличени  563
2012 г.  към декември  регистрирани  4160
                                      заличени  596
2013 г. към септември  регистрирани 4138
                     заличени  456    
2013 г. към декември  регистрирани 4302
2014 г. към март  регистрирани 4446
                        заличени  596

Регистрирани строители в ЦПРС 

години  2008 - 2014 г.



от 2009 г. спадът е 39,5%. 
Обявените обществени 
поръчки за ВиК, инженерна 
и енергийна инфраструк-
тура са 1116 бр. на стой-
ност 3680 млн. лв.

 Сключените договори 
в сегмента са 1421 бр. на 
стойност 3408 млн. лв. 
при произведена продукция 
за 4782 млн. лв. Анализът 
сочи, че 72% от поръчките 
в сегмента са на държава-
та и общините, финанси-
рани основно с европейски 
средства. 

В сравнение с предкри-
зисния период намаление-
то на БДС, произведена от 
строителната индустрия, 
бележи спад с 1657 млн. лв. 
От 2010 г. досега нивата 
остават едни и същи. За 
2013 г. формираната БДС 
в сектора показва нама-
ление с 364 хил. лв. спрямо 
2012 г. Анализът показва, 
че  4-та година нивата 
на БДС  остават без съ-
ществена промяна.

Незавършено  

строителство

Общо строителство 
–  301 млн. лв., намалява с 
15% тенденцията на зали-
чаване на запасите от не-
завършено производство в 
сравнение  с деветмесечи-
ето на 2013 г. 

Строи тел с тво  н а 
сгради – 219  млн. лв., на-
раства тенденцията за 
увеличение на запасите 
от незавършеното произ-
водство с 3,8% в сравне-
ние с деветмесечието на 
2013 г.

Строителство на съ-
оръжения –  74 млн. лв., 
намаляват запасите не-
завършено производство 
с 45,6%.

Специализирани стро-
ителни  дейности –  8 
млн. лв., нарастване с 
14,3%.

Нараства междуфирме-
ната задлъжнялост - зат-
върдена  през последните 
години практика, водеща 
до финансови загуби и 
риск от фалити. Запазва 
се тенденцията на нисък 
ръст на кредитиране при 
малките и средните фир-
ми и нарастване на необ-
служваните кредити.

Кредитирането ос-
тава сериозна бариера 
за строителните фирми.  
Нивото на лошите креди-
ти не се дължи на неефек-
тивното регулиране от 
страна на банките, а на 
влошената икономическа 
среда.

Два са важните фак-
тори, които трябва да 
се съблюдават, за да има 
напредък - коректна  по-
литика по отношение на 
плащанията от страна 
на държавата и коректна 
политика от страна на 
строителните фирми по 
отношение на качество, 
срокове на изпълнение.

Дъмпингът е трай-

но установен в отрасъл 
„Строителство” през по-
следните години. Продъл-
жават да  работят малки 
нерегистрирани фирми без  
квалифициран персонал. 
Това носи много негативи 
за подема на бранша.

Незначителен  ръст  се 
наблюдава при  разходите 
за придобиване на ДМА - с  
1,9% в сравнение с 2012 г., 
а в сравнение с предкри-
зисния период  намаление-
то е в рамките на 51%.

Чужди инвестиции  

и движение на средства 

През 2013 г. чуждите 
инвестиции по предвари-
телни данни и оценки на 
БНБ са 1229 млн. евро, или 
3,1% от БВП. В отрасъл 
„Строителство“ те са в 
размер на 25,5 млн. евро, 
което е спад с 92,3% в 
сравнение с предходната 
година.

Според динамиката на 
капиталовите вложения 
в България данните по-
казват, че в сравнение с 
ревизираната стойност 
на миналогодишните ин-
вестиции имаме спад със 
17%. В отрасъла намале-
нието за 2008 - 2013 г. е 
в порядъка от 96%, или 576  
млн. евро.

Заетите в отрасъл 
„Строителство“ за 2013 г. 
са 179 хил. души. Те със-
тавляват 5,2% от рабо-
тещите. В сравнение с 
2012 г. броят на наетите 
по трудово правоотно-
шение е намалял с 5,2%. В 
сравнение с предкризисния 
период спадът на заети-
те в строителната индус-

трия е с 40%. Секторът 
се характеризира със зас-
таряваща работна сила с 
намалена конкурентоспо-
собност. Кризата доведе 
до пренасочване на спе-
циализираната работна 
ръка към други подотрасли. 
Налице е отлив на младото 
поколение от професията 
строител. В тази посока 
е нужно разработване от 
страна на държавата на 
стратегия за развитието 
на професията. Продъл-
жават тенденциите за 

безработица в сектора на 
годишна база, за повиша-
ване на цените на горива-
та, енергоносителите и 
на основните строителни 
материали. Повишени са 
цените на енергийните 
източници и на общите 
строителни разходи.

Трайно се установява 
и задълбочава дъмпингът 
в бранша. Смущение в 
пазарната среда внася и 
практиката на строител-
ния пазар да работят мал-
ки нерегистрирани фирми.

Безработните в от-
расъл „Строителство“ 
съставляват 10,6% от 
всички незаети в страна-
та. Новорегистрираните 
незаети са 46,2 хил. души. 
Те са с 9% по-малко в срав-
нение със същия период 
на 2012 г. Промяната се 
дължи основно на сезонни 
фактори. Според анализи 
на КСБ безработните в 
сектора са повече от 90 
хил. души.

Не  се  наблюдават 
устойчиви процеси на 
възстановяване на паза-
ра на труда в отрасъла. 
Приоритет остава оце-
ляването на бизнеса. Оп-
тимистичните прогнози 
са изключително трудна 
задача, дори ако целта 
е само запазване на се-
гашните свити обеми на 
работа. През 2014 г. все 
още има предпоставки за 
ръст на безработицата. 
Изходът е привличане на 
чужди инвестиции, които 
да създадат предприятия, 
работни места и приходи 
в бюджета.

Средната работна 
заплата в отрасъла за 

2013 г. се отдалечава от  
тази за страната с 19,4%. 
През 2012 г. в строителна-
та индустрия тя е била с 
12% по-ниска от средната 
заплата за страната.

Разрешителни за строеж

През 2013 г. са издаде-
ни разрешителни за стро-
еж на 4120 жилищни сгради 
с 12 278 жилища в тях и с 
1 604 718 кв. м разгъната 
застроена площ (РЗП); 
за 156 административни 
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2012* г. 2013* г. Темп, %

Строителство-общо, млн. лв.
Construction-total, million levs 12 900 11 277 -12,6%

Сградно строителство, млн. лв.
Building construction, million levs 7 238 6 495 -10,3%

Инженерно строителство, млн. лв.
Civil engineering,  million levs 5 662 4 782 -15,5%

Продукция на предприятията от строителството, млн. лв. 

Production of the enterprises in construction 2012* г. - 2013* г.

*По предварителни данни на НСИ

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност 

2012 г. - 2013* г., млн. лв.

*По предварителни данни на НСИ

2012 г. 2013* г. Разлика

Брутен вътрешен продукт - общо за икономи-
ката, млн. лв. 78 089 78 115 26

Брутна добавена стойност - общо за иконо-
миката, млн. лв. 67 077 67 078 1

Брутна добавена стойност - икономическа 
дейност Строителство, млн. лв. 4118 3 754 -364

млн. лв. 10 907 15 733 21 582 19 296 13 250 12 818 12 900 11 277
година  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Продукция на строителните предприятия 

2006 г. – 2013* г., млн. лв.

*По предварителни данни на НСИ

Продукция на строителните предприятия 

2007 г. – 2013* г., млн. лв.

*По предварителни данни на НСИ

        на догонващ растеж 

Административни    спад със 7,4%
Жилищни     спад с  8,2%
Други      спад с 13,7%

Издадени разрешителни за строеж 

на нови сгради

Започнато строителство 

на сгради

Въведени в експлоатация 

нови сгради  

Административни    спад  с 65,2%
Жилищни     спад  с 63,1%  
Други      спад  с 29,2%

Жилищни     спад с 25,8%

сгради/офиси със 137 386 
кв. м РЗП и за 4874 други 
сгради с 2 207 364 кв. м 
РЗП. Спрямо 2012 г. изда-
дените разрешителни за 
строеж на жилищни сгра-
ди намаляват с 2,8%, жили-
щата в тях се увеличават 
с 15,7%, а застроената 
им площ - с 12%. Бележат 
спад и издадените раз-
решителни за строеж на 
административни сгради 
- с 8,2%, а тяхната РЗП 
регистрира ръст от 64%. 
Броят на разрешителните 
за строеж на други сгради 
намалява с 5,3%, докато 
разгънатата им застрое-
на площ нараства с 6,1%.

Най-много разрешител-
ни за строеж на жилищни 
сгради са издадени за Бур-
гас (527), следван от Плов-
див (480) и София (386).

В сравнение с 2012 г. 
издадените разрешителни 
за строеж на нови жилищ-
ни сгради  се увеличават с 
0,7%, жилищата в тях – с 
13%, както и разгъната-
та им застроена площ – с 
21,6%. Разрешителните 
за строеж, издадени на 
административни сгради, 
са повече с 34,9%, а на дру-
гите сгради намаляват с 
4,2%. Същевременно РЗП 
на административните 
сгради нараства с 97,1%, 
а РЗП на другите е повече 
с 19,1%.

През 2013 г. е започнал 
строежът на 2342 жилищ-
ни сгради със 7669 жилища 
в тях и с 998 347 кв. м обща 
застроена площ, на 112 ад-
министративни сгради/
офиси със 71 685 кв. м РЗП 
и на 2005 други сгради с  

1 214 109 кв. м РЗП.
Най-голям брой раз-

решителни за строеж на 
нови жилищни сгради  са 
издадени в област Бургас 
(365), Пловдив (276), Варна 
(256), София (181) и София-
град (148).

Най -много  жилища 
предстои да бъдат започ-
нати в областите София, 
Бургас (2013), Варна (1762), 
Пловдив (751) и София-град 
(548). По предварителни 
данни на НСИ броят на въ-
ведените в експлоатация 
новопостроени жилищни 
сгради през  2013 г. е 2207. 
Спрямо 2012 г. те са със 
192 по-малко (или с 8%), а 
регистрираното намале-
ние на новопостроените 
жилища в тях е 7%.
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Сравнителен анализ  

с предкризисния период

Друг изключително 
показателен факт е на-
маляването на платени-
те такси за издаване на 
строителни разрешител-
ни в София по данни на 
Дирекция „Архитектура и 
градоустройство“. Ситу-
ацията и в останалите 
градове от страната е 
аналогична.

Платени такси за из-

дадени разрешителни:

2008 г. – 45 млн. лв.
2009 г. – 25 млн. лв.
2010 г. – 15 млн. лв.
2011 г. –  5  млн. лв.
2012 г. –  5,7 млн. лв.
2013 г.      5,7 млн. лв.

Запазва се размерът на 
постъпленията от такси 
за издадени разрешител-
ни за 2013 г. в сравнение с 
2012 г. Намалението през 
2013 г. спрямо 2008 г. е 82%.

Обявени обществени  

поръчки в сектор  

„Строителство“

Обявените обществе-
ни поръчки за строител-
ство през 2013 г. са  2891 
бр. плюс още 836 бр. – за 
проектиране и надзор.  Те 
са разпределени, както 
следва:

Сградно строител-
ство  - 702 бр. обявени 
обществени поръчки на 
стойност 552 млн. лв. 

Инженерна и ВиК ин-
фраструктура – 920 бр. 
обявени обществени по-
ръчки  на стойност 3316 
млн. лв.

Енергийна инфра-
структура - 196 бр. обя-
вени обществени поръчки   
на стойност 364 млн. лв.

Сключените договори 
по поръчки към 06.01.2014 г.  
са 2538 бр. с   обща стой-
ност 4087 млн. лв. Увели-
чението в сравнение със 
същия период година по-
рано е с 25,9% на броя и с 
48,3%  на стойността на 
контрак тите. 

Ра з пр е делен и е  н а 

строителните фирми, 

сключили договори по 

обявените обществе-

ни поръчки по критерий 

„Нетни приходи от про-

дажби и персонал“:

Малки фирми - 985 бр., 
или 38,8% от всички дого-
вори

Средни фирми - 1139 
бр., или 44,9% 

Големи фирми - 338 бр., 
или 13,3% 

Нерегистрирани фирми 
в ЦПРС – 76 бр., или 3% 

83,7% от обществени-
те поръчки през 2013 г. се 
изпълняват основно  от 
малките и средните фир-
ми. Разбира се, това се 
диктува от вида на търго-
вете и изискванията към 
изпълнителя. Големите 
фирми изпълняват 13,3% 
от поръчките.

Произведената продук-
ция в отрасъл „Строител-

ство“ за 2013 г. е за 11 277 
млн. лв. Стойността на 
сключените договори по 
обявени обществени по-
ръчки е 4087 млн. лв. Около 
36,2%  от обема се дикту-
ва от сключените догово-
ри по обществени поръч-
ки.  Останалите 63,8% са 
от други инвестиционни 
проекти.

72,1% от сключените 
договори се финансират 
от общините. Остана-
лата част се разпреде-
ля  между министерства, 
агенции, болници, учебни 
заведения, комунален сек-
тор и др.

Приоритети 

Основните пробле-
ми на бранша са сведени 
до липсата на проекти, 
на достатъчно публични 
средства, на инвестицио-
нен потенциал. Това са 
необходимите условия, за 
да се работи, да се печели, 
да се създава заетост и 
постигне устойчив рас-
теж в дългосрочна перс-
пектива. До този момент 
българският строителен 
бранш няма прогрес в 
това да реализира строи-
телство в чужбина. 

Държавата може да 
създаде добра среда за 
развитие на бизнеса. 
Това може да стане чрез 
създаване на условия за 
привличане на чужди ин-
вестиции и насърчаване 
на частната инициатива. 
Средствата от еврофон-
довете не могат да бъдат 
панацея. Нужно е икономи-
ката да заработи  на по-
високи обороти.

Приоритетни за пе-
риода 2014 – 2020 г. ще 
бъдат обновлението и 
модернизацията на пред-
при ятията,  интерна-
ционализацията на бизне-
са, зелената икономика и 
развитието на сектори-
те иновации и приложни 
научни изследвания. Една 
от възможностите пред 
строителния бранш да по-
еме нагоре е   нарастване 
на финансираните с пуб-
лични средства проекти.

Предложения  на  

Камарата на строителите  

в България

КСБ упражнява мони-
торинг върху общест-
вените поръчки, който 
достига до Генерална 
дирекция „Регионална по-
литика“ и Дирекция „Въ-
трешни услуги“ към ЕК. 
Целта на анализа е да се 
покажат слабостите при 
търговете, защото те-
мата за обществените 
поръчки е приоритетна и 
на европейско ниво. Бор-
бата срещу негативните 
явления при провеждането 
на обществените поръч-
ки е една от  задачите  
на Камарата.

Въз  основа  на  на -
правените анализи КСБ 
пред лага:

Засилване на пред-
варителния контрол при 

провеждането на общест-
вените поръчки.

Веднага след отваря-
нето на тръжните пред-
ложения те трябва да 
бъдат публикувани в ин-
тернет. Публичността 
ще гарантира прозрач-
ност и справедливост при 
провежданите процедури, 
защото дългият период за 
отваряне на документите 
създава предпоставки за 
тяхната манипулация. 

Типови договори.
Те създават ясни пра-

вила и условия за по-мал-
ко бюрокрация. Посоката 
е една – съответствие 

на нормативните доку-
менти за нуждите на кон-
кретното време. КСБ е 
утвърден и търсен парт-
ньор от българските ин-
ституции. Необходимо е 
ефективно противопос-
тавяне на корупцията 
чрез стандартизация и 
типова документация и 
електронно управление. 
Типовите договори  вече 
са съгласувани междуве-
домствено, ЕК също е за-
позната с тях, очаква се 
приемането им. 

Прозрачност и дис-
циплина.

Устойчиви системи 

за управление и контрол.
- Достатъчен брой 

готови проекти за инфра-
структура. 

Укрепване капаците-
та на администрацията и 
бенефициентите. 

Приоритетите на КСБ  
за 2014 г. са да се при-
ключи  работата по три 
основни закона, а именно: 
Закона за устройство на 
територията,  Закона за 
обществените поръчки и 
свързаните с тях измене-
ния в Закона за Камарата 
на строителите. 

Посоката, в която ще 
работи Камарата, е съз-

даване на честна 
и конкурентна па-
зарна среда чрез 
намаляване  на 
административ-
ната  тежест, 
бюрократичните 
процедури, пови-
шаване на соли-
дарността между 
фирмите в бран-
ша, въвеждането 
на типови доку-
менти и проце-
дури, регулиращи 
взаимоотношени-
ята между учас-
тниците в стро-
ителния процес. 

К С Б  щ е 
участва активно 
в изработването 
и съгласуването 
на правилници и 
наредби, касае-
щи развитието 
на строителни-
те отношения. 
Всичко това ще 
бъде насочено 
към възможност-
та за реализация 
на  малките и 
средните фирми 
в съответствие 
с политиката на 
Камарата.

Наложително е да се 
започне работа по създа-
ване на единна система 
на структура на СМР и 
на формиране на разходни 
норми. По този начин ще 
се създаде благоприятна 
среда за оценки на докумен-
тация, а оттам и на избяг-
ване на съдебни процедури, 
които спъват строителния 
процес. Разбира се, трябва 
да се направи широко про-
фесионално обсъждане и да 
се формира максимално съ-
гласие, за да има успех.

Строителният бизнес 
трябва да създаде подхо-
дяща конкурентна среда, 
ясни правила за дейст-
вие и отчетност. Нуж-
ни са бързо разплащане 
на извършените работи, 
опростени процедури за 
разрешаване на възник-
нали спорове. Необходимо 
е ясно дефиниране на от-
говорностите и правата 
в целия процес - от учас-
тието в тръжните про-
цедури до окончателното 
завършване и разплащане 
на обектите.

Строителният сектор 
има потенциала да изведе 
напред икономиката, но 
отрицателният му при-
раст забавя възстановя-
ването от кризата. 

Реалните възможнос-
ти  чертаят инвести-
ции в зелената иконо-
мика и повече заложени 
средства в бюджета на 
държавата за публични 
инвестиции. Нужно е раз-
витие на малкия и сред-
ния бизнес – гръбнака 
на отрасъл „Строител-
ство“, както и привлича-
не на чужди инвестиции 
от страна на държавата. 
Необходимо е търсенето 
на пазари в трети страни 
да стане държавна поли-
тика.
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2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013* г. 

БДС-Строителство 4 100 5 386 5 411 4 341 4 218 4 118 3 754

БДС-Строителство 

Брутна добавена стойност 

Строителство 2007 г. – 2013* г., млн. лв.

*По предварителни данни на НСИ

*По предварителни данни на НСИ

201 20 /
201

% %

9 346 3 597 665 8 950 3 949 468 - 396 - 4,2% 9,8%

4 238 4 120 - 118 - 2,8%

10 616 1 433 232 12 278 1 604 718 1 662 15,7% 12,0%

-
170 83 781 156 137 386 - 14 - 8,2% 64,0%

4 938 2 080 652 4 674 2 207 364 - 264 - 5,3% 6,1%

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради 

за 2012 г. – 2013 г. за страната, бр.

 от стр. 13

- - - - - - - - - -

8 950 4 459 4 120 2 342 12 278 7 669 156 112 4 674 2 005

456 235 221 113 669 421 9 6 226 116
777 576 527 365 2 250 2 030 7 8 243 203
623 381 342 256 1 503 1 762 3 3 278 122

368 201 128 93 364 264 17 11 223 97
39 6 11 6 11 6 28

160 44 41 21 73 18 119 23
133 23 66 13 84 13 67 10
352 179 164 106 278 195 188 73
152 87 76 59 292 180 7 7 69 21
160 24 49 12 77 11 111 12
202 124 117 51 120 49 85 73
92 45 24 12 25 12 68 33

432 215 200 98 407 274 232 117
320 86 166 53 221 77 3 154 30
208 107 65 26 102 24 3 140 81

1 041 442 480 276 1 508 751 9 10 552 156
122 96 29 29 33 32 93 67
218 83 56 21 77 31 3 159 62
140 91 60 37 70 48 80 54
254 147 92 62 149 74 162 85
164 69 46 19 60 21 118 50
606 275 314 181 390 194 6 8 286 86

585 219 386 148 2 566 548 27 6 172 65
516 269 221 139 533 391 295 130
112 58 40 19 71 39 72 39
239 127 105 66 175 117 134 61
224 87 48 26 93 30 3 3 173 58
186 89 39 21 70 42 147 68

- град

- област
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Невена Картулева

През настоящия програ-
мен период 2014 – 2020 г. 
България ще разполага с 
общ финансов ресурс око-
ло 15 млрд. евро. Сумата 
включва средствата, пред-
видени за страната ни по 
седемте оперативни про-
грами, както и парите по 
останалите механизми за 
подпомагане на държави-
те от Еворопейския съюз. 
Това става ясно от раз-
чет на средствата, кой-
то беше предоставен на 
медиите от кабинета на 
вицепремиера и министър 
на правосъдието Зинаида 
Златанова. Официалният 
вариант на споразумение-
то за партньорство с ЕС 
вече е одобрен от Минис-
терския съвет и трябва да 
бъде изпратен в Брюксел 
до 22 април. Готовите до-
кументи за оперативните 
програми пък ще бъдат пре-
доставени на Европейска-
та комисия до края на юни. 
Това означава, че ако прего-
ворите по споразумението 
или програмите не се про-
точат и бъдат подписани 

през лятото, изпълнението 
на проекти, финансира-
ни със средства от новия 
програмен период, може да 
започне през есента. 

Общият ресурс по се-
демте оперативни про-
грами е 7422 млн. евро, а 
по останалите механи-
зми – приблизително още 
толкова. Средствата за  
„Европейско териториал-
но сътрудничество” са 165 
млн. евро, от Фонда за ев-
ропейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица ще 
ни бъдат предоставени 104 
млн. евро, за „Обща земедел-
ска политика и обща поли-
тика по рибарство” – над 7,6 
млн. евро, по Механизма за 
свързване на Европа можем 
да използваме 406 млн. евро.

Разпределението на 
средствата по оператив-
ните програми сочи, че най-
много са парите за инфра-
структура. Общо 1612 млн. 
евро ще бъдат вложени при-
оритетно в развитие на жп 
линиите и попълване на под-
вижния състав, в изгражда-
не на магистрали и пътища 
I клас, в строителство на 
метрото в столицата и на 

интермодални терминали. 
С 1494 млн. евро на второ 
място е ОП „Околна среда“. 
През този програмен пе-
риод ще бъде финансирано 
изграждането на пречис-
твателни станции и ВиК 
инфраструктура, системи 
за разделно събиране на 
отпадъци и тяхното опол-
зотворяване, както и доиз-
граждането на завода за 
боклук на София, ще бъдат 
подкрепени и мерки за за-
щита от наводнения. 

Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“ се 
нарежда на трето място 
по обем на финансовия ре-
сурс с 1351 млн. евро. Те ще 
бъдат насочени най-вече 
към проекти за енергийна 
ефективност на публични 
и жилищни сгради, благо-
устрояване на градската 
среда, опазване и развитие 
на културно-исторически 
паметници, ремонт на пъ-
тища I, II и III клас и купуване 
на транспортни средства 
за обществени нужди.  
Със своите 2339 млн. евро 
Програмата за развитие 
на селските райони освен 
проекти за земеделие и жи-

Страната ни ще разполага с общ ресурс около 15 млрд. евро

Млн. евро

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 1612

ОП „Околна среда“ 1494

ОП „Региони в растеж“ 1351

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 1202

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 895

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 583

ОП „Добро управление“ 285

вотновъдство ще подкрепя 
и изграждането на пътна и 
ВиК инфраструктура.

Програмите за разви-
тие на частния сектор 
са две. Средствата по 
първата – ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“, са 
1202 млн. евро и ще бъдат 
насочени към подпомагане 
на бизнеса, навлизането 
му на нови пазари и поощ-
ряване на технологиите 
и енергийната ефектив-
ност. 895-те млн. евро от 
ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси “ също са 
предназначени за мерки за 
заетост – посреднически 
услуги, обучения, стажове, 
предприемачество.

ОП „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ 
с 583 млн. евро донякъде се 

явява основата за ОП „Ино-
вации и конкурентоспособ-
ност“. Тя ще финансира на-
учни проекти, а по-късно те 
могат да прераснат в нови 
технологии, които да бъдат 
подкрепени по програмата 
за иновации. Програмата 
за развитие на държавна-
та администрация „Добро 

управление“ ще разполага 
с 285 млн. евро. С тях ще 
се работи по въвеждането 
на комплексно администра-
тивно обслужване и нама-
ляване на бюрократична-
та тежест, електронно 
управ ление, включително 
е-обществени поръчки и  
е-правосъдие.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

13 са населените места в 

красивата предпланинска част 

на България. Трудно ли е за кме-

та да познава всички села?

Освен общинският център 
Ботевград още 12 са нашите 
села – Боженица, Врачеш, Гур-
ково, Еловдол, Краево, Липница, 
Литаково, Новачене, Радотина, 
Рашково, Скравена и Трудовец. 
Със своите 3800 жители Врачеш, 
прочуто с майсторите кацари, е 
най-голямото село в Софийска 
област. В планинската част на 
общината имаме и малки селища. 
Те са много красиви и привлека-
телни за развитие на вилното 
строителство. Общинската 
администрация обаче не прави 
разлика между големи и малки на-
селени места. Отделяме еднакво 
внимание на проблемите им. Ако 
посетите което и да е от тях, 
ще видите, че те са еднакво бла-
гоустроени, канализирани и – за-
бележете – газифицирани. Връз-
ката им с общинския център е по 
хубави пътища, имат добра елек-

тро-, телефонна, телевизионна и 
интернет връзка. А пенсионери-
те от цялата община пътуват 
безплатно из региона.

Разкажете за общинските 

проекти с европейско финанси-

ране. Как те промениха визията 

на Ботевград?

През последния програмен пе-
риод имаме спечелени 18 проекта 
с европейско финансиране. Между 
тях има и много големи, средни 
и по-малки. Зависи от необходи-
мостта. Един от най-големите, 
който сега изпълняваме, е на 
стойност 20 млн. лв. и е за строи-
телството на ПСОВ в общинския 
център, която е за 55 хил. жители. 

Досега в Ботевград не е има-

ло пречиствателна станция за 

отпадни води, така ли?

Повече от 20 години се води, 
че имаме. Имаме отреден терен, 
построена станция, но нейният 
експлоатационен срок отдавна е 
изтекъл. Или, казано направо, по 

документи имаме станция, но тя 
не върши работа. И затова мина-
лата година решихме, участвах-
ме и спечелихме проект. Сега 
изграждаме супермодерна ПСОВ. 
Друга голяма европейска инвести-
ция беше вложена в проекта ни за 
изграждане на регионално депо за 
твърди битови отпадъци. То ще 
се ползва и от общините Правец и 
Етрополе. Става дума за съоръже-
ние на стойност 16 млн. лв., което 
отговаря на всички европейски из-
исквания за чиста природа. 

Грижим се и за пътищата. На-
пример преасфалтираме пътя от 
с. Боженица до историческата 
крепост Урвич. Това е последната 
българска крепост, която е пад-
нала под османско владичество 
близо 30 години след като държа-
вата ни вече е била завладяна. В 
района построихме около 20 ту-
ристически беседки и заслони, за 
да има къде хората да поседнат 
и починат сред природата. Около 
самата крепост се извършват не-
обходимите строително-ремонт-

ни дейности, за да има по-лесен 
достъп и за малки деца, и за хора 
в неравностойно положение. Два 
пъти в годината на известната 
Урвичка поляна провеждаме фол-
клорни празници. Можете ли да си 
представите – нашите състави 
събират на историческото мяс-
то по 8 –10 хиляди почитатели на 
хубавата българска народна песен 
и танци.

За да завърша отговора си за 
новата визия на Ботевград, тряб-
ва да спомена, че в района на Ур-
вич построихме нова, съвременна 
почивна база на общината. Тя е с 
24 стаи, със зали за игри, отдих, 
за семинари. Намира се на 24 км 
от общинския център, но и тя е 
газоснабдена. 

Навлязохме в новия програ-

мен период. Какво ще се случи 

през 2014 – 2020 г. в общината? 

Много неща ще се случат. 
Само преди месец подписахме до-
говорите по проект за 5 млн. лв. 
по Програмата за развитие на 
селските райони. Половината от 
парите вече са в нашата хазна. 
За какво става дума ли? Ами пак 
за строителство.

Ще изграждаме 3 нови пре-
чиствателни станции за питей-
ни води (ПСПВ). През последните 
няколко години такива направихме 
на 5 места – в Ботевград и в че-
тири села. Ще подменим водопро-
водната мрежа за над 2,5 млн. лв., 
ще реновираме други водопровод-
ни съоръжения за около 1 млн. лв. 
Спечелихме пари за довършване на 
канализацията в с. Врачеш, очак-
ваме и няколко милиона за закри-
ване и рекултивиране на старото 
градско сметище. Стартираме 
и строителството на главен ко-
лектор в с. Трудовец към новата 
ПСОВ.

Общината винаги е разпола-
гала с висококвалифицирани ра-
ботници. Напредничавият ни дух 
е останал още от уникалните 
специалисти в Комбината по ми-
кроелектроника, от работещите 
в Завода за автобуси „Чавдар”, от 
комбината „Пластхим”. Затова 

Георги Сотиров

Ботевград е важен кръс-
топът между  Източна  и 
Северна България. Геостра-
тегическото му значение се 
определя от прохода Витиня 
и близостта със столицата. 
Общината е четвърта по го-
лемина в Софийска област. 
В исторически план трябва 
да споменем, че в западните 
покрайнини на днешния град е 
открито старо антично сели-
ще, съществувало в периода 
I – III в. То се наричало Зелин 
и през ХIV в. е включено във 
владението на Севаст Огнян 
– граждански и военен управи-

тел на Софийска област със 
седалище в крепостта Бо-
женишки Урвич. 

На територията на об-
щината са регистрирани 9 
паметника с национално зна-
чение. Запазени са останки 
от старобългарски крепос-
ти, църкви, скални надписи, 
кладенци, забележителности 
от Античността и Средно-
вековието, римска крепост и 
манастир. 

През 2009 г. е изграден 
Паметникът на загиналите 
руски войници при освобож-
дението на Ботевградския 
район по време на Руско-тур-
ската война. Монументът е 
част от проекта за рехабили-

Георги Георгиев е ро-

ден през 1952 г. Завършил 

е Стопанската академия 

„Димитър А. Ценов” в Сви-

щов със специалност „Фи-

нанси и кредит”. Има спе-

циализация по управление 

и организация на бизнеса. 

Трети мандат е кмет на 

община Ботевград.

Г-н Георгиев, община Ботев-

град е близо до столицата. Бих-

те ли се спрели на предимства-

та и недостатъците от това в 

инфраструктурен и стопански 

план?

Недостатъци не мога да от-
крия. А предимствата са много и 
основното наистина е близостта 
до София. Например колегите 
от администрацията могат 
днес два-три пъти да отидат 
до столицата, ако имат рабо-
та. За служителите от Разград 
или Добрич това съвсем не е 
така. Те, за да си свършат ра-
ботата с централните ведом-
ства, губят минимум три дни. 
Имат и повече разходи. 

Освен всичко друго, много 
сме близо и до централното ле-
тище на изхода на София към 
Ботевград. Това има определе-
ни предимства и за бизнеса, а и 
за идването на предприемачи от 
чужбина, което става практика 
в Ботевград. Все едно аеропор-
тът е на наша територия. Как-
то знаете, летищата в другите 
държави по правило се намират на 
50 –100 км от мегаполисите. Ние 
пътуваме до аерогарата за 30-ина 
минути.

Въпросът ви обаче се отнася и 
до  анализ на състоянието на тру-
довите ресурси. Нямаме голяма 
безработица. Ако преди десетина 
години тя беше над 17%, в момен-
та реалната – подчертавам – ре-
алната безработица не е повече 
от 7%. Това е много под средния 
процент за страната и определе-
но той се отнася за нискоквалифи-
цирани и необразовани хора.

Близостта до София предпола-
га част от хората, които не на-
мират подходяща работа в града 
ни, да я търсят на широкия трудов 
пазар в големия град. Трябва да от-
бележа, че много наши строители 
работят в столични фирми, там 
имаме юристи, икономисти и ин-
женери на отговорни позиции. Но 
строителите са най-много и това 
е разбираемо. 400 – 500 нашенци 
поне 10 месеца през годината са 
ангажирани по обектите на сто-
лицата. Авторитетът на нашите 
майстори строители е голям и те 
са търсени специалисти. 

Новият исторически музей
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И НСОРБ

не е случайно, че в последните 10 
години успяхме да възстановим 
изцяло сринатата икономика на 
града, тъй като след 10 ноември 
в Ботевград беше закрита и уни-
щожена микроелектрониката, за-
водът „Чавдар” беше физически 
сринат до нула, но трудовите 
ресурси останаха. С тези хора, 
с близостта до столицата, с мо-
дерната инфраструктура на об-
щината станахме атрактивни и 
много чуждестранни и български 
фирми инвестират при нас. Това 
са над 30 западни и няколкостотин 
наши компании. В Ботевград от-
ново работи най-големият завод 
за електроника. В него две фирми 
с над 3000 специалисти произ-
веждат електрониката за всички 
марки западни автомобили. 

Надяваме се на успех и с про-
екта ни за обновяване на градския 
парк, който е разположен на око-
ло 72 дка. Очакваме финансиране 
за ремонта на стария футболен 
стадион и още куп други неща. 

Как стои въпросът с дебита 

на питейната вода? На отпад-

ната?

През последните десетина 
години общината не е имала ни-
какъв проблем с количеството 
на питейната вода. Тогава се 
включихме към водите на язовир 
„Бебреш”. Сега се говори, че дъж-
довете и снегът били малко и ни-
вото на водохранилището рязко е 
спаднало. Има обаче нещо друго 
– ние многократно сме отправяли 
искане към Министерството на 
земеделието и храните собстве-
ността на язовира да се прехвър-
ли на общината за оперативно 
управление, защото той основно 

е предназначен за питейни нужди. 
Засега това не става, но сме упо-
рити и сме в правото си да гаран-
тираме водата за населението. 
Това модерно хидротехническо 
съоръжение иска добри стопани, 
а не чиновници.

Имаме канализация за отпад-
ната вода и в селата. Изградили 
сме над 30 км системи за отвеж-
дане на тази вода. Повтарям, 
това е в нашите села. Трудовец е 
100% канализиран, така е и с вил-
ната зона на града, във Врачеш 
довършваме строителството на 
подземно канализационно трасе 
от 5600 м и обхващаме всички 
къщи. За Новачене, Литаково и 
Скравена канализацията е факт 
отдавна. Работи се в Гурково. 
Разбирам учудването ви, но всич-
ко, което ви разказвам, е факт. 
Газифицирани села с изградена 
канализационна мрежа – това е 
Ботевградската община през 
2014 г. Дали има носталгия по 
въглищата и дървата за огрев? 
Веднъж човек качи ли се на „Мер-
цедес”, в никакъв случай няма да 

се върне на москвича.

Намирате се в живописна 

котловина с много слънчеви 

дни в годината – използвате ли 

енергия от възобновяеми източ-

ници? 
Това е вярно, но нашето 

предпочитание е свързано с 
газифицирането. Ботевград, а 
и почти всичките ни села без 
Липница и Еловдол, които са 
отдалечени в планината, на гра-
ницата с община Мездра, са га-
зифицирани. Тръгва си например 
семейството, което работи в 
Ботевград, за дома в някое от 
селата и с мобилния си теле-
фон включва газовото котле. 
Пристига след 15 – 20 минути 
и в дома им е топло и приятно. 
Хората готвят на газ и вече 
забравиха за пушещите комини 
през зимата. Е, има някакъв чар 
в това печката да бумти, но хо-
рата предпочитат красивата 
емоция на камините. Газта оба-
че е чисто и екологично гориво. 
Затова от Министерството на 

околната среда и водите 
скоро ни връчиха приза 
„Най-зелен град” в страна-
та. Забележете – ние сме 
първата изцяло газифици-
рана община в България. И 
така е вече 5 години.

Доколко енергийно 

ефективни са общински-

те сгради, училищата, 

детските градини, чита-

лищата? 

И тук здраво се рабо-
ти. Имаме няколко проекта 
с европейско финансиране. 
Обновили сме 7-те детски 

тация и ремонт на централ-
ната градска част. 

В програмата за уп-
равление на общината за 
2011 – 2015 г. е предвидено 
пълноценно оползотворява-
не чрез съвременни инова-
тивни практики на налич-
ните ресурси в сферата на 
културата, приобщаване на 
нови градски терени в сце-
ничното артпространство 
на Ботевград – площади, 
междублокови простран-
ства и паркове, градинки, 
реставриране и поддържане 
паметниците на културата.

Останалото за община 
Ботевград ще научите от 
интервюто с кмета Георги  
Георгиев.

градини в града. Поставихме нова 
дограма, ремонтирахме покриви-
те, отоплението е с природен газ. 
Осем от 10-те училища също са 
основно реновирани. В този ред на 
мисли искам да припомня, че пред-
стои ремонтът на болницата ни. 
Тя е най-голямото общинско здрав-
но заведение в страната. Искаме 
да намалим разхода на различните 
видове енергия за нейното функ-
циониране.

Енергийната ефективност 
добре се приема и от хората. 
При строежа на нови къщи, при 
ремонта на старите домове те 
разбират, че с новата дограма, с 
изолацията на стените заедно с 
природния газ, който им е „на едно 
кранче разстояние”, могат да жи-
веят по-удобно и по-икономично. 

Вие обиколихте града и някои 
от селата и сигурно се питате 
дали сте в България? В Ботев-
град сте – в различния град. В коя-
то и детска градина или ясла да 
влезете, в което и да е училище, 
за децата сме направили всичко 
възможно те да се учат и живе-
ят в европейска атмосфера. Ако 
отидете в нашите читалища, 
ще се смаете от равнището на 
самодейността в тях. Това са 
истински артисти – и танцьо-
рите, и хоровете, и другите със-
тави – всичко се прави с мерак, с 
обич, за запазване на стародавни 
традиции. Имаме повече от 700 
самодейци. 

В общинския център само за 
два часа на площада могат да 
излязат към 400 артисти и да 
се чудиш и маеш на техния енту-
сиазъм. Имаме 6 – 7 мажоретни 
състава – от деца до момичета в 
последния клас на гимназията. Три 
са духовите оркестъра.

Понеже питате за европейски 
проекти – и тук имаме спечелена 
идея. Тя се нарича „Дефилира-
не на духовите музики” и е нещо 
изключително. Заповядайте през 
май и сам ще се уверите как в 
продължение на три дни предста-
вители от цялата страна се над-

свирват на площада. 

Какви са програмите ви за 

развитие на туризма? 

На дневен ред е проект за раз-
витие на Ботевград като привле-
кателна дестинация. Става дума 
за солидни инвестиции. В този 
порядък миналата година открих-
ме сградата на нашия музей в са-
мия център на града. 135 години 
Ботевград не е имал постоянна 
сграда за една толкова необходи-
ма дейност, каквато е музейното 
дело и свързаните с него общест-
вени, исторически, етнографски, 
археологически и културни функ-
ции. Според мнението на специа-
листите в тази област новият 
музей като функционалност и 
красота отстъпва само на НИМ 
в София. 

Има различни темпове на раз-
витие в отделните сфери. На-
пример построили сме толкова 
спортни съоръжения, че ако почна 
да ги изреждам, мястото за цяло-
то интервю няма да стигне. Пред-
стои да открием новата спортна 
зала. И забележете – тя е втора-
та по големина, функционалност и 
красота след софийската „Арена 
Армеец”. Нашата ще бъде с 5000 
седящи места. В техническо от-
ношение, твърдят експертите, е 
уникална за България. Тя утре ще 
бъде открита.

Имаме целогодишно работе-
ща ледена пързалка и шампиони 
по фигурно пързаляне, чисто нова 
супермодерна зала за акробати-
ка, тенис кортове, открити и 
закрити плувни басейни с олим-
пийски размери. Затова казвам, 
че нашите темпове на развитие 
са различни. Защото се стремим 
да изпреварим потребностите на 
съгражданите си.

Как привличате инвести-

тори?

Стремим се общината да 
стане разпознаваема далече зад 
границите на страната. Да ста-
не град от европейски тип. Преди 
няколко години бяхме класирани на 
първо място по брутен общест-
вен продукт на глава от населе-
нието. На следващата година 
останахме четвърти – преди нас 
бяха Русе, Габрово и Сливен.

Сега произвеждаме сложната 
електроника за управление на най-
известните марки западни авто-
мобили, търсят ни за разкриване 
на нови заводи. Това са компании 
с руски, италиански, австрийски, 
белгийски, немски капитали.

Близостта до София, високо-
квалифицираните специалисти, 
двете магистрали до нас и тра-
сето към двата дунавски моста 
също са фактори за това. И тук 
е ролята на общинската админи-
страция за надграждане, така че 
Ботевград да върви напред.

Строят се красиви домове

Центърът, в дъното е сградата на Общината

Паметникът 
на руските 

воини 
освободители

Новата спортна зала

Зелените зони са чисти и подредени

Снимки авторът
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Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Обществена поръч-
ка за ремонт на площад 
„Руски паметник” обяви 
Столичната община. Пред-
вижда се работата по об-
новяването на кръговото 
кръстовище и надзорът да 
струват 3,33 млн. лв.

В заданието за „Руски 
паметник” се отбеляз-
ва,  че площадът вече 
не може да поеме авто-
мобилното движение и 
маршрутите на градския 
транспорт. При рекон-
струкцията му ще бъде 
запазен  централният 
кръг, където се намира 
градинката с паметника, 
като около него ще има 

три пътни ленти.
Релсите на трамваи-

те ще бъдат изместени 
в локално трасе и ще се 
отделят от кръговото 
движение. Паветата ще 
изчезнат и на тяхно мяс-
то ще се положи асфал-
тобетонова настилка за 
много тежко движение. 
Ще бъдат подменени ВиК 
системата, съществу-
ващите електрически 
кабели и частично - улич-
ното осветление. Ще се 
положат и 250 м релсов 
път и контактно-кабелна 
трамвайна мрежа. Според 
обявлението на общината 

максимално ще бъде съх-
ранена съществуващата 
растителност, ще се за-
сади нов жив плет, предви-
дени са тревни и цветни 
площи и нов кът за отдих 
с пейки и цветя. Ще се за-
садят и още 38 дървета 
(основно сребролистна 
липа).

Кандидатите за стро-
ителните дейности тряб-
ва да имат реализиран 
оборот от договори за 
изпълнение на строител-
но-монтажни работи в 
пътното строителство 
минимум от 8 млн. лв. общо 
за 2011, 2012 и 2013 г. 

Общината е обявила 
още една обществена 
поръчка – за проектиране 
и внедряване на автома-
тизирана информационна 
система за мониторинг 
и управление на инфра-
структурата. В систе-
мата ще бъдат включени 
осветлението, хоризон-
талната и вертикалната 
пътна маркировка, свето-
фарите, велотрасетата 
и пътните ремонти. Сис-
темата ще струва 375 
хил. лв. на столичани. 

И  за  двата  търга 
оферти се приемат до 
17.04.2014 г.

Ударна строителна година обе-
щават в Горна Оряховица. 160 000 лв. 
от бюджета ще бъдат инвестирани в 
улиците на града и населените места 
на общината, информира зам.-кметът 
по строителството Деница Коева. До 
края на тази година кметството ще 
успее да усвои още 1,8 млн. лв. за ас-
фалтиране на няколко пътни артерии 
в общинския център, средствата за 
което са от правителствения инвес-
тиционен фонд. В момента се работи 
и по спечелен през миналата година 
проект на стойност 1,2 млн. лв. за из-
граждане на канализацията на седем 
улици в общинския център.

91 000 лв. отпуска общината за 
рехабилитация на сградата на Мла-
дежкия дом, а други 38 000 лв. са за-
делени за тази година за ремонтни 
дейности в социалните заведения в 
общината. Става дума за двата днев-

ни центъра в Горна Оряховица, както 
и за сградата на социалния патронаж, 
плюс домовете в Горски Горен Тръм-
беш и Драганово. Също със собстве-
ни средства ще бъдат изградени две 
детски площадки в яслите „Зорница” и 
„Еделвайс” една в село Правда и една 
в Градската градина на общинския 
център. 20 000 лв. са планирани за ре-
конструкция на Историческия музей, 
където ще бъде направена допълни-
телна зала за историята на горнооря-
ховския суджук.

Зам.-кметът по строителството 
увери още, че има и общински сред-
ства за благоустрояване и инфра-
структурни проекти в другите насе-
лени места. 100 000 лв. от собствени 
приходи кметството е заделило за 
Първомайци, където вече приключва 
големият проект за изграждане на 
42 км канализация и 9 км водопровод. 

Общината ще кандидатства 
пред  Министерството на  ин -
вестиционното проектиране за 
пари за село Първомайци и Долна 
Оряховица. Ще бъдат заявени по  
450 000 лв. за всяко от населени-
те места за асфалтиране, уточни 
Деница Коева. Отделно за Дол на 
Оряховица от общинския бюджет 
през тази година ще се усвоят  
45 000 лв., също за асфалтиране на 
улици, които са били разкопани по про-
ект на ПУДОС за изграждане на кана-
лизация. Други 20 000 лв. общинската 
хазна отпуска от капиталовите си 
разходи за село Правда, където ще 
бъде направена ограда за гробищния 
парк. Селата Драганово, Първомай-
ци, Янтра, Крушето и Писарево пък 
кандидатстват с проекти за благо-
устрояване, всеки на стойност до  
10 000 лв.

Община Шумен обяви поръчка за реконструкция на 
междублокови паркови пространства и рехабилитация на 
междублокова улична мрежа и паркинги. Тя е за 4,176 млн. 
лв. и е разделена на 5 обособени позиции: рехабилитация 
на бул. „Велики Преслав” (1,365 млн. лв.); реконструкция на 
междублоково парково пространство и рехабилитация на 
междублокова улична мрежа и паркинги в кв. 364а (694,6 
хил. лв.); рехабилитация на разпределителна улична мрежа, 
изграждане на велоалея, обслужваща кв. 570, 571, 572 (449 
хил. лв.); реконструкция на междублоково парково простран-
ство и рехабилитация на междублоковата улична мрежа и 
паркинги в кв. 570, 571, 572 (1,493 млн. лв.); реконструкция 
на парково пространство в кв. 292 (173 хил. лв.). Изисквани-
ята към кандидатите са различни за всяка от позициите. 

Изпълнителите ще бъдат избрани на база икономи-
чески най-изгодно предложение, като цената има те-
жест 60%.

Сред приоритетите на община Велинград за тази 
година остава подобряването на инфраструктурата, 
заяви кметът Иван Лебанов. Освен важния за адми-
нистрацията проект за цялостно реновиране на бул.  
„Съединение" се мисли за асфалтиране на околовръст-
ния път в града, както и за изграждането на нов такъв 
от Велинград през Цветино и Кръстава, който да изве-
де движението на тежкотоварни камиони от градския 
център.

С постановление на Министерския съвет за об-
щина Велинград са одобрени средства в размер на 
1 280 000 лв. по Публична инвестиционна програма „Рас-
теж и устойчиво развитие на регионите". Проектът е 
насочен към постигане на икономически растеж, устой-
чиво развитие на регионите, повишаване на конкуренто-
способността на икономиката и създаване на възмож-
ност за генериране на заетост и доходи.

Снимка Денис Бучел

Анелия Кулинова, ОП на КСБ – Пазарджик

Община Пазарджик осигурява материалите, необхо-
дими за обновяването на най-голямата експозиционна 
зала „Цветан Радулов” в Художествената галерия „Ста-
нислав Доспевски” в града. С безвъзмездната помощ 
на учениците от Професионалната гимназия по стро-
ителство и архитектура в града ще бъдат ремонти-
рани 1450 кв. м площ, като мазилката бъде подновена. 
Освен от своите учители младите строители ще бъдат 
напътствани на обекта и от специалисти от ОП на 
КСБ – Пазарджик, и представители на местния Клуб на 
строителите ветерани. До края на април ремонтните 
дейности трябва да приключат и емблематичната за 
галерията зала, в която е изложена постоянната експо-
зиция „Портрет”, отново ще бъде отворена за посети-
тели. Инициативата за общественополезния труд е на 
учениците от ПГСА по повод 55-годишнината на учили-
щето. По този начин те искат да демонстрират своите 
знания и умения, ангажирайки се с дейност, полезна за 
хората от града. Идеята бе приветствана от кмета 
на общината Тодор Попов, който заяви, че е радостен 
от това, че учениците могат да приложат наученото, 
да се запознаят с галерията и нейните експозиции и да 
се чувстват съпричастни към благоустрояването на 
града. Той уточни, че обектът е избран по предложение 
на гл. арх. Кръстьо Танков.

Следващият обект, на който учениците предстои да 
работят, е Архиерейското наместничество в Пазарджик. 
Областното представителство е заложило в бюджета си 
за 2014 г. средства за купуване на нужните материали, 
а специалисти – членове на Камарата, ще съдействат 
при ремонта.

Инж. Венетка Витанова, ОП на КСБ – Варна

На тържеството, посветено на 80-годишния юбилей 
на инж. Велико Янков, организирано от Клуба на строи-
телите ветерани във Варна, присъстваха повече гости 
от броя на членовете му. И това е напълно разбираемо. 
Инж. Янков е един от най-изявените строители както във 
Варненския регион, така и на национално ниво. Инженерът 
по промишлено и гражданско строителство започва своя 
трудов път през 1959 г. в „Заводски строежи” – Дев ня. Ра-
боти като конструктор, технически ръководител, главен 
инженер, началник-управление. Участва активно в изграж-
дането и разширението на Завода за хлор, Содовия завод, 
Завода за PVC, ТЕЦ „Девня”, разширението на Циментовия 
завод, пристанище Варна-запад, „Канал-езеро” – Варна. 
Две години е кмет на Девня. От 1980 – 1987 г. е генерален 
директор на ДСО „Софстрой”, а след това три години е 
зам.-министър в Министерството на строителството и 
архитектурата. От 1990 г. работи в „Техноекспортстрой” 
и е ръководител на група обекти в Либия. След 1993 г. инж. 
Янков създава собствена строителна фирма. За профе-
сионалната си дейност той многократно е награждаван 
с държавни отличия. 

Юбилярят приветства гостите си и с топли думи на 
благодарност назова поименно всички хора, от които се е 
учил в професионалния си път. 

Националният клуб на строителите ветерани беше 
изпратил поздравителен адрес, а председателят на ОП на 
КСБ – Варна, инж. Христо Димитров също поздрави рож-
деника и му връчи плакета на Областното представител-
ство.

Пожеланията на гостите бяха сърдечни, приятелски 
и колегиални, изпълнени със спомени и с надежди. С присъ-
щото чувство за хумор на достолепните строители инж. 
Янков беше приет и в още един клуб – този на осемдесет-
годишните.

С пожелания за честити бъдни дни и от автора.
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Столичната 
община обяви и 
обществена поръчка 
за мониторинг на 
инфраструктурата
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В началото на април ще започне ремон-
тът на бул. „Цариградско шосе“, който ще 
продължи до средата на септември. Това 
съобщи зам.-кметът по транспорта на 
Столичната община Любомир Христов по 
време на инспекция на обекта. Строител-
но-ремонтните дейности засягат участъ-
ка на „Цариградско шосе“ от надлеза над 
бул. „Г. М. Димитров“ до надлеза над бул. 
„Александър Малинов“. За времето на реха-
билитацията шофьорите ще трябва да се 
съобразят и с ограничение на скоростта, 
като във всяка посока тя ще бъде от 80 до 
40 км в час. Стойността на целия проект 
е около 10 млн. лв.

Освен централни и локални платна в 
района на надлезите над бул. „Г. М. Дими-
тров“ и бул. „Александър Малинов“ ремонт-
ните дейности ще обхванат и пешеходния 
подлез под бул. „Цариградско шосе“ при Ок-
ръжна болница. Строителството ще се 
извърши на няколко етапа, обясни Любомир 
Христов.

„Ще започнем от моста на 4-ти кило-
метър, който е в много тежко експлоата-
ционно състояние. Знаете, че в края на 
миналата година се наложи да направим 

някои аварийни дейности по премахването 
на бетонови конзоли от него, тъй като па-
даха и застрашаваха живота и здравето 
на хората, които се движеха под него. От 
27 март ще има малка временна организа-
ция, което означава, че от двете страни 
на моста около 100 м от левите ленти 
ще бъдат затворени за движение. Тоест, 
движението ще бъде ограничено, за да бъ-
дат направени пресичанията, след което 
от 1 април се затваря и южната част на 
съоръжението, като трафикът ще се прех-
върли от страната на зала „Арена Армеец“ 
и в двете посоки, и започва ремонтът на 
моста“, обясни Христов.

Предвидено е около средата на май да 
стартира и работата по виадукта над 
бул. „Александър Малинов“ при разклона за 
летище София. Участъкът, който ще бъде 
рехабилитиран тази година, е 2,5 км.

„До средата на септември предвижда-
ме да приключи както ремонтът на двете 
мостови съоръжения, така и на централ-
ните платна на бул. „Цариградско шосе“. 
Тогава е началото на учебната година и 
трафикът по трасето ще бъда засилен. До 
края на ноември ще приключат и работите 
по локалните платна“, уточни той.

Любомир Христов подчерта, че със си-
гурност ще има сериозни затруднения за 
движението с оглед и на текущите ремон-
ти в района на кръстовището на две нива 
при Семинарията. Той припомни, че през ап-
рил предстои да започне строителството 
на метростанция на кръстовището на бул. 
„Черни връх“ и ул. „Сребърна“. Зам.-кметът 
заяви, че се надява шофьорите да намерят 
най-удобния вариант, като използват ал-
тернативните маршрути през бул. „Шип-
ченски проход“ и бул. „Мадрид“.

Страницата подготви 
Емил Христов

Ремонтните дейности по 
платното в посока София - 
Пловдив на виадукта на 67-и 
км на АМ „Тракия” могат да 
приключат предсрочно до края 
на май. Това съобщи министъ-
рът на регионалното развитие 
Десислава Терзиева, която на-
прави инспекция на съоръже-
нието заедно с председателя 
на УС на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ инж. Стефан 
Чайков. Обновяването включва 
премахване на цялата връхна 
конструкция и укрепване на 
стълбовете. Виадуктът се 
изгражда почти наново, посочи 
министърът. „В момента при-
ключва поставянето на греди-
те“, допълни тя.  

По време на събитието 
стана ясно още, че ремонти-
те и на трите виадукта на 
автомагистралите „Тракия“ и 
„Хемус“ трябва да приключат 
до края на годината. Обща-
та им стойност е 35 млн. лв., 
като изпълнителите дават по 
10 години гаранция.

Строителните дейности 
започнаха миналата година. Из-
пълнител е „ПОРР Бау Гмбх”. До-
говорът им е за 8 699 474,76 лв. 
с ДДС. Строителният надзор се 
осъществява от ДЗЗД „Виадук-

ти 2012“ и е за 321 030 лв. с ДДС.
„След края на строителните 

работи по платното в посока 
София - Пловдив ще започне ре-
монтът на трасето Пловдив 

- София“, каза още Десислава 
Терзиева. 

Тя съобщи, че организация-
та на движението ще бъде как-

то досега – двупосочно в едно-
то платно, а тежкотоварните 
автомобили над 12 т ще бъдат 
пренасочвани от пътен възел 
„Север” при Пловдив в посока 
околовръстното на Карлово и 
по подбалканския път за столи-

цата. До края на годината ще 
приключи цялостната рехаби-
литация на съоръжението. 

Тази година започва и ре-

монтът на старите участъци 
от АМ „Тракия” в близост до 
Пазарджик и Пловдив и при из-
хода от София. Стойността на 
дейностите е общо 70 млн. лв. 
Те трябва да приключат през 
2015 г. В момента се провеж-

дат търговете за избор на 
изпълнител. Строителството 
може да стартира в средата 
на лятото.

С
ни

м
ка

 Д
ен

ис
 Б

уч
ел

Стойността му е 10 млн. лв.

Министърът на регионалното 
развитие Десислава Терзиева и 
председателят на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. Стефан 
Чайков направиха инспекция 
на ремонта на виадукт по 
магистрала „Тракия“ при 
километър 67 в платното от 
София към Пловдив

Снимки Денис Бучел
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В този брой предста-
вяме плана за развитие на 
Благоевград. Той е изгот-
вен от ДЗЗД „Консорциум 
– ИПГВР – Благоевград“ с 
ръководител инж. Захари 
Донев. В обединението 
влизат 5 фирми, като во-
деща е „Родон“. Благоев-
град е осмият по големина 
и допълва седемте големи 
града. Той влезе във второ 
ниво в началото на мина-
лата година. Планираните 
инвестиции възлизат на 
над 686 млн. лв. до 2020 г., 
като основната част от 
тях – над 503 млн. лв., 
трябва да дойде по линия 
на различните оператив-
ни програми от структур-
ните и Кохезионния фонд 
на ЕС. Разчита се още на 
републиканския бюджет 
(88 млн. лв.) и общинския 
(53 млн. лв.). Благоевград 
се надява да привлече от 
частни инвеститори над 
25 млн. лв. Инвестициите 
са съсредоточени в три 
основни области – здра-
веопазване, образование 
и иновации.  Идеята е 
мястото да се превърне 
в притегателен център 
за доболнична помощ и 
обучение не само за живе-
ещите в Югозападна Бъл-
гария, но и за съседните 
Македония и Гърция. Зато-
ва е предвидено изграж-
дането на мега болничен 
комплекс на стойност по-
вече от 100 млн. лв. Пла-
нът се фокусира и върху 
образователната инфра-
структура, като акцент 
са професионалните гим-
назии, строителството 
на общежития за ученици 
и предприятие, където да 
трупат опит. Предвижда 
се реконструкция на глав-

ните и второстепенните 
улици, както и изграждане 
на нови. 

Инвестиции за 565  

млн. лв. в централната 

градска част 

Най-големите инвес-
тиции са предвидени в 
зоната с висока общест-

вена значимост, която 
обхваща централната 
градска част, Югозапад-
ния университет, Амери-
канския университет, кв. 
„Вароша“, южната част 
на парк „Бачиново“. Зона-
та е разположена на бли-
зо една трета от тери-
торията на града, като в 
нея попадат общинските 
и държавните ведомства, 
обектите на здравеопаз-
ването, образованието и 
културата. Това е причи-
ната и планираните ин-
вестиции в нея да са най-

много – общо 565 млн. лв. 
Те са обособени в 9 ин-
вестиционни комплексни 
програми за развитие 
на съответната инфра-
структура. 

Най-голям ресурс е 
предвиден за здравеопаз-
ването и социалните дей-
ности – над 142 млн. лв. 
Програмата за тях включ-
ва изграждането на нов 
болничен комплекс на мяс-
тото на сега съществу-
ващия от павилионен тип, 
с разгърната застроена 
площ 31 370 кв. м. Той ще 
се строи поетапно, а още 
тази година ще започне 
изграждането на новия 

вид спешна медицинска 
помощ, тъй като Благо-
евград е един от 12-те 
центъра в страната, из-
брани за прилагането на 
този подход. Според ин-
тегрирания план ще има 
хеликоптерен медицински 
екип, с който ще се осигу-
рява спешна помощ за за-
късали туристи и скиори 
в Рила и Пирин. Залегнало 
е още строителство на 
нова болница с най-малко 
500 легла, което заедно 
с оборудването се оце-
нява на около 71 млн. лв. 

Предвиден е и ремонт на 
Центъра за психично здра-
ве за 4,8 млн. лв., както и 
изграждане на два етапа 
на нова сграда на Центъ-
ра за кожно-венерически 
болести за 12,8 млн. лв. 
Планират се хоспис (5,7 
млн. лв.) и хотел със 75 
места (5,4 млн. лв.) за 
настаняването на близ-
ките, които ще придру-
жават лекуващите се. За 
да се осигурят кадрите 
за този мегакомплекс, се 
предвижда възстановява-
не на Медицинския колеж, 
като се изгради нова сгра-
да с оборудване за 5,8 млн. 
лв. Друг стимул за оста-

ване на младите лекари в 
Благоевград са различни-
те студентски стипен-
дии, които общината ще 
дава, възползвайки се от 
възможностите на нова-
та Оперативна програ-
ма „Нау ка и образование“. 
Предвидена е и финансова 
подкрепа за младите ме-
дици за придобиване на 
специализация. Изграж-
дането на целия болничен 
комплекс е с по-далечна 
перспектива и ще се случ-
ва на етапи до 2035 г. 

Другата голяма ин-

вестиционна програма 
за над 100 млн. лв. в тази 
зона е свързана с транс-
портната инфраструк-
тура. Заложените мерки 
целят да се увеличи про-
пускливостта на улична-
та мрежа с ремонт на 
първостепенните улици, 
както и на обслужващи-
те. Подготвена е група 
от проекти за северно 
затваряне на широкия 
транспортно-комуника-
ционен ринг на централ-
ната градска част за 
34 млн. лв. Ще има нов 
транспортен мост над 
п е ш ехо д н ат а  а ле я  и 
р. Банска Бистрица за 10 
млн. лв. Булевард „Алек-
сандър Стамболийски“, 
от ул. „Димитър Талев“ 
до парк „Бачиново“, ще 
бъде основно ремонти-
ран, като ще се изгради 
полупокрита автотран-
шея (22 млн. лв.). Изгот-
вени са проекти за рекон-
струкция на улици за над 
14 млн. лв. Сред тях са 
ул. „Христо Силянов“, бул. 
„Св. св. Кирил и Методий“, 
ул. „Братя Миладинови“, 
ул. „Иван Михайлов“, ул. 
„Владимир Черноземски“, 
ул .  „Д жеймс  Баучер “ , 
„Илинден“ и др. Плани-
ра се изграждане на нов 
булевард „Промишлен“ 
между бул. „Св. Димитър 
Солунски”  и  бул .  „14 -и 
полк” в бивш терен на 
Министерството на от-
браната с две кръгови 
кръстовища. Проб лемът 
при този проект е, че ще 
е необходим значителен 
финансов ресурс за обез-
щетяване на собстве-
ниците на земи,  като 
исканите от тях суми 
възлизат на  около  11 
млн. лв. Трасето, чиято 
прогнозна стойност е 6 
млн. лв., ще свърже живе-
ещите около 23 000 души 
източно от центъра с 
основния комуникационен 
ринг на града. Разрабо-
тена е и група проекти 
за реконструкция на об-

служващите улици за 35,8 
млн. лв. 

Заложено е и обно-
вяване на пешеходните 
зони и площадите в града. 
Проектът е за ремонт на 
пл. „Македония“, улиците 
около него (11 млн. лв.) 
и пл. „Георги Измирлиев“ 
(1,5 млн. лв.). Планирано е 
саниране на сградата на 
общината, без зала „22 
септември“, за 18 млн. лв., 
както и други общински 
и държавни сгради за 13 
млн. лв. 

Предвидени са мерки 
за образователната ин-
фраструктура, като ак-
центът е поставен върху 
професионалното средно 
образование. Планираните 
инвестиции са близо 43 
млн. лв., като освен в ре-
монта и обновяването на 
сградния фонд ще се вла-
гат средства и в инфор-
мационно-комуникационни 
технологии и внедряване 
на електронното образо-
вание. Заложен е ремонт 
на почти всички средни 
училища – Природо-мате-
матическата гимназия 
(1,2 млн. лв.), езиковата 
(1 млн. лв.), Национална-
та хуманитарна гимназия 
„Св. св. Кирил и Методий“ 
(1,5 млн. лв.), Гимназията 
по строителство, архи-
тектура и геодезия „Ва-
сил Левски“ (1 млн. лв.), 
Професионалната техни-
ческа гимназия „Ичко Бой-
чев“ (5,7 млн. лв.). Освен 
ремонта на Гимназията 
по електроника и електро-
техника „Никола Вапцаров“ 
за 3,7 млн. лв. е заложно да 
бъде направено и микроп-
редприятие по електро-
ника за 1,5 млн. лв., като 
инициативата ще бъде 
частна. Така учениците 
ще могат директно да 
практикуват професия-
та си, а най-добрите да 
останат и на работа. 
Заложен е и ремонт и раз-
ширение на ученическото 
общежитие (3,5 млн. лв.). 
Разчита се, че в тези учи-
лища ще се запишат деца 
не само от съседните 
общини, но и от Гърция и 
Македония, които преди 
това ще изучават българ-
ски език срещу заплащане. 

В предучилищното и 
основното образование 
ще бъдат вложени 9,5 млн. 
лв. По-голямата част от 
средствата ще отиде за 
ремонти на детски гради-
ни – „Детски свят“, „Мак“, 
„Вечерница“, „Детелини“, 
„Алени макове“, „Роса“, 
които средно ще струват 
между 400 – 700 хил. лв. Ще 
бъдат обновени и учили-
щата „Димитър Благоев“ 
(1,5 млн. лв.) и „Димитър 
Талев“ (4,5 млн. лв.). Освен 
външните и вътрешните 

Планираните инвестиции 
са над 680 млн. лв. до 2020 г.

Лилия Христова

Над 511 млн. евро са планирани за 67-те града до 
2020 г. по новата Оперативна програма „Региони в 
растеж“. Те са разделени на четири нива в зависи-
мост от броя на населението, икономическото им 
развитие и бюджетите.

В първата група е София, за която са предвиде-
ни 76,7 млн. евро (15%). Във второ ниво са деветте 
големи града Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара За-
гора, Плевен, Велико Търново, Благоевград и Видин. 
За тях са заделени общо 153,4 млн. евро (30%). За 
всеки е предвидена една и съща сума – средно по 17 
млн. евро.

В третото са 28 града – останалите областни 
центрове, плюс още 10 селища – Горна Оряховица, 
Дупница, Димитровград, Гоце Делчев, Петрич, Сви-
щов, Лом, Велинград, Карлово и Панагюрище. Заделе-
ният за тях ресурс е най-голям. Той е общо 255,7 млн. 
евро, което е половината от средствата. На всяко 
едно селище се падат по 8,8 млн. евро.

В последното, четвърто ниво са 29 по-малки гра-
да, за които са предвидени 25,5 млн. евро (5%). Така 
всеки ще получи скромните 913 106 евро.

Проектите, които ще се финансират, са разрабо-
тени на базата на интегрираните планове за град-
ско възстановяване и развитие (ИПГВР). Всеки един 
от тях е разделен на три зони на въздействие – със 
социален, икономически и с обществен характер.
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им ремонти е планирано 
сградите да бъдат гази-
фицирани, да се открият 
медицински и дентални ка-
бинети, а дворовете да се 
благоустроят с изгражда-
нето на спортни игрища и 
площадки. 

Програмата за ре-
новиране и обновяване 
на културната инфра-
структура е за близо 35 
млн. лв. В нея е заложен 
проект за ремонт и раз-
ширение на библиотека-
та (11 млн. лв.), театъра 
(5,8 млн. лв.), читалище-
то „Никола Вапцаров“ (1,5 
млн. лв.) ,  реставрация 
на църквата „Въведение 
Богодорично“, регионал-
ния исторически музей 
(5,6 млн. лв.). Планирано 
е и изграждането на ре-
гионален фронт офис за 
културните и туристи-
ческите индустрии (9,4 
млн. лв.). Целта е той да 
служи за популяризиране-
то на Благоевград. 

Нови 1400 жилища в социал-

ната зона

Благоустрояване и 
изграждане на 1400 нови 
жилища, от които 500 за 
социално слаби, е заложено 
в зоната със социален ха-
рактер. Тя обхваща IV мик-
рорайон и кв. „Освобожде-
ние“, което е малко над 5% 
от територията на града. 
За площта има действащ 
подробен устройствен 
план с отреждане на жи-
лищно застрояване. За 
това са предвидени мер-
ки за изграждане на нова 
улична мрежа заедно с 
прилежащата й инфра-
структура – енергоспес-
тяващо осветление и 
озеленяване, както и раз-
криване на нова линия на 
градския транспорт. Ще 
бъдат ремонтирани и ули-

ците в зоната „Дойран“, 
„Шар планина“, „Вардар“ 
и „Ветрен“, като цялата 
инвестиционна програ-
ма за благоустрояването 
на квартала е за над 25  
млн. лв. 

Планирано е и строи-
телство на нова детска 
градина за две групи и 
една предучилищна за 1,3 
млн. лв. Ще се изграждат 
общежития за 3 млн. лв. 
за ученици и студенти от 
Македония и Сърбия. Пред-
вижда се строителство 
на офис сграда – общинска 
собственост, за нуждите 
на КАБ, САБ и КИИП, която 
ще се отдава под наем за 
28,5 млн. лв. Инвестицион-
ните мерки в зоната със 
социален характер са за 
над 66 млн. лв. 

Иновационен център  

в икономическата зона 

Изграждането на ино-
вационен център е акцен-
тът в икономическата 
част на града. Тя обхва-
ща военното поделение 
и зона „Изток“, като пла-
нираните инвестиции 
са над 56 млн. лв. Тук са 
концентрирани водещи-
те предприятия, които 
произвеждат близо 1/4 
от брутния вътрешен 
продукт на града. Това са 
„Месокомбинат Благоев-
град” АД, „Мебелна фабри-
ка“, Д. В. Д., ЗПП АД (За-
вод за печатни платки), 
„Пиринско пиво” АД, „Хляб 
и хлебна промишленост”, 
„Млечна промишленост – 
Благоевград“ АД, отскоро 
разширено с активите на 
„Пик“ АД.

Бъдещият иновационен 
център ще е разположен в 
южната част на военното 
поделение, като е разде-
лен на три. Той е планиран 

така, че безпрепятстве-
но да се асоциира към 
Мрежата от иновацион-
ни центрове на ЕС. Ще 
има сгради (отдавани под 
наем) и терен – общинска 
собственост, на обща 
стойност 16,4 млн. лв. 

Планира се изграждане 
на индустриална изложбе-
на площ (на закрито и от-
крито) с хотел и общинска 
изложбена полифункцио-
нална зала с възможност 
за строителство на 3 из-
ложбени зали по практи-
ката на Експо. Предвижда 
се и отделяне на терен 
(14,5 дка) за строителство 
на иновационни предприя-
тия с ПЧП (предимно чис-
то производство) с дого-
вори тип „джойнтвенчър”. 
Общата площ на терена 
е 34 дка, а стойността – 
17,7 млн. лв. Ще бъде изгра-
ден кампус – образовате-
лен и изследователски и с 

1. Възстановяване и рехабилитация на градския 
парк „Ловен дом”. 

1.1. Рехабилитация на най-старата част (север-
ната и контактна с кв. „Вароша“) с възстановява-
не на Розариума, две детски площадки и нов тенис 
корт. 

1.2. Осъвременяване на зоопарка – Благоевград, 
в т.ч. клетки за птици и животни (с пълна рекон-
струкция на клетките на мечките по нормите на 
ЕС), благоустройство и изграждане на зона за от-
дих и забавления за възрастни и деца. 

2. Изграждане на спортно игрище и детска пло-
щадка в жк „Еленово”, кв. 32. 

3. Рехабилитация и възстановяване на улици из-
вън зоните за въздействие. 

3.1. Комплексна рехабилитация в жк „Еленово 2” 
на улиците „Омуртаг”, „Орфей”, „Орион”, „Байкал” и 
„Клокотница” – тротоари, улично озеленяване, ин-
терактивно улично осветление и подземни обекти, 
инженерни линейни обекти с необходими стомано-
бетонни колектори, ВиК (газ) и кабелизации (интер-
нет, тв и др.). 

3.2. Комплексна рехабилитация в ромската ма-
хала на улиците „Егея”, „Лале” и „Асен Йотов” – тро-
тоари, улично озеленяване, интерактивно улично 
осветление и подземни обекти, инженерни линейни 
обекти с необходими стоманобетонни колектори, 
ВиК (газ) и кабелизации (интернет, тв и др.). 

3.3. Рехабилитация в кв. „Струмско” на улиците 
„Малешевска”, „Кресна”, „Влахина планина”, „Тодор 
Каблешков”, „Петьо Петков”, „Заря”, „Питу Гули”.

3.4. Изграждане на ул. „Зеленка” и връзка на кв. 
„Грамада” с централната градска част – Благоев-
град.

3.5. Ул. „Илинден” – II етап, с. Рилци; ул. „Яне Сан-
дански”, с. Покровник; ул. „Черковна”, с. Бело поле; 
от главен път до о.т. 74, с. Логодаж; от о.т. 26 до 
о.т. 45, с. Падеж. 

4. Преустройство на ниска сграда на ОУ 9 за 
филиал на ОДЗ „Ален мак” в жк „Ален мак”. 

5. Изграждане на ОДЗ „Скаптопара“, кв. 8, УПИ XII 
(сидентификатор 601.103 – Механотехникум).

други обслужващи функции, 
върху площ 16 дка за 11,8 
млн. лв.

Предвиждат се и пре-
чиствателни съоръжения 
за отпадни води за фир-
мите в промишлената 
зона „Изток II”, както и 
саниране, ремонти и до-
оборудване (след проявен 
инвеститорски интерес) 
на производствените им 
бази.

Първата част (А) ще 
бъде иновационен и про-
мишлен комплекс с науч-
ноприложен център за 

производство на хайтек 
оборудване и ИТ техно-
логии.  Втората част 
(Б) – кампус с образова-
телен, изследователски 
и с други обслужващи 
функции комплекс – нови 
сгради за аудитории, ка-
бинети, лаборатории, 
заведения за хранене, по-
чивка и спорт, занималня 
за деца. Част В – индус-
триална изложбена площ 
(на закрито и открито) 
с хотел за конгресен (де-
лови) туризъм и хеликоп-
терна площадка.

Снимки Елица Илчева и община Благоевград
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Елица Илчева

Г-н Палев, във ваша-

та област имаше доста 

недоволство от разпре-

делението на парите по 

програмата „Региони в 

растеж“, която финансира 

местни проекти със сред-

ства от бюджета. Съби-

раха се подписки, писаха се 

писма и напрежението май 

още не е туширано?

Ако трябва да съм от-
кровен, а аз не мога да не 
бъда, ще ви кажа, че и аз не 
съм доволен. Да ме бяха пи-
тали, щях да кажа, че всич-
ките 500 млн. лв. трябва да 
дойдат при нас. Но е редно 
да си дадем сметка, че на-
всякъде в България живеят 
хора, които се нуждаят от 
водопроводи, от канализа-
ция и улици. Оплакват се 
не само в Благоевград, а и 
в Банско и Петрич. Единият 
ми заместник е от Петрич, 
другият от Банско, ако има 
политика в разпределение-
то, няма логика. 

Искам и друго да кажа 
– общините не бива да раз-
читат, че със средства от 
държавата могат да финан-
сират грандиозни проекти. 
Странно ми е защо така се 
вкопчиха в тези пари, все 
едно са не половин милион, 
а половин милиард.

Вероятно  защото 

това са най-лесните и най-

бързи пари... 

Аз пък ще ви призная, че 
много исках да се случат 
проектите в Благоевград. 
Особено този за подлеза в 
квартал „Грамада“, който 
и като стойност не е кой 
знае колко голям – от по-
рядъка на 2 млн. лв. Незна-
чителните суми в дългите 
списъци с проекти в мал-
ките населени места са 
много за хората там. И са 
капка в морето за Благоев-
град и Банско. Но има и дру-
ги начини за финансиране с 
държавни пари.

Конкретни примери 

може ли да посочите?

Да, разговарях с минис-
тър Десислава Терзиева 
за изграждането на водо-
провода за селата Места 
и Филипово. Той е за около 
180 хил. лв. и министърът 
пое ангажимент да осигури 
парите от фонда по безво-
дие. Това означава, че 2 села 
няма да са на режим. 

Казахте Места, Фи-

липово, къде другаде има 

спешни проблеми за реша-

ване в областта?

Кресна и Струмяни, раз-
ложкото село Елешница е 
на свиреп воден режим, а 
проблемът е изключител-
но сложен за решаване. За-

хранването е откъм Банско 
и тази година след една 
авария при изпълнението 
на водния цикъл в курорта 
бяха изпразнени резервоари-
те, при което селото оста-
на на сухо. Подсигурени са 
вече 300 хил. лв. от фонда за 
безводие към МРР и ще бъде 
направено водохващане от-
към Родопите. Проектът е 
готов и е внесен във ВиК 
Благоевград. Става въпрос 
за 2000 жители.

Във всички по-висо-
ко разположени населени 
места има трудности с 
водоснабдяването. Рабо-
ти се за изграждане на 
водоем в петричкото село 
Коларово. Инициативата и 
там е подета от МРР. В 
село Бабяк, което е с 1000 
жители, в моята община 
Белица, от чешмите тече 
кална вода, хората я полз-
ват само за миене по дво-
ра. За нов водопровод са 
нужни 900 хил. лв.. 

В областта имаше дос-

та проблеми и с депата – 

какво се случва с тях?

Нито Разлог има депо, 
нито Благоевград. За об-
ластния център има общо 
сметище със Симитли, Ко-
чериново, Бобошево, Рила. 
Последните три общини са 
в област Кюстендил. Мно-
го време се загуби заради 
проекта, който се ланси-
раше дълги години от бив-
шия кмет на Кочериново. И 
така се замотаха нещата, 
че още малко - и щяха да се 
изтърват всички срокове. 

Добър проект със завър-
шени процедури има Разлог. 
Обаче, вероятно сте запоз-
нати, протестът на хора-
та трае с години. Всички 
съдебни саги вече приклю-
чиха, няма забележки от 
Брюксел, категорично е 
становището и на нашето 
Министерство на околната 
среда и водите, но местни-
те не могат да разберат. 
Това доказва, че когато 
няма достатъчно добра 
разяснителна кампания на-
време, има неразбиране.

В по-глобален план как 

виждате развитието на 

малките населени места, 

има ли интерес от страна 

на външни инвеститори. 

Ако се построят малки 

фабрики, вероятно ще е 

добре за всички. 

При нас основните въз-
можности са за развитие 
на туризъм и земеделие. И, 
да, има инвеститори, които 
търсят терени, искат да 
строят фабрики. Но исти-
ната е, че щом се стигне до 
въпроса изградена ли е ин-
фраструктурата или кога-
то ги заведем до някое село 
или терен, до който няма 
път – всичко приключва. 

Това не звучи добре...

Навсякъде поставям 
проблема за пътя Гоце Дел-
чев - Юндола. Това е изклю-
чително важна артерия за 
нашата област. И докато 
не я превърнем в хубаво ев-
ропейско шосе, нищо не пра-
вим. Най-после тази година 
имам уверението, че трябва 
да стигнем до края. С МРР 
буквално дни преди Нова го-
дина успяхме да договорим 
да се поставят поне ман-
тинели по пътя, мостовете 
бяха без парапети, имаше 
огромни изкопи. И топлата 
зима ни спаси от големи ка-
тастрофи по него. 

Вероятно знаете каква 
е сагата там. Проблемите 
дойдоха от австрийската 
фирма „Алпине“, която спе-
чели поръчката и фалира. 
Преди това същото се по-
лучи с гръцката „Продефти-
ки“, която изграждаше пътя 
Банско – Гоце Делчев. Вече 
е избрана българска фир-
ма. В момента се изгражда 
мобилна асфалтова база и 
започва същинското стро-
ителство. 

А личното ми мнение е, 
че от Банско към Гоце Дел-
чев и надолу към Петрич 
най-добре е да се развива 
земеделие. С носталгия се 

сещам за годините преди 
1989-а, когато с тирове се 
извозваха ябълки и круши по 
цял свят, а стадата бяха 
с хиляди животни. Там ще 
разчитаме основно на про-
грамата за селските райо-
ни и се радвам, че виждам 
много сериозно засилване 
на интереса. Ще помага-
ме, ще насочваме малките 
стопанства. Представа си 
нямате колко трудолюбиви 
са хората в тази част на 
България. Гледат червеи, 
охлюви, билки и всякакви 
екзотични продукти, чудят 
се какво да измислят, за да 
оцелеят, и никаква работа 
не ги плаши.

Туризмът също е ключов 
за нашия регион. 

Да, все пак в центъра 

на областта е Банско. Как 

виждате развитието на 

туризма?

Регионът е с пре-
достатъчно природни 
дадености. Банско по 
мнението на водещи 
световни експерти е 
изключително място, 
най-добрият зимен цен-
тър в страната. Но без 
да се построи втора ка-
бинка, без да се развие 
инфраструктурата, по 
мнението на специали-
стите ще заглъхне до 
десетина година. Разлог 
също има готов проект 
и „Картала“ над Благоев-
град не е за подценява-
не. Банско и Разлог обаче 
трябва да вървят заедно 
и местните власти не 
спорят по този въпрос.  
Проектът „Кулиното“ на 
Разлог също има огромен 
потенциал. Голфът дава 
допълнителни възмож-
ности. Но за да се при-
вличат елитни играчи 

от света, трябва да се из-
градят още няколко компле-
кса. Има ги проектите, има-
ше преди години определени 
терени около Горно и Долно 
Драглище. И пак повтарям, 
че не бива да се работи на 
парче, а всички заедно. Во-
лята на местните власти 
е точно такава и трябва да 
се уважи. 

Вие сте връзката на 

кметовете с държавата, 

успявате ли да работите 

в синхрон?

Малко ще се похваля. 
Имам предимството, че 
преди да бъда назначен за 
областен управител, съм 
бил два мандата в парла-
мента. И ако преди позна-
вах лично 90 процента от 
министрите, сега познавам 
100 процента. Така че ня-
мам проблем с комуникаци-
ята с централната власт. 

Който и кмет да е потър-
сил съдействие, винаги съм 
насреща и най-отговорно 
заявявам, че работим пер-
фектно. Няма заседание на 
Областния съвет, на което 
да отсъстват местните 
управници. И дори когато 
някой е в чужбина, идват 
заместници и работата 
върви. Създадохме една 
практика, която не беше 
позната до момента – да 
провеждаме срещите си в 
различните населени мес-
та. Хареса им на кметове-
те и предложиха да дома-
кинстват на ротационен 
принцип. 

Общините от години 

се борят за децентрали-

зация. Наскоро кметът на 

Сапарева баня Сашо Ива-

нов сподели пред вестни-

ка, че освобождаването на 

минералните води от дър-

жавата и прехвърлянето 

им към местните власти 

е довело до много инвес-

тиции, защото комуни-

кацията с тях е по-лесна, 

отколкото с министер-

ствата. 

Аз подкрепям изцяло 
идеята за децентрализа-
цията. Навсякъде по света 
местните власти са най-
силните, 90-процента от 
проблемите се решават 
на място. Когато прави-
лата са разписани ясно и 
категорично и се спазват, 
бизнесът ще работи мно-
го по-ефективно. Твърде 
са ни тромави процедури-
те сега. Инициативата 
на правителството за 
съкращаване на разреши-
телните режими, които 
са безброй, също е изклю-
чително добра. И вече се 
работи. По отношение 
на обслужването на едно 
гише също има още какво 
да се направи. 

Най-главната артерия 

в Пиринско е „Струма”.  

Доволен ли сте от начина, 

по който се работи?

На лот 2 нещата вър-
вят добре. Много проблеми 
на гражданите създаваше 
липсата на обходни пъти-
ща на лот 4 и положихме 
доста усилия, за да ги оси-
гурим за петричките села. 
Но всички знаят, че е за до-
бро, и стискат зъби. Има-
ше забавяне на този лот, 
но уверенията на строите-
лите са, че ще се справят. 
Знаете, че има развитие и 
за най-сложния терен през 
дефилето. Важното е, че 
кардинално този проект 
ще отвори пътя към Гърция 
не само на България, но и на 
цяла Европа.

Муса Палев, областен управител на Благоевград:

Инфраструктурата в малките населени места трябва  
да е приоритет и на кметовете, и на държавата 

Муса Палев е роден в с. Бабяк, област Благоев-

град. Завършил е  „Социални дейности” и „Бизнес 

администрация”. От 2005 до месец април 2013 г. е 

народен представител. Заместник-председател на 

Комисията по въпроси на държавната администра-

ция;  член на Комисията по жалбите и петициите на 

гражданите, член на Комисията по труда и социал-

ната политика. През месец юни 2013 г. е назначен за 

областен управител на Благоевград.

Снимки авторът
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Г-н Ушев, каква беше за Специализирания съд  

2013 г.?

Много трудна. Мисля, че имаме накъде да подобря-
ваме работата си, но виждам, че колегите са всеот-
дайни, че правят всичко възможно делата да приключ-
ват бързо и справедливо. 

Каква е вашата оценка на нормативната база, 

която трябва да прилагате на практика, и смятате 

ли, че нещо трябва да се промени?

Това, което аз виждам като наложителна промяна 
към настоящия момент, е въвеждането на обжалвае-
мост на актовете на въззивната инстанция, с които 
се отменя първоинстанционната присъда и се връща 
делото за ново разглеждане заради допуснати процесу-
ални нарушения, било то на фаза първа инстанция или 
на досъдебното производство. Считам, че такава про-
мяна е необходима, тъй като в настоящия формат на 
провеждане на конкурсите за израстване на магист-
ратите във въззивните инстанции често намират 
място например прокурори от Районната прокуратура, 
които, ако имат достатъчно стаж, могат да станат 
съдии в апелативен съд. Така, без да са разглеждали 
един процес от начало до край, без да са провели съ-
дебно следствие, без да знаят колко усилия отнема 
призоваването, на голям брой свидетели, провеждане-
то на разпити, организацията около съдебния процес 
по едно такова огромно по обем и фактология дело, 

понякога с лека ръка отменят първоинстанционната 
присъда за някакво дребно нарушение. Този техен акт 
е необжалваем и ние сме принудени да разглеждаме 
делото отначало по същество. А по нашите дела дос-
та често провеждането само на едно съдебно заседа-
ние струва около 500 лв.  Разглеждането на едно дело 
струва няколко хиляди лева. Отменянето с лека ръка 
на първоинстанционните присъди заради процесуални 
нарушения, които могат да бъдат поправени от въз-
зивната инстанция и въвеждането на възможността 
за контрол на този акт, би довело до ускоряване на 
тези процеси и по-правилното им решаване. 

Страницата 
подготви 
Ренета Николова

Постъпилите дела в 
Специализирания нака-
зателен съд за 2013 г. са 
1654, като над 94% от тях 
вече са приключени. Сред-
но на съдия са се падали 
127 дела за годината, кое-
то прави по 11 на месец. 
Това съобщи Георги Ушев 
– председател на съда, 
който отчете на прес-
конференция дейността 
за изминалата година на 
оглавяваното от него ве-
домство. Някои от дела-
та са с обем 200 тома и 
над 500 свидетели, обясни 
Ушев и даде като пример 
делото за данъчните из-
мами, придобило извест-
ност в медиите като  

„Недосегаемите”.
181 са осъдените лица, 

като най-често налагана-
та присъда е лишаване от 
свобода до 3 години. На-
ложените глоби са за 580 
хил. лв., сключените спо-
разумения през миналата 
година са 51.

За 2013 г. спецсъдът е 
издал малко над 500 раз-
решения за използване на 
специални разузнавателни 
средства (СРС), 14 са от-
казите за използване на 
СРС.

Като проблеми през 
годината Ушев посочи, че 
Специализираният наказа-
телен съд продължава да 
работи с 10 съдии и три-
ма командировани, като 
този брой е крайно недос-
татъчен. През 2013 г. е 
проведен конкурс за нови 9 
съдии, но той не е приклю-

Георги Ушев, председател на СНС:

Броят на изпълнителните дела 
намалява за първи път от 2006 г. 
насам, показва статистиката на 
Камарата на частните съдебни 
изпълнители (КЧСИ) за миналата 
година. Ако от 2006 г. делата беле-
жат устойчив ръст с 20% всяка го-
дина, то 2013 г. е първата, в която 
тенденцията се обръща и се отчи-
та спад с 16% в  сравнение с 2012 г. 

„Цифрите от статистиката 
за миналата година са сигнал, че 
най-тежкият етап от кризата е 
зад гърба ни и страната се съжи-
вява икономически“, посочват от 
камарата.

185 000 е общият брой на об-
разуваните дела. Най-многобройни 
са тези в полза на бизнеса - 104 
500, или 57% от всички. В полза на 
банките са 21% от тях, или 39 000. 
Следват делата в полза на гражда-
ните - 25 000. 18 500 са образува-
ните дела в полза на държавата, 
като около три четвърти от тях 
са публични вземания, а останали-
те – частни.

Най-изявен е спадът на делата 
на банките – около 22%. В същото 
време обаче значителна част от 

събраните средства са в тяхна 
полза, което подсказва, че става 
въпрос за големи корпоративни 
клиенти. Намалението на делата 
на банки ясно показва и че вълната 
на лошите кредити е отминала. 

Общо за миналата година част-
ните съдебни изпълнители (ЧСИ) са  
събрали 1,135 млрд. лева, с 12% пове-
че от 2012 г. От 2009 г. събраните 
от ЧСИ суми устойчиво нарастват, 
а увеличението през 2013 спрямо 
2009 г. е приблизително три пъти.

Намалява и броят на продаде-
ните имоти – от 7700 до 7000 през 
2013 г. В тази цифра влизат хоте-
ли, недовършени сгради, парцели, 
бизнес имоти, къщи, апартаменти, 
гаражи и земеделски земи. Важно е 
уточнението, че реално продажби-
те са по-малко, тъй като при про-
дан на сграда статистиката ни 
отчита всеки един обект в нея – 
гараж, паркомясто, офис и пр. 

Общо 163 кантори на ЧСИ функ-
ционират в страната. В тях рабо-
тят приблизително 2000 души. От 
дейността им в държавния бюджет 
за 2013 г. пряко са постъпили 200 
млн. лева. 

С
ни

м
ки

 Д
ен

ис
 Б

уч
ел

До всички потребители на Търговския регис-
тър, регистрирали електронните си адреси (над  
75 000 търговски субекта), от 24 март започна из-
пращане на съобщения, с които Агенцията по впис-
ванията напомня, че услугата „SMS оповестяване 
за настъпила входяща регистрация за търговец в 
информационната система на Търговския регис-
тър“ е превенция срещу злоупотреби и нерегламен-
тирани действия от страна на недобросъвестни 
лица по отношение фирмените дела на търговците. 

В съобщението, което ще получат потребите-
лите, агенцията напомня и да не се изчаква послед-
ният момент за подаване на годишните финансови 
отчети (ГФО). 

Крайните срокове за подаване на годишния фи-
нансов отчет и консолидирания финансов отчет, 
годишния доклад за дейността и годишния консо-
лидиран доклад за дейността, приети от общото 

събрание на съдружниците/акционерите или от  
съответния орган чрез заявяване и представяне за 
обявяване в Търговския регистър, са както следва: 
за едноличните търговци – до 31 май (в случай че 
е необходим) за дружествата с ограничена отго-
ворност – до 30 юни; за всички други търговци по 
смисъла на Търговския закон – до 31 юли.

Международна конференция на тема  
„Интегритет на магистратите“, организирана 
от Министерството на правосъдието в рамките 
на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г., 
ще се проведе на 1 и 2 април в София. Основната 
цел на форума е обмен на опит и знания във връзка 
с интегритета на магистратите, както и дис-
кутиране на въпроси, свързани с укрепване ефек-
тивността на съдебната система. Дискусията 
ще бъде открита от вицепремиера и министър на 

правосъдието Зинаида Златанова, Н. Пр. Гюру Ка-
тарина Викьор – посланик на Кралство Норвегия, 
и зам.-министъра на правосъдието на Кралство 
Норвегия Видар Брейн-Карлсен. В конференцията 
ще участват представители от Министерство-
то на правосъдието на Норвегия, на държавите 
– членки на ЕС, на Съвета на Европа, Европейска-
та комисия и членове на Висшия съдебен съвет 
на България и на Европейската мрежа от висши 
съдебни съвети.

Отчете 181 осъдени и 580 хил. лв. наложени глоби за 2013 г.

чил, тъй като решението 
за избор се обжалва.

Друг проблем е,  че 
Специализираният нака-

зателен и Специализи-
раният апелативен съд 
ползват общо един етаж 
от сградата на „Черков-

на”, като разполагат само 
с четири съдебни зали. 
Деловодствата не поби-
рат стотиците тонове 

материали по дела и няма 
помещение за съхранение 
на веществените доказа-
телства. 
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Десислава Бакърджиева

Инж. Ангелиева, прехвър-

лянето на дирекция „Техниче-

ски правила и норми” от МРР 

към МИП възпрепятства ли 

работата ви?

Имаше забавяне при някои 
дейности на дирекцията, но 
то беше преодоляно с бързо-
то приемане на необходимите 
изменения в Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ). 
Нещата, които ни спъваха, 
бяха формални. Необходима 
беше законодателна промяна, 
за да може министърът на ин-
вестиционното проектиране 
да подписва документи. Тем-
повете на работа бяха въз-
становени, от една страна, с 
бързите нормативни измене-
ния, а от друга, благодарение 
на екипа на дирекцията, който 
се справи с всички трудности. 
Огромни усилия се положи-
ха по отношение на проекта 
„Анализи, проучвания и акту-
ализация на нормативните 
актове в подкрепа на ОПРР 
2014 - 2020”, за да няма заба-
вяне в сроковете. Преминахме 
през много сложни процедури, 
тъй като МИП трябваше да 
стане външен бенефициент 
по проекта. Необходимо беше 
да се изготвят анекси към 
вече подписаните договори с 
изпълнителите и др. Важното 
е, че се справихме и проектът 
приключва успешно.

През 2014 г. европейски-

те норми за строителство 

станаха задължителни при 

обществените поръчки. При-

ключи ли процесът по въвеж-

дане на еврокодовете?

Еврокодовете са щекот-
лива тема. От началото на 
2014 г. с изменението на на-
редбата за проектиране на 
строителни конструкции по 
европейските норми настъпи 
оживление в някои браншови 
организации. Мненията са раз-
лични. Някои колеги смятат, че 
е рано да се използват евро-
кодове, други подкрепят при-
лагането им. В дирекцията 
постъпиха доста становища 
и предложения, които могат 
да се обединят в няколко ас-
пекта. Единият е по отно-
шение на самите еврокодове 
- формули, норми, числа и т.н., 
по които България като стра-
на членка винаги би могла да 
направи обосновани промени 
по съответния ред. Втората 
група въпроси са свързани с 
националните приложения към 
еврокодовете, за някои от кои-
то сме предвидили корекции. 
Допитали сме се за мнения до 
всички заинтересовани профе-
сионалисти, камари и минис-
терства, за да редактираме 
националните приложения по 
най-добрия начин. Това е кон-
кретната работа в момента 
по еврокодовете. Смятаме 
да направим редица срещи с 
колегията, за да въведем по-
вече яснота по наредбата за 
проектиране на строителни 

конструкции. Тя важи 
само за строежите, 
възлагани по общест-
вени поръчки, за всич-
ки останали все още 
действат български-
те норми.

Има ли индикации 

дали до момента се 

прилагат успешно 

еврокодовете?

От две години е 
възможно да се при-
лагат европейските 
норми. Имам информа-
ция за доста проекти, 
изпълнение съгласно 
еврокодовете, и то 
много преди да да-
дем официален старт 
чрез наредбата. При-
чината е, че те са 
едно усъвършенства-
но средство за про-
ектиране на сгради в 
световен мащаб. Пър-
вата генерация евро-
кодове беше готова в 
края на 2008 г. в Ев-

ропа, но в България тя стана 
факт малко по-късно. Причина-
та е, че трябваше да направим 
националните приложения. Те 
са 1050 и за изработването им 
беше необходимо много време. 
Това е огромен обем работа. 
Приложенията ни бяха гото-
ви през 2011 г., а на по-късен 
етап въведохме и наредбата – 
тоест има зададен ред и пре-
ходен период от две години.

Курсове за обучение на 
действащите проектанти, 
които не са учили еврокодове, 
започнаха да се провеждат 
още преди десет години. Сту-
дентите във висшите учили-
ща в София и Вар на също се 
обучават  по европейските 
норми. Разбира се, като всяко 
ново нещо, което се въвежда, 
е трудно. Допълнителната 
трудност за българските спе-
циалисти е, че проектирането 
се извършва по норми за разли-
ка от повечето страни от ЕС, 
където се работи по стандар-
ти и въвеждането на евроко-
довете е по-лесно. Още повече 
това е една много отговорна 
и сериозна материя. Предпо-
лагам, че и през тази година 
конструктивните спорове с 
гилдията ще продължат, за 
да могат да бъдат изчисте-
ни проблемните въпроси от 
евронормите и да вървим на-
пред към следващата стъпка 
на усъвършенстването, което 
се случва на европейско ниво.

Какво ще включи проце-

сът на рационализация на ев-

ропейско ниво?

Преди няколко години ЕК 
даде мандат на Европейския 
комитет за стандартизация 
(СЕН) да започне работа по 
разширяване на еврокодовете. 
Тоест предстои навлизането 
на втора подобрена генера-
ция на европейски норми. Една 
част от промените ще засег-
не опростяването на евроко-
довете, тъй като доста неща 
не са ясни или са твърде ус-
ложнени. Има много препратки 
към европейските директиви 
и стандарти, което страшно 
много затруднява работата 
на нашите проектанти. Освен 
опростяването във втората 
генерация норми се предвижда 
и създаването на нови или раз-
ширяването на съществуващи 
кодове с иновационни проду-
кти. Особено внимание ще се 
отдели на правилата, които се 
отнасят до реконструкцията 
на строежите. Тази тема е от 
изключително значение, осо-
бено за инфраструктурните 
обекти. Очаква се еврокодове-
те за реконструкция да бъдат 
готови най-рано към 2015 г.

Имаше идея за експертна 

комисия към МИП, която да 

подпомага решаването на 

проблемите, свързани с евро-

кодовете. Ще има ли такава?

Няма  такава  експерт-

на комисия. Организират се 
достатъчно работни срещи 
с браншовите организации 
за решаване на проблемите, 
свързани с европейските нор-
ми. Консултираме всеки, кои-
то е потърсил помощ писмено 
или по друг официален начин. 
Няма нужда от специална ко-
мисия. Има обществен и на-
ционален експертен съвет 
към министерството с учас-
тието на представители на 
други ведомства, бизнеса и 
неправителствени организа-
ции и когато е необходимо ще 
организираме специализирани 
заседания за разглеждане на 
нормативната уредба.

Предложено беше да се из-

готви и единно помагало по 

еврокодовете. Има ли нужда 

от такова?

Изработването на вся-
какъв вид ръководства е от 
компетентността на непра-
вителствените организации. 
Те сами трябва да подпомог-
нат дейността си за правил-
но прилагане на нормите. Ако 
поискат от нас логистична 
помощ, а не финансова, ние 
сме насреща. Работата ни е 
да определим минималните 
нормативни изисквания изиск-
вания за проектиране и изпъл-
нение на строежи, конструк-
ции, инсталации, енергийна 
ефективност, достъпна сре-
да и др., с оглед правилното 
им прилагане. Ръководството 
дава синтезирана информа-
ция и улеснява работата на 
проектантите, но то няма 
тежестта на наредба или на 
нормативни изисквания, одо-
брени от министър. Това ес-
тествено не пречи да има ръ-
ководства.

Труден ли е процесът на 

хармонизиране?

Европейските изисквания 
и хармонизираните стандар-
ти – основно от приложното 
поле на Директива 89/106/
ЕЕС, започнаха постепенно да 
се прилагат от 2000 г. Проце-
сът все още не е приключил. 
Той е изключително труден не 
само за България, но и за це-
лия ЕС. Като цяло България се 
движи успоредно и в никакъв 
случай не е закъсняла с хар-
монизирането. Този процес  
се усложнява и от факта, че 
седемте основни изисквания 
към строежите определени 
в Регламент №305/2011 г. и 
техническите спецификации 
към него (изискванията на чл. 
169, ал. 1 и 2 от ЗУТ) следва 
да са съгласувани с изисква-
нията на останалите хори-
зонтални директиви, като 
защита от шум, енергийна 
ефективност, опазване на 
здравето и околната среда  
и устойчиво използване на 
природните ресурси. Освен 
това нормативната уредба 
за основните изисквания към 
строежите е в правомощията 
на различни министерства. 
Смятам, че за усъвършенст-
ването й усилията трябва да 
се съсредоточат в създава-
нето на единен нормативен 
акт за интегрирано прилага-
не на основните изисквания 
към строежите при тяхното 
планиране, проектиране, из-
пълнение, поддържане и разру-
шаване т.е. през целия жизнен 
цикъл. Така ще бъде поставе-
но началото на въвеждането 
на критерии и изисквания 
за устойчивото развитие 
на средата и за устойчиви  
сгради.

Инж. Виолета 
Ангелиева, 
директор  
„Правила и норми 
за проектиране и 
строителство”, 
МИП:

Инж. Виолета Ангелиева е завършила УНСС със специал-

ност „Консултант по стопанско управление”. Има специали-

зация като експерт по европейско техническо законодател-

ство към TUV Rheinland и Техническия университет.

В периода 1999 - 2002 г. е била директор на дирекция „Тех-

нически правила и норми и хармонизация с европейските 

стандарати“ в Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството (МРРБ). От 2002 г. заема длъжността 

директор на дирекция „Технически правила и норми” в МРРБ. 

През 2013 г. дирекцията става част от структурата на Ми-

нистерството на инвестиционното проектиране (МИП).

Снимка Денис Бучел
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Споменахте, че твърде 

много ведомства отгова-

рят за спазване на изисква-

нията за един строеж. Има 

ли такава разпокъсаност и 

при нормативните актове 

за енергийна ефективност, 

за които доста се говори на-

последък?

Да, но тази разпокъсаност 
не е само в енергийната ефек-
тивност (ЕЕ). Това е факт и 
при законовите текстове за 
пожар, хигиена, здраве, окол-
на среда, шум. Например за 
ЕЕ отговарят четири ведом-
ства. На едно министерство е 
дадена една част от изисква-
нията, на второ - друг пакет 
от правила. В крайна сметка 
става въпрос за енергийна 
ефективност на сгради. Ра-
ботните групи на различни-
те ведомства си партнират 
добре, но нещата трудно се 
координират. Смятам за це-
лесъобразно законодателят 
да помисли за обединяването 
на правилата при следващи-
те нормативни промени. Ако 
има разбиране за създаване-
то на един общ нормативен 
акт, трябва съответно едно 
министерство да отговаря за 
спазването му.

На заключителната кон-

ференция по проекта „Ана-

лизи,  проучвания и акту-

ализация на нормативните 

актове в подкрепа на ОПРР 

2014 - 2020“ имаше критики 

относно предложенията за 

промени в ЗУТ. Основателни 

ли са?

Проектът върви към при-
ключване. Основната задача 
на проекта е изготвянето на 
предложения за изменения на 
нормативната уредба в облас-
тта на енергийната ефектив-
ност (ЕЕ). Новите текстове 
ще залегнат в Наредба 7 и На-
редба 15 на ЗУТ. Той включва 
и разработването на наредба, 
която ще обедини и регулира 
нормите за проектиране на 
сградите в общественото 
обслужване.Официално дей-
ностите по него трябва да 
завършат до 31 март. По вре-
ме и след заключителната 
конференция получихме доста 
предложения от различни бран-
шови и неправителствени ор-
ганизации. Разгледахме част 
от мненията и становищата. 
Повечето бяха дискутирани на 
последвала кръгла маса, иници-
ирана от бранша след конфе-
ренцията по проекта. Част 
от предложенията са концеп-
туални или са за създаването 
на единен нормативен акт. Аз 
съм привърженик на това. На-
пример за микроклимата има 
изисквания в няколко норми и 
наредби. Тепърва ще разиск-
ваме дали е по-добре те да 
бъдат събрани на едно място, 
в една отделна друга наредба, 
или да са част от единен акт. 
Повечето вълнения по този 
проект бяха за ЕЕ, като бол-
шинството от колегите ис-
кат да видят в нормативните 
актове описани критерии за 
сгради с потребление близо 
до нулата. Тоест, стъпките, 
по които да се достига до 
такава ниска консумация на 
енергия. Срещите и дискусии-

те ще продължат и в бъдеще, 
за да постигнем балансиран 
консенсус преди изпращането 
на проекта за нотифициране 
пред ЕК.

Как актуализацията на 

нормативните актове по 

проекта ще се отрази на 

строителите?

Строителите са също тол-
кова отговорни в процеса на 
реализация на една сграда, 
колкото и проектантите. Ро-
лята им е значителна. Те са 
тези, които трябва да изпъл-
нят изискванията на одобре-
ния проект за постигането 
на енергийна ефективност. В 
противен случай  стро ежът, 
изпълнен и по  най-добрия про-
ект няма да отговаря на ос-
новното изискване за енергий-
на ефективност.

Строителите трябва да са 
много добре запознати с про-
мените в нормативната уред-
ба за проектиране за всички 
видове строежи и инсталации, 
техническите спецификации 
на материалите и, разбира 
се, с еврокодовете. Към тях 
има много стандарти, като 
например за изпълнение на бе-
тонни и стоманобетонни кон-
струкции. Трябва да се стре-
мим към качество, за което са 
отговорни всички участници в 
строителния процес.

МИП изпълнява ли други 

проекти?

Министерството спече-
ли проект по действащата 
Оперативна програма „Ад-
министративен капацитет” 
(ОПАК). Той е за създаване на 
електронна страница, която 
да подпомага изпълнението 
на функциите на звеното за 
контакт по Регламент ЕС 
№305/2011 относно продукти 
в строителството. Съгласно 
регламента звеното трябва 
да се занимава с издаване на 
разрешения и оценяване на 
строителни продукти. Той из-
исква и електронен достъп. 
Затова ще се създаде елек-
тронна страница, която ще 
дава информация на различни 
езици за строителните про-
дукти и националните изиск-
вания.

Често казвате, че бъл-

гарското законодателство 

е добро, но не се спазва. Как 

може да се промени това?

В България, когато искаме, 
работим добре. Имаме приме-
ри както за много качествени 
обекти, така и за изключител-
но некачествени. Имаме дос-
татъчно разпоредби и строги 
санкции, но въпреки това ло-
шите примери са факт. Може 
би трябва да се помисли преди 
всичко за въвеждане на прав-
ни механизми за провеждане 
на ефективен контрол, а за 
повишаване на енергийната 
ефективност на съществу-
ващите сгради - и за някакви 
финансови стимули. Засега ка-
чеството си остава проблем. 
За да го решим, първо трябва 

да го осъзнаем. Постигането 
на изискванията за енергийна 
ефективност, които прерас-
наха в устойчиво строител-
ство в много от държавите, 
няма да стане с надлъгване. 
Ако не осъзнаем колко важно 
е да се спазват правилата, 
просто ще си имаме едни нор-
ми и енергоемки сгради. Тряб-
ва да разберем, че ЕС не иска 
самоцелно да бъдат въведени 
норми. Това е продиктувано, за 
да се запази околната среда и 
природните ресурси. Разбира 
се, има изисквания, които са 
много трудни за реализиране, 
в т.ч. и поради общото ико-
номическо състояние на Бъл-
гария. Въпреки това всички 
участници в инвестиционния 
процес трябва да спазват 
правилата и да подпомагат 
качественото изпълнение на 
строежите.

Трябва ли да въвеждаме 

още някакви европейски ди-

рективи?

Да, но те не са в правомо-
щията на Министерството 
на инвестиционното проек-
тиране. Директива 2012/27/
ЕС трябва да бъде транспони-
рана в Закона за енергийната 
ефективност (ЗЕЕ). Той е от 
компетентността на Минис-
терството на икономиката и 
енергетиката (МИЕ).

Какви други задачи си е 

поставила Дирекция „Прави-

ла и норми за проектиране и 

строителство“ за 2014 г.? 

Предвиждате ли още норма-

тивни промени?

Тазгодишният план на ди-
рекцията включва актуализа-
ция на нормите за детските 
площадки. През 2009 г. изда-
дохме наредба за детските 
площадки. Вече има доста 
обновени по европейските из-
исквания. Такива проекти са 
изпълнени не само в големите 
градове, но и в малките. Има-
ме доста предложения за изме-
нения от ведомства и органи-
зации. Планираме да направим 
работна група, за да видим 
какво може още да се подобри 
и да се въведат нови европей-
ски стандарти.

Работим и по концепция 
за достъпна среда за хора-
та с увреждания. Това е една 
много важна тема. На евро-
пейско ниво все още няма ди-
ректива за достъпност. Едва 
сега е въведено в основните 
изисквания на Регламент № 
305/2011 г. България е подпи-
сала и Конвенция за правата 
на хората с увреждания, която 
трябва да спазва. ЗУТ включ-
ва правила за достъпност от 
много отдавна, но нещата пак 
не се случват. Работната гру-
па ще вземе решение, съгласно 
концепцията кои закони да бъ-
дат променени, за да има реа-
лен ефект и средата наистина 
да стане достъпна. Но неща-
та винаги опират до контрола. 
Основният проблем, свързан с 
нормативното регламентира-
не на достъпността за хора 
с увреждания, е уста новен 

при съществуващите сгради 
и съоръжения в експлоатация, 
когато няма извършване на 
строителни и монтажни ра-
боти. ДНСК контролира само 
и единствено,  когато има 
строителство. Донякъде кме-
товете провеждат такъв вид 
проверки, но те няма как да се 
справят с проблема, тъй като 
трябва да разполагат с армия 
от специалисти. Необходими 
са доста подобрения в тази 
насока. 

Предвиждаме при финан-
сова възможност да обърнем 
внимание и на нормите за 
проектиране на пътища. През 
последните години направихме 
доста в тази насока. Въведо-
хме наредби за пътната безо-
пасност, в т.ч. за неравности-
те по пътя и за изграждане и 
поддържане и др. По отноше-
ние на проектирането обаче 
нормите не са обновявани по-
вече от 10 години и има с как-
во да се допълнят. Това също е 
една важна задача за дирекция 
„Правила и норми за проекти-
ране и строителство“.

Картата за райониране на 
територията на страната за 
мълниезащита също има нуж-
да от обновяване. Тя е много 
стара и информацията за ин-
тензивността на мълниенос-
ната дейност в отделните 
райони, градове и т.н. трябва 
да се актуализира. Такава кар-
та може да бъде разработена 
само от специалистите на 
БАН, за което се изискват се-
риозни средства.

Предвижданите промени  

в ЗУТ въвеждат скали с числени 

стойности за класовете на 

енергопотребление за 10 категории 

сгради

Измененията в ЗУТ ще актуализират и референтните стойности на ограждащите елементи на сградите, което се 

изразява в понижаване на коефициента на топлопреминаване за стени, покриви и прозорци



26 СТРОИТЕЛ петък, 28 март 2014

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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Людмил Митакев

Ако си майстор, всич-
ко ти идва отръки.  И 
няма значение с какво ще 
твориш. Старата макси-
ма не е загубила сила и в 
компютърната ера. 

Вторичен  

изобретател

Дизайнерът Бенджа-
мин Ролинс Калдуел е из-
брал прозвището си сам. 
Удачно е, защото той 
не е един от първопро-
ходците – технологични 
гурута, измислящи все 
нови и нови електронни 
джаджи. Идеята му дош-
ла, след като се зами-
слил какво да правим с 
вече ненужните ни ком-
пютри. Решил да създаде 
мебели, изработени изця-
ло от стари части. Той 
има няколко линии дизайн 
и демонстрира интерес-
на употреба на старите 
и излишни електроники, 
съобразена с насочен 
към природата начин на 
живот. 

Калдуел е завършил 
изкуство и дизайн в Ка-
лифорния и е работил за 
компанията за мебели 
BRC Design. Тя е една от 
най-предпочитаните в 
САЩ. Последната серия, 
наречена Binary furniture, 
се рекламира и от поп 
звездата Лейди Гага. Тя е 
изработена от компют-
ри, кабели, харддиско-
ве, шасита и всякакви 
структурни частици на 
PC-та, независимо колко 
миниатюрни са те. Ме-
белите обаче не са за 
всеки и доказателство 
за това е цената им. 
Лейди Гага си е позволила 
да похарчи 14 хил. долара 
за едно диванче.

Творецът  призна -
ва, че още като младеж 
търси постоянно все по-
интересни материали за 
изработката на мебели-
те си и черпи вдъхнове-
нието за дизайните си 
от изхвърлени в антични 

магазини и битаци раз-
лични предмети. Резул-
татът е линии мебели, 
изработени от карти за 
игра, стари пиана, книги, 
детски играчки, а сега и 
от компютърни части. 
Още през 2012 г. дизай-
нерският „Стол за са-
моубийство”, изцяло от 
метални опаковки за на-
питки, предизвика инте-
реса на критиката. Сега 
няма нужда от реклама – 
творенията на Калдуел 
„Живот в компютърна-
та ера” бяха показани в 
студиото на Лейди Гага 
ArtRave. Това бе и пред-
ставяне на най-новия ал-
бум на певицата ARTPOP. 
Най-модерният дизайнер 
в САЩ веднага след това 
направи свои изложби в 
Маями и Сан Франциско.

Докъде стигат 

възможностите на 

картона

Прахосмукачка, фо-
тоапарат, флашка за 
еднократна употреба и 
накрая – разнообразни 
мебели. Тези предмети 

са обединени от мате-
риала, използван за из-
работването им – кар-
тон, и само маркират 
безкрайните му възмож-
ности. Той е превърнат 
в любимо изразно сред-
ство от австралийска-
та компания с многозна-
чително име Karton. В 
серията им ще откриете 
легло, маса, табуретки, 
шкафове, полици и какво 
ли още не. Мебелите са 
създадени без помощта 
на каквито и да било ин-
струменти или лепило. 
Красиво, оригинално и 
екологично.

Има обаче един не-
достатък  –  цената, 
която е доста висока за 
картонени произведения. 

Например леглото стру-
ва 188 долара, а масата 
– 148 долара. Въпреки 
това цяла Авст ралия е 
луда по тях. Създаден 
е интернет магазин за 
продажби  на  ексцен-
тричните екземпляри. 
Творенията съвсем не 
са декоративни. Те са 
напълно  фу нкционал -
ни и по надеждност не 
отстъпват на тради-
ционните си събратя. 
Пазарната ниша дизай-
нерите са открили с 
хрумката, че който иска 
временно решение, без 
да харчи прекалено мно-
го пари, ще избере тех-
ните продукти. Лидер в 
продажбите е спалня с 
размери 203/200/30 см. 
Изработена от рецикли-
ран картон, тя може да 
се сглоби само за няколко 
минути. Останалите им 
творения се продават 
опаковани в хартия, а 

монтажът им се извърш-
ва без каквито и да е 
специални инструменти 
или лепило. Фантазия-
та на дизайнерите от 
Karton е неизчерпаема – 
скоро ще последват гар-
дероби и дори цялостно 
обзавеждане за кухня. 

Идеята на австралий-
ците намира все повече 
почитатели по света, а 
съвсем наскоро в Тайван 
бе открит ресторант, в 
който всички мебели са 
от перспективния и еко-
логичен материал.

От стари тухли…

Д из ай неръ т  М акс 
Чеп рак е създал инте-
ресни столове от... ста-
ри тухли. Чрез специален 
производствен процес 
през тях се прокарват 
винтове, към които се 
прикрепят краката, за 
да се получат странни, 

но удобни столове. 
Clay Stool,  както е 

кръстил  творението 
си израелецът, може да 
бъде изключително под-
ходящ за места с алтер-
нативен интериор като 
рок заведения. 

... и ПВЦ тръби

Пейки за обществено 
ползване от ПВЦ тръби 
е осъществената мечта 
на дизайнера Себастиян 
Вирник от OnSite Studio. 
Тези мебели условно са 
наречени така, защото 
фантазията на твореца 
е нарисувала от банал-
ния строителен матери-
ал безкрайно разнообраз-
ни форми. Той смята, че 
подобен експеримент е 
необходим етап от съв-
ременния дизайн, даващ 
творческа свобода и от-
криващ нови хоризонти 
в областта на проекти-
рането и производство-
то на пространствено-
пред метната среда.

И н с т а л аци и те  не 
само са атрактивни, но 
и могат да се приспо-
собяват към различни 
помещения,  тъй като 
лесно се трансформи-
рат от една форма в 
друга. Хрумването му е 
оценено по достойнство 
и се среща на различни 
обществени места по 
света.

Творците от компютърната ера

Майсторът с Лейди Гага на специалния диван

Почитателка на компютърните мебели

... Кое гледаме сега?...

Фотоапарат от картон

Първата в света 

прахосмукачка от картон

Самоубийственият стол

Тухленият стол
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Няма спор, че в столичния 
град, а и на много места в 
страната частните болници 
доминират със своята архи-
тектура и строително изпъл-
нение над околния пейзаж. Мно-
го от тези заведения работят 
и със Здравната каса, така че 
те са достъпни за всички оси-
гурени, а и не само за тях, осо-
бено там, където имат спешни 
центрове.

Хората обаче си задават и 
резонния въпрос за сивотата 
и типизацията на сградите, 
където по-рано се помещаваха 
кварталните поликлиники. Сега 
в тях най-често са настанени 

диагностично-консултативни-

те центрове (ДКЦ). 

Мраморните стълбища и 
прокъсаните столове пред ка-
бинетите са тяхна емблема. Не 
че в тези центрове не работят 
добри лекари. Но за лечението 
на хората са необходими и ус-
ловия.

За тях днес можем да гово-
рим, ако посетим Специализи-
раната общинска болница за 
активно лечение на онкологич-
ни заболявания, която се на-
мира в жк „Младост 1”, на бул. 
„Андрей Сахаров”, в сградата 
на бившата 27-а поликлиника. 
Стандартното здравно заве-
дение сега е неузнаваемо след 
промяна на предзначението му 
и извършен генерален ремонт. 
И затова при проверка на по-
следния етап от строително-
монтажните дейности, които 
се извършват на партерния 
етаж на сградата, столичният 
градоначалник Йорданка Фандъ-
кова категорично заяви: „Преу-
стройва се важен за столично-
то здравеопазване обект. Това 
е модернизация и обновление 
на общинската ни болница за 
лечение на онкологични заболя-
вания. Предвидено е ремонтът 
да се извърши на няколко етапа 
от строителите.” Тази болни-
ца, по думите на ген. проф. д-р 
Стоян Тонев – зам.-кмет по на-
правление „Столично общинско 
здравеопазване", заема особено 
място в системата на здраве-
опазването на София. Само за 
2013 г. през кабинетите са ми-
нали 

над 60 хиляди пациенти, 

направени са също толкова 
прегледи. Проведени са около 
10 хил. курса по химиотерапия 
– нещо особено важно за хора 
с онкологични заболявания. Все 
повече пациенти идват и от 
страната. Екипите на д-р Бо-
рислав Димитров, който е уп-
равител на болницата, провеж-
дат и активна профилактика. 
Той е и зам.-председател на 
Българската асоциация по ме-
дицинска онкология и е член на 
Българското онкологично дру-
жество. 

В разговора с журналисти-
те се включва и кметът на 
район „Младост” – д-р Цвета 
Авджиева. Тя пояснява, че ле-
чебното заведение има и об-
ластни функции. Обслужваният 
район включва 24 общини с на-
селение над 1 170 000 души, кое-
то е 15% от това в страната. 
Миналата година Министер-
ството на здравеопазването е 

присъдило за срок от 5 години 
оценка „Отличен” при акреди-
тацията на болницата. 

„В стационара на болница-
та през 2013 г. са били лекувани  
около 3000 души. И сами виж-
дате, че

 изпълнението на строителите 

е перфектно. 

Важното е, че проектът 
включва монтирането и на че-
тири важни апарата, които са 
доставени или тяхното прис-
тигане се очаква”, пояснява уп-
равителят на болницата. Той 
информира, че ще започнат да 
прилагат и повърхностна лъче-
терапия, да правят прегледи на 
новите супермодерни скенер и 
мамограф. 

До края на година-
та проектът ще бъде 
изцяло завършен. Той 
наистина е бил тру-
ден за изпълнение. 
„Заради апаратурата 
имаше много обжал-
вания и спирания на 
работата. В момен-
та изпълнителите са 
в график”, по думите 
на столичния градо-
началник. Проектът 
е финансиран по ОП 
„Регионално развитие“ 
и е на стойност над 
5 680 000 лв., като 70 000 лв. са 
средства на общината. „Болни-
цата е финансово стабилна. В 
нея работят над 40 високоспе-
циализирани и квалифицирани 
лекари и друг медицински пер-
сонал, а е известно, че меди-
цинските работници са и най-
важният фактор за 

лечението 

на пациентите”, споделя 
Йорданка Фандъкова в една от 
стаите, където ще бъде на-
станен стационарът на болни-
цата.

Долу, на партерния етаж, 

където усилено 
се преустройват 
п о м е щ е н и я т а , 
се срещаме със 
строителя – д-р 
Х р и с т о  Та ч е в . 
Той има медицин-
ско образование 
и е ръководител 
на проекта като 
представител на 
фирма, участва-
ща в консорциу-
ма „Стройлифт”. 
Три фирми в него 
изпълняват  ця -
лостния ремонт 
на специализира-

ната болница, 
като – обърне-
те  в н и ман ие 
– лечебно-диаг-
ностичната й 
работа не спи-
ра.  Докторът 
ни информира, 
че проектът е 
направен пре-
ди година и по-
ловина, а сега 
дейностите по 
него се изпълня-
ват ритмично и 

в рамките на предвидените в 
договора срокове ще бъдат за-
вършени строително-монтаж-
ните работи. 

В едно от помещенията, къ-
дето се извършва преустрой-
ство за монтиране на мамогра-
фа, разговаряме с инж. Цветан 
Иванов, с когото се познаваме 
от среща при ремонта на Дома 
за деца без родителски грижи в 
столичния кв. „Горна баня“. Там 
той беше ръководител на про-
екта. Инж. Иванов пояснява, че 
цялостната реконструкция за 

превръщане сградата на полик-
линиката в болница предполага 
и материалите, които строи-
телите използват, 

да са антибактериални,  

да са лесни за поддръжка  

и почистване. 

Те трябва да издържат и на 
определени химически влияния. 
Виждаме, че санитарните възли 
и някои от другите помещения 
са съобразени с изискванията за 
достъпна среда на хора с увреж-
дания. Това се отнася и за асан-
сьора в сградата. Помещенията 
за новата апаратура пък са из-
градени с необходимата лъчеза-
щита.

На излизане от сградата 
се съгласяваме с мнението на 
д-р Цвета Авджиева: животът 
и практиката са показали, че 
здравните заведения в района са 
напълно достатъчни, и затова 
сградата на поликлиниката е от-
стъпена за онкодиспансер. „Това 
са част от нашите идеи за нова 
визия на старите поликлиники”, 
вметва и Йорданка Фандъкова.

Стопаните на болницата –  

д-р Цвета Авджиева, Йорданка 

Фандъкова, инж. Цветан Иванов, 

ген. проф. д-р Стоян Тонев  

и д-р Борислав Димитров

Генерал проф. д-р Стоян Тонев в акция

Строителят д-р Христо Тачев

Реновирани помещения

Снимки авторът
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Името „Майчин дом” 
обикновено се свързва с 
Университетската акуше-
ро-гинекологична болница в 
София. Но нежното название 
е дадено още през 1903 г., 
когато княз Фердинанд 
тържествено прерязва лен-
тата на дома близо до Цен-
трална гара – днес Центъ-
ра по кръвопреливане. През 
1976 г. Тодор Живков реже 
лентата на новата 14-ет-
ажна сграда в двора на Алек-
сандровската болница.

Строежът започва  

в края на ХIХ в.

Откриването става на 
19 ноември 1903 г. Точно в 
11 ч. княз Фердинанд тър-
жествено прерязва лен-
тата в присъствието на 
много депутати, министри, 
дипломати, духовници. До 
него не е главният фактор 
за създаването на болни-
цата – съпругата му кня-
гиня Мария-Луиза, защото 
тя умира 4 години по-рано 
при раждането на дъщеря 
им. Но пък дава името си 
на първата АГ болница у 
нас – „Майчин дом Княгиня 
Мария-Луиза”. Решението 
на княгинята от 1893 г. е 
със собствени средства 
да изгради комплекс с ро-
дилен дом и детско отделе-
ние. Планът на болницата е 

утвърден окончателно през 
1895 г. Софийският общин-
ски съвет с решение от 9 
април 1896 г. отчуждава и 
предоставя за строежа на 
болницата 10 512 кв. м на 
площада в кв. „Банишора”. 
До този момент в София 
има акушеро-гинекологич-
но отделение към Алек-
сандровската болница. То 
е разкрито още през 1893 
г. и има 25 легла. Към него 
малко по-късно е създадено 
и акушерско училище.

Най-старата постройка 
е изградена през 1898 г. Ав-
тор на проекта е видният 
български архитект Петко 
Момчилов. Той принадлежи 
на групата на първите по-

коления български творци, 
които се противопоставят 
на тогавашните академич-
ни схващания, че красота 
има само в утвърдените 
в Европа архитектурни 
стилове. Затова търси 
форми за претворяване на 
националното ни наслед-
ство и използва елементи 
от античната, среднове-
ковната и възрожденската 
архитектура. Такива сгради 
в София има единици, но те 
са шедьов рите на стила 
„национален романтизъм” 
като Синодалната палата 
и Централната минерална 
баня. 

В проекта си за Майчин 
дом архитектът възприема 
схема за квадратна форма 
на сградата с вътрешен 
двор. Поради липса на дос-
татъчно средства реали-
зира само една част от нея, 

включваща учебни стаи и 
аудиторията. 

Архитектурата на тази 
най-стара постройка е да-
леч по-скромна от споме-
натите творби на автора. 
Ясната планова схема, си-
метричната композиция, 
триосното деление на глав-
ната фасада са методи, из-
ползвани почти във всички 
обществени сгради от края 
на века. От фасадите обаче 
личи българското, използ-
вано в средновековната 
ни черковна архитектура и 
през Възраждането – двой-
ка засводени прозорци с 
каменна колонка между тях, 
подчертани с тухлена арка, 
главен корниз от керамичен 

зъборез и розети, междуе-
тажен керамичен корниз с 
вълчи зъби, пояси от тухли 
по ъглите на ризалтите, 
решение на главния вход 
с каменен портик с класи-
чески форми по подобие на 
черквите по това време, 
дървена стряха върху рез-
бовани ребра от битовата 
ни възрожденска архитек-
тура. Тази първа построй-
ка слага началото на една 
архитек турна композиция.

Строежът е продължил 
с прекъсване няколко годи-
ни. През 1902 г. в изпълне-
ние на първоначалната идея 
се изгражда южното крило 
с болнични стаи и източно-
то с кухните за болницата. 
Проектът за една монумен-
тална обществена сграда 
със затворен вътрешен 
двор е изоставен, без да се 
изгради втори етаж. През 
1904 г. общинските власти 
подаряват на Майчин дом 
съседната на него полови-
на от квартала, граниче-
ща с улиците „Цар Борис”, 
„Цар Самуил”, „Струга” и 
„Клокотница”. За целта зе-
мята се отчуждава и дори 
се събаря малка къща, за да 
се оформи парковото прос-
транство пред здравното 
заведение. И до днес гради-
ната е съхранена.

През 1912 г. недалече от 
главната сграда е постро-
ена едноетажна самостоя-
телна постройка, която две 

години по-късно се свързва 
с нея. В този си вид през 
1920 г. тя става клиника и 
Катедра по акушерство и 
гинекология към Софийския 
университет „Св. Климент 
Охридски“. 

Двете постройки в юж-
ната част са от периода 
след 9 септември 1944 г. 

В тях не се търси стилова 
връзка със старата част. 
Днес бившият Майчин дом 
представлява комплекс от 
8 постройки, свързани по-
вече или по-малко в единна 
архитектурна композиция.

Очевидци разказват, че 
навсякъде в старата сграда 
имало мраморни плотове до 
прозорците и върху тях от-
долу било написано „Подарък 
от Мария-Луиза”. Нито един 
от тях обаче не е съхранен, 
защото през 1976 г., когато 
социалистическата власт 
мести болницата в голяма 
и просторна сграда, никой 
не е посмял да запази за ис-
торията частици, свърза-
ни с царското семейство. 
Тогава е изчезнала и голяма 
част от архива.

Любопитното е, че ди-
ректорът на болницата – 
проф. Димитър Стаматов, 
е извикан в Двореца, за да 
акушира при раждането на 
Симеон Сакскобургготски. 

Новата АГ вече е на 38 г.

Някои столичани все 
още наричат Универси-
тетската акушеро-гине-
кологична болница „Майчин 
дом” новата АГ. Всъщност 
тя е на 38 г. Типичен пример 
за вълната в архитектура-
та и строителството през 
70-те години на миналия 
век, 14-етаж ната сграда 
в двора на Александровска-
та болница е изключител-
но модерен за времето си 
комплекс. Затова и откри-
ването й е почетено лично 
от Тодор Живков. Инте-
ресен факт е, че Людмила 
Живкова е родена в Прави-
телствена болница, но раж-
дането там води директо-
рът на „Майчин дом” проф. 
Атанас Атанасов. 

Съвсем скоро медицин-
ското заведение отчете 
рекорд – 23 раждания в едно 
денонощие. От персонала 
са изчислили, че откакто 
са се пренесли в новата 
сграда през 1976 г., досега 
домът е дал на страната 

население, по-голямо от 
област Монтана. Тук са из-
вършени за първи път опе-
ративно раждане, операция 
за задържане на плода и дру-
ги сложни манипулации. 

В „Майчин дом” са раж-
дали десетки известни 
българки, сред които и съ-
пругата на автора. Пропла-

кали са за първи път деца на 
чужденци от всички конти-
ненти. От началото на бе-
жанската вълна лекарите в 
болницата дадоха живот на 
16 сирийски деца.

Кой е арх. Петко  

Момчилов?

Творецът е роден на 
2 октомври 1864 г. в Гор-
на Оряховица, а баща му е 
известният просветител 
Иван Момчилов – основател 
на Еленската даскаловница.

Учи в Мюнхен и Прага. 
Освен проектант на краси-
вата Варненска девичес ка 
гимназия е автор на разно-
образна по замисъл и фор-
ма архитектура, която се 
откроява с оригинален ху-
дожествен образ и синтез. 
Във Варна арх. Момчилов 
проектира и сградата на 
митрополията с красиви 
неовизантийски елементи. 
Сред неговите осъществе-
ни проекти са едни от най-
емблематичните сгради 
на София от началото на 
века – Централната мине-
рална баня, черквата „Св. 
Седмочисленици”, Синодал-

ната палата. Почитан е 
от европейските си колеги, 
които ласкаво се отзова-
ват за композиционното му 
умение, с което са решени 
функционалните проблеми 
на неговите обекти.

Още като студент през 
1892 г. печели конкурси за 
изграждането на два мо-
ста в Европа – в Будапеща 
на кралица Елизабет Брюне 
и Литийния мост на река 
Нева в Санкт Петербург. 
Но след разглеждане и оце-
няване на конкурсните ра-
боти арх. Момчилов остава 
на второ място, а призо-
вата награда е връчена на 
инж. Густав Айфел – автора 
на знаменитата кула в Па-
риж. По същото време Пет-
ко Момчилов получава първа 
награда на международния 
конкурс за проекта си за жп 
гара с хотел в Букурещ.

Негови са проектите на 
гимназиите в Ловеч, Велико 
Търново и Пловдив, Сливен-
ските минерални бани, Цен-
тралния софийски затвор, 
Александровската болница 
и много други. Той е първи-
ят почетен гражданин на 
Горна Оряховица.

Княз 
Фердинанд и 
Тодор Живков 
режат 
лентите

Арх. Петко Момчилов

Новият 

„Майчин дом”

Творецът влага 

и национални 

мотиви

Тук е бил надписът с името на княгиня Мария-Луиза

Снимки Денис Бучел
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Наименование: „Реконструкция на междублокови паркови 
пространства и рехабилитация на междублокова улична мрежа и 
паркинги на Шумен”

Наименование: „Ремонт общински сгради в населените мес-
та на Община Добричка”

Наименование:  „Изпълнение на строително-монтажни ра-
боти (СМР) и строително-ремонтни работи (СРР) на обекти от 
поименния списък на капиталовата програма за 2014 г. в бюдже-
та на община Трявна”

Наименование: „Определяне изпълнител на СМР на обект 
„Рехабилитация на общински пътища на територията на община 
Исперих: – Обект 1. Път RAZ 2047, с. Печеница – с. Делчево, учас-
тък от км 0+000 до км 1+635. – Обект 2. Път RAZ 1042, граница 
община Исперих – с. Бърдоква, участък от км 7+012 до км 7+848. 
– Обект 3. Път RAZ 1042, с. Бърдоква – с. Лудогорци, участък от 
км 8+550 до км 10+363”

Възложител: Община Шумен
Описание: Обществената поръчка 

предвижда изпълнението на строител-
но-монтажни работи, изразяващи се в: 
за обособена позиция 1 „Рехабилитация 
на бул. „Велики Преслав” – предвижда се 
озеленяване на участъка, изграждане на 
улично осветление, рехабилитация на ас-
фалтобетонната настилка; за обособена 
позиция 2 „Реконструкция на междублоково 
парково пространство и рехабилитация 
на междублокова улична мрежа и паркинги 
в кв. 364а на гр. Шумен” – предвижда се 
благоустрояване на междублоково пар-
ково пространство и рехабилитация на 
междублокова улична мрежа и паркинги 
в кв. 364а на гр. Шумен, изразяващо се в 
подмяна на тротоарни площи, подмяна на 
настилки на съществуващи спортни пло-
щадки и детски съоръжения, озеленяване, 
изграждане на водопровод изграждане на 
осветление за спортни площадки, полага-
не на асфалтобетон; за обособена пози-

ция 3 „Рехабилитация на разпределителна 
улична мрежа, изграждане на велоалея, 
обслужваща кв. 570, 571, 572” – предвиж-
да се изграждане на улично осветление, 
изграждане на велоалея, полагане на ас-
фалтобетонова настилка, полагане на 
тротоарни плочи и бордюри, озеленяване; 
за обособена позиция 4 „Реконструкция 
на междублоково парково пространство и 
рехабилитация на междублоковата улич-
на мрежа и паркинги в кв. 570, 571, 572” 
– предвижда се направа на спортни пло-
щадки, доставка и монтаж на паркова ме-
бел, озеленяване, направа на водопровод и 
канализация, изграждане на алейно улично 
осветление, полагане на тротоарни плочи 
и бордюр и асфалтополагане; за обособе-
на позиция 5 „Реконструкция на парково 
пространство в кв. 292” – предвижда се 
направа на детски площадки, полагане на 
тротоарни плочи, доставка и монтаж на 
паркова мебел, озеленяване, направа на во-
допровод и канализация.

Oсн. предмет: 45211360 – Строителни 
и монтажни работи по градско благоу-
стройство 
Прогнозна стойност: 4 176 775,16 лв.
Краен срок за изпълнение: Завършване – 
30.05.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 22.04.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 30.04.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Стая 304 в ад-
министративната сграда на Община Шу-
мен
Дата: 07.05.2014 г. Час: 13:00
За контакти: Тодор Илиев
Факс: 054 800400
Адрес: Шумен, бул. „Славянски“ № 17
Адрес на възложителя: www.shumen.bg
Телефон: 054 857660
E-mail: mayor@shumen.bg

Възложител: Община Исперих
Описание: Поръчката включва след-

ните видове работи: Земни работи: 1. из-
коп на неподходящ повърхностен пласт за 
профилиране на банкети и основа за стра-
нични пътища, включително натоварване, 
транспортиране на определено разстояние, 
разтоварване на депо и оформянето му; 2. 
почистване на необлицовани окопи и напра-
ва на нови, включително всички свързани с 
това разходи; 3. почистване на водосто-
ци от наноси – ръчно, включително всички 
свързани с това разходи. Ремонтни работи: 
1. запечатване на пукнатини, по-големи от 
3 мм, в асфалтобетонови настилки, вклю-
чително всички свързани с това разходи; 2. 
запечатване на пукнатини, по-малки от 3 
мм, в асфалтобетонови настилки, включи-
телно всички свързани с това разходи; 3. 
студено фрезоване на деформации на съ-
ществуващата асфалтобетонова настил-
ка, включително изкопаване, натоварване, 
транспортиране на определено разстояние, 
разтоварване на депо и оформянето му; 4. 
изкърпване на единични дупки и деформации 
на настилката с гореща неплътна асфал-
това смес с дебелина от 4 до 6 см (ръчно), 
оформяне, почистване, полагане, уплътня-
ване, извозване на отпадъците на депо и 
всички свързани с това разходи; 5. излят 
на място бетон клас В15 за челни стени на 
водостоци, включително доставка и полага-
не на бетона, кофраж и всички необходими 
за това разходи; 6. доставка и монтаж на 
ограничителни системи за пътища, вклю-
чително всички свързани с това разходи; 
7. възстановяване и ремонт на СПО – еди-
нична (демонтаж на стари и поставяне на 
нови шини) и всички свързани с това разхо-
ди. Пътни работи: 1. технологично фрезова-
не на съществуващата асфалтобетонова 
настилка, включително изкопаване, нато-
варване, транспортиране на определено 
разстояние, разтоварване на депо и оформя-
нето му; 2. доставка и полагане на неплътен 

асфалтобетон за изравнителни пластове 
и всички свързани с това разходи; 3. дос-
тавка и полагане на плътен асфалтобетон 
тип А и всички свързани с това разходи; 4. 
направа на първи битумен разлив за връзка 
с различна ширина; 5. направа на втори би-
тумен разлив за връзка с различна ширина; 
6. полагане на трошен камък за банкети с 
различна ширина и дебелина – 15 см на пла-
ста, от материал с GBR не по-малък от 80% 
при плътност 90% модифициран проктор; 
7. полагане на трошен камък за странични 
пътища с различна ширина и дебелина – 25 
см на пласта, от материал с GBR не по-ма-
лък от 80% при плътност 90% модифициран 
проктор; 8. доставка и полагане на непре-
късната хоризонтална маркировка от боя с 
перли, съгласно БДС 11925-80, включително 
всички свързани с това разходи; 9. достав-
ка и полагане на прекъсната хоризонтална 
маркировка от боя с перли, съгласно БДС 
11925-80, включително всички свързани с 
това разходи; 10. доставка и полагане на 
ръчна хоризонтална маркировка от боя с 
перли съгласно БДС 11925-80, включително 
всички свързани с това разходи; 11. изсичане 
на храсти и млада гора, включително всички 
свързани с това разходи; 12. оформяне коро-
ните на дърветата (над 20 г.) с автовишка, 
съгласно изискванията на възложителя, и 
изнасяне на изсечения материал; 13. дос-
тавка на стандартни рефлектиращи път-
ни знаци съгласно БДС 1517-74, включително 
стойки и всички свързани с това разходи; 
14. монтаж на нестандартни знаци, включи-
телно стойките, и всички свързани с това 
разходи; 15. транспорт асфалтови смеси на 
25 км; 16. транспорт на инертни материали 
на 25 км; 17. локални ремонти; 18. направа 
на окопни водостоци Ф 500 под странични 
селскостопански пътища. 19. временна ор-
ганизация на движението по обходен марш-
рут, както и всички необходими изисквания, 
съгласно съгласуването с органите на РД-
ВР-ПП (КАТ).

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 1 387 382 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни – 150
Срок за получаване на документация за 

участие: 28.04.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 08.05.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Община Исперих, 

ул. „Дунав” № 2, партерен етаж, заседател-
ната зала
Дата: 09.05.2014 г. Час: 09:00

За контакти: Айлин Шукриева
Факс: 08431 2184
Адрес: гр. Исперих, ул. „Дунав” № 2
Адрес на възложителя: www.isperih.bg
Телефон: 08431 2531
E-mail: isperih@isperih.bg

Възложител: Община Добричка
Описание: Поръчката представлява 

ремонтно-възстановителни работи в 32 
кметства, 22 читалища, 24 детски гради-
ни и 6 здравни кабинета на територията 
на община Добричка

Oсн. предмет: 45453000 – Строителни 
работи по възстановяване и възобновяване 

Прогнозна стойност: 741 342,50 лв.
Технически възможности: Изиску-

еми документи и информация: 1. Доказа-
телства за професионална квалификация 
и технически възможности по чл.5 1 от 
ЗОП – всеки участник следва да предста-
ви данни, удостоверяващи наличието на 
необходимия капацитет за изпълнение на 
поръчката, както следва: 1.1. Списък на 
договорите за строителство, изпълнени 
през последните 5 години ( 2009, 2010, 
2011, 2012 и 2013 г.), придружен от препо-
ръки за добро изпълнение за най-важните 
строителни обекти. Тези препоръки по-
сочват стойността, датата и мястото 
на строителството, както и дали то е 
изпълнено професионално и в съответ-
ствие с нормативните изисквания. 1.2. 
Списък на технически лица по чл. 163а от 

ЗУТ, включително на тези, отговарящи за 
контрола на качеството. 1.3. Документи, 
удостоверяващи образованието, професио-
налната квалификация и опита на техни-
чески правоспособните лица, отговорни за 
изпълнение на строителството на обек-
та – предмет на обществената поръчка. 
При участие на обединение, което не е 
юридическо лице, изискванията за техни-
чески възможности и/или квалификация се 
прилагат към обединението участник, а 
не към всяко от лицата, включени в него, 
с изключение на съответна регистрация, 
представяне на сертификат или друго ус-
ловие, необходимо за изпълнение на поръч-
ката, съгласно изискванията на нормати-
вен или административен акт и съобразно 
разпределението на участието на лицата 
при изпълнение на дейностите, предвиде-
но в договора за създаване на обединение, 
съобразно нормата на чл. 25, ал. 8 от ЗОП. 
При посочване на участие с ползване на по-
дизпълнители изискването за технически 
възможности и/или квалификация се отна-
ся за подизпълнителите съобразно вида и 
дела на тяхното участие в съответствие 
с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни – 70
Срок за получаване на документация за 

участие: 11.04.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 22.04.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Гр. Добрич, сгра-
дата на Община Добричка 

Дата: 23.04.2014 г. Час: 13:00
За контакти: Недялка Костадинова – 
старши специалист
Факс: 058 600180
Адрес: Добрич, ул. „Независимост“ № 20
Адрес на възложителя: www.dobrichka.bg 
Телефон: 058 600889
E-mail: obshtina@dobrichka.bg 

Възложител: Община Трявна
Описание: Ремонт и СМР на следните 

пътища и мост по 5 обособени позиции: ОП 
1: GAB 3297 гр. Плачковци – с. Йововци; GAB 
1278 гр. Трявна – Санаториум – с. Зеленика 
– с. Веленци; GAB 3348 с. Азманите. ОП 2: 
GAB 3307 с. Мръзеци – жп спирка Бъзовец 
– път III-603; GAB 2276 гр. Трявна – с. Стан-
чов хан; GAB 3310 с. Станчов хан – с. Ирине-
ци; GAB 3305 с. Руевци – с. Креслевци; GAB 
3304 с. Малчовци; GAB 3299 с. Явор; GAB 
3298 с. Милевци; GAB 3303 с. Рашевите; 
GAB 3308 с. Станчов хан – с. Власатили. 
ОП 3:GAB 3322 с. Бърдени; GAB 3313 с. Ке-
рените; GAB 3314 с. Чакалите; GAB 3317 с. 
Стръмци; GAB 3325 с. Томчевци; GAB 2117 с. 
Черновръх – с. Малки Станчoвци; GAB 2270 
гр. Трявна – с. Черновръх – с. Фъревци. ОП 
4: ремонт на ул. „Билка”, гр. Плачковци - II 
етап; GAB 3340 гр. Трявна – кв. „Хитревци” 
– с. Генчовци; GAB 3279 с. Бижовци – с. До-
лни Томчевци; GAB 3344 с. Стайновци; GAB 
3295 с. Ножерите; GAB 3288 гр. Плачковци 
– с. Брежници; GAB 3273 кв. „Нейковци” – с. 
Драгневци; GAB 3327 с. Бангейци – с. Ка-
шенци; GAB 3345 с. Войниците; GAB 3333 
с. Глутниците; 3331 с. Армянковци – с. Ди-
миевци; GAB 3330 с. Армянковци; GAB 3279 
гр. Трявна – с. Бижовци. ОП 5: GAB 2275 
гр. Плачковци – кв. „Стоевци” – кв. „Горни 
Стоевци”; GAB 3274 с. Енчовци – с. Мару-
цековци; GAB 3283 с. Долни Радковци – с. 
Горни Радковци; GAB 3328 кв. „Раданци” – с. 
Матешовци; GAB 3272 с. Радевци – мост 
Гръбчево.

Oсн. предмет: 45233142 – Работи по 
ремонт на пътища 

Прогнозна стойност: 634 666,66 лв.
Технически възможности: Минимал-

ни изисквания: 1. През последните 5 годи-
ни участникът трябва да е изпълнил поне 
един договор със същия предмет или сходен 

с предмета на обществената поръчка. 2. 
Участникът да бъде вписан в Централния 
професионален регистър на строителя за 
изпълняване на строително-монтажни ра-
боти за строежи от III категория. 3. Работ-
ниците на участника трябва да имат необ-
ходимата техническа правоспособност за 
изпълнение на работите, за които са анга-
жирани. Участникът трябва задължително 
да има на разположение следните специа-
листи: технически правоспособно лице по 
чл.163а, ал. 2 от ЗУТ, координатор по безо-
пасност и здраве, отговорник по контрола 
на качеството. 4. Участникът следва да 
разполага минимум със следната строи-
телна механизация за изпълнението на: ОП 
1: 1 бр. багер, 1 бр. грейдер или булдозер 
(самоходни), валяк (самоходен статичен до 
10 т), 1 бр. товарен автомобил; ОП 2, 3, 4: 
асфалторазстилач – 1 бр., автогудронатор 
– 1 бр., фугорез за асфалтова настилка – 1 
бр., самоходен валяк вибрационен до 1,5 т – 
1 бр., валяк гумени бандажи до 16 т – 1 бр., 
пътна фреза – 1 бр., грейдер – 1 бр., багер 
– 1 бр., компресор за чистене на основа на 
кръпки (мобилен) – 1 бр., автоцистерна за 
вода– 1 бр., челен товарач – 1 бр., ръчен 
къртач за асфалтова настилка – 1 бр., ме-
тачна машина –1 бр., товарни автомобили 
– 2 бр.; за ОП 5: асфалторазстилач – 1 бр., 
автогудронатор – 1 бр., фугорез за асфал-
това настилка – 1 бр., самоходен валяк 
вибрационен до 1,5 т – 1 бр., валяк гумени 
бандажи до 16 т – 1 бр., пътна фреза – 1 
бр., грейдер– 1 бр., багер – 1 бр., компресор 
за чистене на основа на кръпки (мобилен) 
– 1 бр., автоцистерна за вода – 1 бр., челен 
товарач –1 бр., ръчен къртач за асфалтова 
настилка – 1 бр., метачна машина – 1 бр., 
товарни автомобили – 2 бр., автобенпомпа 
– 1 бр., автобетоносмесител – 2 бр., ко-
фраж за гладка стена – 150 кв. м.

Краен срок за изпълнение: Завършване – 
31.10.2014 г. 
Срок за получаване на документация за 

участие: 09.05.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 19.05.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Трявна, сграда-
та на общинската администрация, зала 
403 
Дата: 20.05.2014 г. Час: 14:00
За контакти: Радостина Пухтова, Елена 
Колева
Факс: 0677 62149

Адрес: Трявня, ул. „Ангел Кънчев” № 21
Адрес на възложителя: www.obtryavna.org 
Телефон: 0677 62496
E-mail: obtryavna@unicsbg.net
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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.

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

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

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER
ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ПАЗАРДЖИК

-

9

8
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Европейският съюз на-
ваксва изоставането си 
от Съединените щати и 
Япония в областта на ино-
вациите. В същото време 
разликите между отдел-
ните държави на Стария 
континент все още са го-
леми и намаляват бавно. 
На регионално равнище 
изоставането в областта 
на иновациите се увелича-
ва, като резултатите са 
се влошили в почти 1/5 
от страните членки. Това 
са основните заключения 
от сравнителния анализ 
на Съюза за иновации за 
2013 г., направен от Евро-
пейската комисия, както 
и от регионалния сравни-
телен анализ за същата 
година. 

Общото подреждане 
в рамките на ЕС остава 
относително непромене-
но. Начело е Швеция, след-
вана от Дания, Германия 
и Финландия. Четирите 
държави са шампиони по 
инвестиции в изследвания 
и иновации. Страните, чи-
ято позиция се е подоб рила 
най-много, са Португалия, 

Естония и Латвия. Въпреки 
това растежът на публич-
ните разходи за изследова-
телска и развойна дейност 
(ИРД) беше неутрализиран 
от спад на инвестициите 
на рисков капитал и на ин-
вестициите в дружества-
та за иновации, несвързани 
с тази област. 

Анализът показва, че 
за втора поредна година 
България остава на по-
следно място по иновации 
в Европа. Резултатът й 
през 2013 г. се е влошил, 
с което се задълбочава 

разликата със средното 
ниво в ЕС. Единственият 
показател, по който стра-
ната се справя по-добре, 
е делът на младежите, 
завършили средно образо-
вание. Използваните дан-
ни за анализа са основно 
за 2013 г., но за някои от 
показателите последните 
налични са от 2012 и дори 
2011 г., което означава, 
че при някои показатели 
за страната може да има 
подобрение.

Междувременно Герма-
ния отново даде пример за 

далновидна политика. Фе-
дерацията, провинциите 
и общините калкулираха 
за 2013 г. разходи за обра-
зование в размер на 116,6 
млрд. евро, което е с 4,6 
млрд. повече от предход-
ната година. Данните са 
на Федералната статис-
тическа служба, публику-
вани във финансовия от-
чет за образование. Той 
е изготвен по поръчка на 
федералното Министер-
ство на образованието и 
изследванията и на Конфе-
ренцията на министрите 
на културата. Цифрите 
доказват, че образова-
нието играе една непре-
къснато увеличаваща се 
роля в нашето общество. 
Доброто образование е 
базата за повече участие, 
интеграция и равенство 
на шансовете. От това 
печели не само отделният 
човек, но и Германия като 
цяло. Докладът показва, че 
федерацията е поставила 
правилните приоритети, 
коментира федералният 
министър на образование-
то Йохана Ванка.

В търсенето на нови източници на енергия учени-
те се обърнаха и към захарта. В човешкото тяло тя 
се трансформира в енергия чрез процес, наречен ме-
таболизъм, който я превръща във въглероден двуокис 
и вода, докато отделя електрони. Учени от универси-
тета „Вирджиния Тех” в Блексбърг разработват биоба-
терии, които използват тези процеси, за да генерират 
електричество.

Повечето биобатерии до момента не са в състоя-
ние да създават големи количества енергия, но наско-
ро изследователите Пърсивал Жанг и Жуянг Жу разра-
ботиха прототипна версия, която има потенциала да 
бъде по-лека и по-мощна от батериите, които обик-
новено се намират в смартфоните.

Устройството произвежда енергия чрез същия 
процес на трансформация, като улавя електроните, 
отделяни при разграждането на захарта, по същия на-
чин като в тялото. Тъй като биобатериите използват 
естествени материали, те са възобновяеми и не са 
токсични, което ги прави привлекателна алтернати-
ва на традиционните батерии, които се нуждаят от 
метал и химикали, за да работят. Прототипът е с 
по-голям енергиен заряд от типичната литиевойонна 
батерия от потребителската електроника и превръ-
ща стопроцентово захар в енергия, която гарантира 
по-голямата мощност и по-високата издръжливост. В 
момента той може да захранва пълноценно смартфон 
в продължение на 10 дни, твърдят учените.

Най-големият град в САЩ генерира по около 14 
млн. т отпадъци годишно. Нов подход предложи местно-
то архитектурно студио Present Architecture. Творците 
са предложили план, който би могъл да облекчи някои 
текущи проблеми с управлението на отпадъците в Ню 
Йорк. Идеята им е свързана с факта, че никой не иска да 
има депо за отпадъци в задния си двор, а извозването 
на боклука от големите градове е скъпо и свързано с 
допълнително замърсяване на околната среда. Планът 
предвижда създаване на изкуствени острови край всеки 
от петте квартала на мегаполиса. Подобни на кейове 
станции ще служат като съоръжения за компостиране, 
където може да се обработват част от органичните 
отпадъци. Същевременно издигнатото отгоре ниво 
може да служи като парк за жителите на района.

Компостиращите острови могат да обработват 
органичната част, което означава около 30% от бок-
лука. Съоръженията ще са разпределени така, че всеки 
квартал на града ще има наблизо по един такъв цен-
тър. Камионите ще могат да откарват боклука до най-
близкия комплекс, вместо да пресичат целия град, за да 
стигнат до сега действащото депо.

В допълнение към това изкуствените острови ще 
създадат 15 акра парково пространство за жителите 
на Ню Йорк.

Машината буквално изяжда железобетона 

Шумовото замърсяване е го-
лям проблем на големите градове. 
Интересно предложение за нама-
ляването му предлага британско-
то студио Blue Forest. Дизайнери-
те създадоха супертиха „Дървена 
къща” – приказно съоръжение и 
акустично произведение на из-
куството. Изработена е изцяло 

от дървен материал. Подобна на 
какавида, конструкцията е дело 
на сътрудничество с компанията 
John Lewis и британската непра-
вителствена организация Quiet 
Mark. Къщичката ще бъде дарена 
на детския хоспис The Chestnut 
Tree House в Западен Съсекс.

Уютна и съвременна,  тя е 

из градена  по  най -
новите технологии 
на акустичното ин-
женерство, за да се 
изолират децата и 
семействата им от 
вредния шум. Вдъхно-
вена от формата на 
малки дървета, кра-
сивата заоблена по-
стройка стои върху 
три големи структу-
ри. Изправени пред 
допълнително предиз-

викателство – да изградят дър-
вената къщичка така, че да може 
лесно да се демонтира и тран-
спортира, но и да е достатъчно 
устойчива, за да бъде сглобена за 
постоянно използване на открито, 
творците я направили да стои са-
мостоятелно върху дърво, сполуч-
ливо наречено „домакин”.

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Разрушаването на ста-
ри сгради е мръсна и тру-
доемка работа. От гледна 
точка на екологията – аб-
солютна тежест за при-
родата. По блестящ начин 
с проблемите се справя 
студентът Омер Хаджи-
омероглу от Института 
по архитектура в Умео, 
Швеция. Той е създал ро-
бота ERO, който направо 

изяжда железобетона и 
разделя екологично бетона 
и арматурата. Заявки от 
големи строителни фирми 
следват представянето 
на разработката, спечели-
ла престижната награда 
на Дружеството за индус-
триален дизайн на Америка 
(IDSA) за 2013 г. 

Младият изследовател 
е използвал няколко техно-
логии, включително и агре-
гат с вакуум. Подаваната 
под налягане вода буквално 
разяжда бетона, като го 

превръща в каша. Тя се съ-
бира в чували, които лесно 
се транспортират за ути-
лизация или за вторична 
преработка и производство 
на нови строителни мате-
риали. Отделно устройство 
се грижи за отстраняване-
то на оголения кофраж.

Интересът на стро-
ителните компании се 
обяснява с факта, че ERO 
е завършен комплекс от ня-
колко роботизирани систе-
ми. Освен това той може 
сам да определя маршрута 

си до окончателното сри-
ване на обекта. За всеки 
случай към него може да 
има оператор, който да 
следи действията му чрез 

дистанционно управление.
Институтът по архи-

тектура, чийто възпитаник 
е откривателят, е един от 
водещите научни центрове 

в най-големия град в Север-
на Швеция, който е обявен 
за Европейска столица на 
културата през 2014 г. на-
ред с Рига в Латвия. 

За мръсната работа има роботи
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Катар изпълнява една 
от най-големите програ-
ми за инфраструктура в 
света. Повод за това е 
Световното първенство 
по футбол през 2022 г. 
Правителството не жали 
средства за най-големите 
строители на планетата. 
Австрийската компания 
– „Порр Груп”, е част от 
консорциума, ангажиран в 
създаването на т.нар. Зе-
лена линия на метрото в 
столицата Доха. Другите 
две фирми са SBG и НВК. 
Търгът за проекта на ме-
трото бе на стойност око-
ло 1,89 млрд. евро, а „Порр” 
ще отговаря за половината 
от обекта. 

Националната компания 
Qatar Railways e планирала 
строителството на 216 км 

линии, като половината 
от тях ще са под земята. 
Ще бъдат изградени 100 
метростанции. „Червена-
та” и „Зелената линия” са 
започнати, а „Златната” и 
„Синята” са на ниво проект. 
Компанията е основана 
през 2011 г. като част от 
Генералния план за национа-
лен транспорт и програма-
та „Национална визия 2030”. 
Целта не е единствено да 
се разшири транспортната 
система на града, а също 
така да се покаже бърз на-
предък, свързан с провежда-
нето на световния празник 
на футбола. 

Диаметрите на метро-
то ще свързват централ-
ния град с някои от сега 
съществуващите стади-
они, както и с тези, които 
са в етап на строител-
ство специално за първен-
ството. „Червената линия” 
(морската) върви от север 

на юг и така се превръща 
в ключова за катарската 
транзитна система. Тя 
свързва населената край-
брежна ивица със столи-
цата. „Златната линия” 
(историческата) минава 
главно по направлението 
изток – запад и свързва Аl 
Rayyan и индустриалната 
северна зона с летището. 
„Зелената линия” (образо-
вателната) тръгва от юг, 
от големия университет-
ски комплекс Education City, 
и продължава на североза-
пад към центъра на Доха. 
Четвърта и най-къса е „Си-
нята” – градската линия. 
Тя се движи по С-образен 
пръстен от север на юг, 
създавайки кръстовища и 
възможности за прекачва-
не към другите метродиа-
метри. 

„Червената линия” е 
дълга 98,5 км. Изпълнител 
на проекта е консорциум, 

в който влизат местна-
та фирма QDVC, френска-
та Vinci, GS Engineering, 
Construct ion of Korea и 
к а т ар с ка т а  D a r w i s h 
Engineering. 

„Зелената линия”  – 
65,3 км, ще се строи от 
консорциум, съставен от 
австрийската „Порр”, сау-
дитската Binladin Group и 
катарската НВК Contracting 

Company. По нея ще има 
37 км двойни тунели, 8 под-
земни станции и 28,3 км на-
земна линия. Изграждането 
на трасето започна през 
юни 2013 г., а пускането в 
експлоатация е насрочено 
за средата на 2018 г. След 
първата фаза ще бъде 
осигурена връзка между 
станцията в центъра c 
Конгресния комплекс, a за 

крайна спирка е определен 
стадионът Аl Rayyan. 

„Синята линия” на мет-
рото, която е в етап на 
проектиране, ще свърз-
ва жилищни и търговски 
зони и ще представлява 
полуокръжност с дължина 
17,5 км. В етап на плани-
ране е и „Златната линия” 
– 30,6 км. По нея ще има 
13,1 км двойни тунели.

Проектираните станции 

са супермодерни

Районите около летищата във Франкфурт, Амстердам 
и Париж са нарастващ пазар за хотелиерския бранш. Те се 
радват на засилен интерес и доверие от страна на инвес-
титорите и в непосредствена близост до тях израстват 
нови сгради. Летищата в Европа имат сериозен потенциал 
за растеж в бъдеще, а горните три отчитат увеличение 
на пътниците през последните 5 години и нямат инфра-
структурни ограничения. 

Същото не може да се каже за Лондон. Решението да 
бъде построена трета писта на „Хийтроу” предизвиква 
застой в развитието на местния хотелиерски бизнес. Спо-
ред експертите, въпреки че все още няма причина за пани-
ка, конкурентната заплаха спрямо доминиращите позиции 
на „Хийтроу” и нестабилността по отношение на новите 
проекти за хотели е реална. Аеропортът работи на гра-
ницата на капацитета си. Политическата несигурност 
около изграждането на трета писта или дори идеята за 
построяване на допълнителен летищен капацитет във Ве-
ликобритания, далече от „Хийтроу”, има ефект върху дъл-
госрочните перспективи за местния хотелиерски бизнес.

Край живописния Ларнака в Кипър ско-
ро ще се появи още една атракция. Euro 
Disney of the Mediterranean ще се казва 
развлекателният парк, в който освен мно-
гобройните кътове за деца ще има и ту-
ристически комплекс с петзвезден хотел. 
Правителството беше одобрило изграж-
дането на съоръженията преди пет годи-
ни. Проектът обаче беше за друг град – 
Пила, но идеята така и не бе реализирана.

Euro Disney of the Mediterranean ще се 
простира върху територия от 500 000  
кв. м, а държавата се надява на значител-
ни приходи от него. 

Управата на Чикаго си е поста-
вила амбициозна цел. До 2020 г. 
иска градът да се посещава от 55 
млн. туристи годишно. За пости-
гането й местните власти ще си 
послужат с магията на светлина-
та. Идеята е занапред Чикаго да 
се нарича Градът на светлината 
на Северна Америка. Кметството 
ще направи забележителностите 
на града още по-атрактивни за 

посетителите му, като ги освети, 
но не с обикновено осветление, а 
чрез различни ефекти и дори три-
измерни светлинни спектакли. Ще 
бъде обявен международен конкурс, 
в който са поканени да се включат 
екипи от художници, архитекти и 
инженери. Те трябва да измислят 
как по най-подходящ начин да бъдат 
представени и осветени сградите, 
парковете, пътищата и откритите 

пространства в града. Проектът 
ще обхване не само центъра, а и по-
крайните квартали.

„Целта ни е да превърнем но-
щите в Чикаго в истинско приклю-
чение. Това ще ни направи Град на 
светлините на Северна Амери-
ка. Хора ще идват отдалече и ще 
се наслаждават на направеното 
от нас“, коментира кметът Рам  
Еманюел.

Ново признание за известната Заха Хадид дойде 
от Багдад. По неин проект ще се строи новата сграда 
на иракския парламент.

Архитектът работи в лондонското си студио, но 
по произход е иракчанка. Предложението й беше избра-
но, въпреки че е класирано на трето място в между-
народния конкурс за дизайна на бъдещата постройка. 
Победител в надпреварата стана друга базирана в 
Лондон архитектурна фирма – Assemblage.

Проектът на Заха Хадид е вдъхновен от възви-
шенията край река Ефрат. Новата сграда трябва да 
бъде вдигната върху имот от 20 ха, първоначално 
предвидени за изграждането на джамия.

Парламентарният комплекс ще струва над 752 
млн. евро. 

Студиото на единствената жена архитект, но-
сител на отличието „Прицкер” – своеобразна Нобе-
лова награда в бранша, вече работи по проекта за 
небостъргач на Централната банка на Ирак. Вероят-
но нейни ще са плановете и за нов национален музей 
на страната.

Заха Хадид е родена в Багдад, но не е посещавала 
родината си цели 30 г. Нейният баща – Мохамед Ха-
дид, през 50-те години на миналия век е бил лидер на 

опозиционната Националдемократическа партия. 
Сключването на договор със Заха Хадид въпреки третото 

място на проекта й предизвика дискусии в архитектурните сре-
ди. Други два проекта, спечелени от нея – за новия национален 
стадион на Япония в Токио и за сграда на опера в Кардиф, Вели-
кобритания, се преразглеждат заради твърде високата им цена.

Големи компании от цял свят ще демонстрират строителните си възможности тук
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Американката Линда Лафърти е автор на три 
книги, които се радват на международен успех. Ро-
манът, с който тя се представя за първи път пред 
българската публика, е „Нощите на османската 
принцеса”.

Под скромната, но лъчезарна външност на пи-
сателката се крие истински изследовател на чо-
вешката природа. В романа й се разгръща целият 
спектър от добродетели и пороци. Поведението на 
героите й – от привидно най-злите до така нарече-
ните добри – винаги е съвършено мотивирано. Све-
тът, който описва, не е нашият съвременен свят, а 
една завладяваща история, поглед към автентичен 
исторически период – Истанбул в края на XIX век, в 
който обаче се откриват характери и постъпки, с 
които се сблъскваме и днес.

 „Нощите на османската принцеса” има някол-
ко специфични черти – силните женски персонажи; 
идеята, че човек може да постигне изкупление и 
да намери покой, и проникването в най-тъмните и 
скрити кътчета на човешката душа.

„Да, казват, че пиша може би донякъде мрачно. 
Но такава е човешката природа. Надявам се, че ус-
пявам да покажа и светлината, разсейваща този 
мрак. Когато се настроя на историческа вълна, се 
опитвам да направя всичко възможно, за да създам 
онзи свят, в който живеят героите ми. Това не е 
нашият свят... Но се надявам да ви хареса”, споделя 
авторката. 

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Легендарната музикална формация 
Buena Vista Social Club тръгва на свое-
то прощално турне, което ще мине 
през София и Пловдив. След 16 вълну-
ващи години и стотици концерти в 
цял свят посланиците на кубинската 
музика ще кажат „Адиос!" на своята 
публика. Последното им турне започ-
ва през юни от Франция, минава през 
други страни от Европа, Южна Афри-
ка и ще завърши в САЩ.

На 30 юни популярната група ще 
бъде на сцената на зала 1 на НДК, а 
ден по-късно - на 1 юли, ще се 
изяви в Античния театър в 
Пловдив. През последните 10 
години Buena Vista Social Club 
или музиканти от състава в 
различни формации са  били 
многократно в България. Този 
път у нас ще дойдат всички 
живи членове на оригиналния 
състав - Омара Портуон-
до, Елиадес Очоа, Журайро 
Мирабал, Барбарито Торес, 
Исус Рамос, и още девет му-
зиканти от тежката кава-
лерия на кубинската музика, 
присъединили се към тях през 
годините - Папио Виедо, Ро-
ландо Луна, Педро Пабло, Андрес Кояо, 
Филберто Санчес, Алберто Ланоче, 
Луис Алемани и Карлос Калунга. Шоу-
то на легендарните изпълнители ще 
продължи два часа.

Музиката на Buena Vista Social 
Club ни пренася в стара Хавана, в пе-
риода преди революцията от 1959 г., 
време с дъх на ром и хавански пури, с 
вкус на сладък и безметежен живот и 
красиви жени. 

Историята на формацията започ-

ва през 1997 г., когато американският 
китарист и откривател на таланти 
Рай Кудър издава диск с автентична 
кубинска музика. Вдъхновен от запис 
на Хуан де Маркос Гонзалес, той зами-
нава за Хавана, за да издири музикан-
ти ветерани и успява да осъществи 
проекта си. Именно Кудър изкарва от 
дълго забвение иконите от предре-
волюционния период  Ибрахим Ферер, 
Компай Сегундо и Рубен Гонзалес и 
възкресява удивителния им саунд.

Дискът носи името на техния 
популярен клуб за срещи с музика и 
танци, затворен след революцията в 
Хавана - Buena Vista Social Club. Уни-
калната смесица от американски 
джаз, кънтри и пулсиращите афро-ку-
бински ритми завладява публиката и 
критиката. Албумът е записан само 
за шест дни, а съдържа четиринаде-
сет песни. Нито една от тях не е пра-
вена в студио,  всички са записани на 
живо в домове или заведения. 

Откакто Buena Vista Social Club 
съществува, през състава са мина-
ли над 40 души. Така формацията се 
превръща в биг бенд от виртуози, в 
който няколко поколения музиканти 
празнуват кубинската традиция с 
всеотдаен устрем.

Билетите за концерта в София 
струват между 40 и 100 лв., а за шоу-
то в Пловдив - между 40 и 60 лв.

Формацията ще се срещне с публиката в София и Пловдив

Дарън Аронофски  е бил впечат-
лен от образа на Ной още в своето 
детство, когато си го е представял 
като „мрачен, сложен характер, който 
преживява истинска вина, че е оцелял”.

От студио „Парамаунт” били 
много притеснени как ще се приеме 
религиозната тема във филма, пора-
ди което те направили тестови про-
жекции на три различни варианта на 
лентата без знанието и одобрението 
на Аронофски. Всяка една от версии-
те получила критики от зрителите с 
християнска вяра.  Режисьорът при-

знава, че е останал много разочарован 
от това, че „Парамаунт” са тествали 
алтернативни версии на филма, които 
„не са били близки до неговата визия”. 
„Бях разстроен, разбира се. Никой не 
ми беше причинявал такова нещо. Ако 
правех комедии или хорър филми, може 
би щеше да е полезно. Но при драмите 
е много по-различно”, споделя Ароноф-
ски.  След много дискусии и компро-
миси „Парамаунт” обявиха на 12 фев-
руари,  че финалната версия на филма 
ще бъде оригиналната, а не някоя от 
алтернативните интерпретации на 
студиото. 

По думите на Ема Уотсън фил-
мът е много амбициозен: „Той може да 

се развива по всяко време. Може да 
бъде 1000 години в бъдещето или хи-
ляда години в миналото...”

Още преди лентата да бъде 
представена където и да е, „Ной” е 
забранен в Бахрейн, Катар и Обеди-
нените арабски емирства, тъй като 
местните правителства смятат, че 
може да противоречи на ученията на 
исляма. Филмът е забранен и в Египет 
по подобни причини, защото нарушава 
ислямските закони и може „да провоки-
ра чувствата на вярващите”.

 Ролята на Ной е била предложе-
на на Крисчън Бейл и Майкъл Фасбен-
дър, но те са отказали поради натова-
рените си графици. 

Носителите на „Оскар“ Ръсел 
Кроу („Гладиатор“) и Дженифър Ко-
нъли („Красив ум“) отново се съби-
рат на големия екран в епичната 
лента „Ной” на режисьора Дарън 

Аронофски. Най-старият апока-
липтичен сюжет в историята на 
човечеството се очертава като 
една от най-мащабните продукции 
на студио „Парамаунт“.

Американският творец Дарън 
Аронофски, който стои зад силно 
въздействащи кинематографски 
проекти като „Черен лебед“, „Ко-
дът Пи”, „Реквием за една мечта” 
и „Кечистът”, поема предизвика-
телството да интерпретира един 
от най-влиятелните сюжети в чо-
вешката история и да създаде ме-
гапродукция с множество нива на 
въздействие. Той провокира зрите-
лите с напрегната и визуално впе-
чатляваща съвременна трактовка 
на  библейската притча. 

В едноименния филм Ной (Ръсел 
Кроу) е мъж, избран от Бог за велико 
дело, преди всемирния потоп да сло-
жи край на всичко живо. Изправяйки 
се едновременно срещу реален враг 
и непозната заплаха, Ной е призван 
да постави ново начало в история-
та на човечеството.

Иги Поп изра-
зи съмнение око-
ло бъдещето на 
The Stooges след 
смъртта на Скот 
Ашетън. Бараба-
нистът на леген-
дарната рок банда 
почина преди дни 
на 64-годишна въз-
раст. 

Неговият брат Рон Ашетън, се оттегли времен-
но през 2011 г., след като получи сърдечен удар. Той 
записа заедно с останалите албума Ready to die през 
2013 г., но не взе участие в турнето по здравословни 
причини.

В интервю за Rolling Stone фронтменът на банда-
та Иги Поп призна, че не вижда бъдещето на групата. 
„Не искам да казвам, че съм приключил с нея. По-скоро 
държа да заявя, че чувствам, че братята Ашетън ви-
наги са били с бандата. Когато Рон си отиде, Скот 
играеше неговата роля. Почти всичко, което свирим, е 
изпълнявано в оригинал от Рон. Точно сега не виждам 
никаква причина да скоча на сцената с тесни Levi's. 
За какво ще крещя?", споделя той.

Поп не очаква, че The Stooges ще свирят скоро. 
„Просто би било грешно. Но ако нещо се появи, трябва 
да сме отворени. Зависи от това как се чувстват се-
мейството и останалите членове на групата", обясни 
той.

Барабанистът на бандата почина 
преди дни

Íîé

През състава са минали над 40 души

Уникалната смесица от американски джаз, кънтри 

и пулсиращите афро-кубински ритми завладява 

публиката и критиката
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Светослав Загорски

Всички сме чели арабските 
приказки за чудеса, изящни дворци 
и несметни богатства. Ако пред-
приемете пътуване до иранския 
град Исфахан, ще можете лично 
да се убедите, че авторите им са 
били много близо до истината. 

Исфахан се намира в среда-
та на Иран, на почти еднакво 
разстояние от Каспийско море 
и от Персийския залив в Арабско 
море. С това си местоположение 
през XVII в. градът е бил един от 
най-големите и значими в света. 
Той е стратегическа спирка от 
Пътя на коприната, както и на 
трасето, което свързва Русия с 
Персийския залив. Тази комбинация 
е привличала като магнит най-го-
лемите търговци и дипломати от 
Европа и Китай, от Османската 
империя и моголска Индия. За него 
казват „Исфахан Несф-е Джахан“, 
което ще рече „Исфахан е полови-
ната свят“.

Той заема средата на Иранско-
то плато при надморска височина 
1574 м. На юг се простират въз-
вишенията на планината Загрос. 

Всичко това обяснява факта, 
че Исфахан, който в момента е 
третият по големина град в Иран 
след Техеран и Мешхед, между XVI 
и XVIII в. е бил столица на Пер-
сийската империя по времето 
на династията на Сефевидите – 
най-пищните и богати владете-
ли в древния Арабски свят. Това 
е селище, построено буквално за 
да заслепява, от шах Абас Велики, 
царувал от 1587 до 1629 г. Той бил 
владетел с легендарна екстра-
вагантност и апетити.  Шахът 
премества столицата тук през 
1598 г. и застроява наново един 
вече процъфтяващ търговски цен-
тър - като витрина на богатата 
династия на Сефевидите. Дори 
днес много от градските джамии, 
дворци, пазари, мостове, широки 
булеварди и обществени паркове 
отразяват славните дни на него-
вия своеобразен трийсетгодишен 
строителен възход – един от най-
големите световни експерименти 
в градското планиране. 

Туристите могат да добият 
донякъде представа за посреща-
нето на гостите на двора на Се-
февидите, като отседнат в хотел 
„Аббаси“, построен в обвивката на 
кервансарай от ХVI в. Исфахан е на 
повече от 2500 години и е включен 

в списъка със световното култур-
но наследство на ЮНЕСКО заради 
безценните архитектурни обекти 
на арабската култура, по-голяма-
та част от които са издигнати 
между XI и XIX в.

Там се намират също изключи-
телно стари градини и някои от 
най-големите забележителности 

в Иран. Особено отличителни са 
Чахар Бак, Петъчната джамия, 
Имамската джамия, „Шейх Лот-
фула“. През XI в. в Исфахан е живял 
и работил известният философ и 
лекар Авицена.

В Арменската част интересни 
са катедралата „Ванк”, Витлеем-
ската църква и покритият пазар 
Кесария. Други забележителности 
в града са Площадът на имамите, 
високата порта „Али Капу”, двор-
ци, мостове, Цветната градина на 
Мартир, гробището на загинали-
те във войната с Ирак.

Нашата разходка в Исфахан 
задължително тръгва от огромния 
площад „Емам“, чиято форма напо-
добява правоъгълник. Дължината 
му е 512 м, а ширината - 159 м. 
Около него са концентрирани по-
вечето исторически сгради. По-
гледнат отгоре, площадът пред-
ставлява просторно и елегантно 
обществено пространство, огра-
дено с арки и с две от най-красиви-
те джамии в шиитския ислям. По 
средата има живописни зелени по-
ляни, изкуствени езера и фонтани.

От южната страна е джа-
мията „Емам“, или Шах джамия, с 
лукообразен купол, минарета и ви-
соки арки на входовете, наричани 
айвани. Те са покрити със сложни 
мотиви от сини плочки и с неот-
стъпващ по разкош интериор. 
Вторият вход, както и минарета-
та на Емам джамия също са обли-
цовани със сложни орнаменти от 
плочки, предимно в цвета, наречен 
„исфаханско синьо“.

Откъм източната страна е 
джамията „Шейх Лотф Аллах“ с 
изящен купол в светлобежово и 
синьо, украсен с деликатна ажурна 
мозайка от лози и цветя. 

Срещу нея, от запад, е дворе-
цът „Али Капу“, където шах Абас 
можел да посреща местните и 
чуждестранни сановници или да се 
наслаждава на концертите в му-
зикалната стая с нейната серия 
от сводове, изкусно подсилващи 
акустиката.

От северната страна на пло-
щада е големият сводест пок-
рит пазар, който се простира на 
почти километър и половина и 
все още предлага много от про-
изведенията на изкуствата и за-
наятите, които шах Абас някога 
покровителствал, за да подсили 
икономиката на търговския кръс-
топът: килими, кована мед, кера-
мика, ръчно щамповани тъкани, 
рисувани миниатюри, бродерия. 

Зад пазара лежи куполът на 
Джамех (Петъчната) джамия, да-
тираща от първата златна епоха 
на Исфахан през XI в. под властта 
на селджукските турци – сграда, 
свързана с великия поет и учен 
Омар Хайям. Петъчната джамия 
е строена от ХI до ХVIII в. Тук се 
включва и периодът на моголско-
то влияние върху  персийската 
архитектура при управлението на 
сина на Чингис хан - Угедей, който 
живее тук като шах. Смятана е 
за една от най-големите джамии в 
света със своите 476 купола. 

Напускайки площада „Емам”, 
ще минем по главния местен бу-
левард „Чахар Бах“, около който 
някога имало величествени пави-
лиони и градини. Той води до мо-
нументалния виадукт „Си-о-Се“ 
- Моста на 33-те арки, построен 

през 1599 - 1602 г. над широката 
река Зайанде, която прорязва юж-
ния край на града.

На изток се намира не по-мал-
ко впечатляващият мост „Хаджу“ 
(1650 г.) - особено красив, когато 
неговите 23 арки са осветени 
през нощта. Той е построен през 
XVII в. от Шах Абас II, по време на 
най-великия период за исляма. Из-
вестен е с пищната си златиста 
нощна гледка и с двата си големи 
павилиона в центъра, изградени 
специално за романтичната по-
чивка на шаха.

Вечер под арките на „Хаджу“, 
където акустичният резонанс е 
особено звучен, се събират групи 
певци и изпълняват без музикален 
съпровод древни песни за любов, 
за война и за славата на своя край. 

Впечатляващ е дворцовият 
комплекс от XVII в. „Чехел Соту” - 
в буквален превод „Четиридесет 
колони”. Той включва голям парк, 
шадравани, дворцова сграда, му-
зейна експозиция. Също е постро-
ен от Шах Абас II и се използвал 
за официални приеми и забавления. 
Многобройните пана от керамич-
ни плочки отразяват радостта 
от живота и любовта, както и 
исторически събития. 

В двора на „Чехел Сотун” днес 
двадесетина майстори на при-
ложните занаяти изработват и 
продават най-различни произве-
дения. Удоволствие е да се наблю-
дава тяхната усърдна работа над  
изящните сувенири.

На върха над Исфахан се на-
мира свещеният храм на огъня 
„Афашхаг”, незагаснал до завла-
дяването на Исфахан през 642 г. 
от арабите. Днес около 1% от 
населението на Иран все още из-
повядва древната религия на ог-
непоклонниците (парсите), пропо-
вядвана от Зороастър.

Най-далече - на 9 км от центъ-
ра, е Храмът на Зороастър. Хъл-
мът се издига на 210 м над околна-
та равнина. На каменната плоча 
пише, че храмът е от III - VII в.

Сред тези руини жреците 
са съхранявали свещения огън.  
Изкачването дотам не е лесно, 
тъй като се налага да се кате-
рите по чукарите, понеже няма 
пътеки.

На върха се издига цилиндрич-
на кула, която някога е била висо-
ка 20 м. Наричана е от местните  
Кула на курбана (жертвоприноше-
нието). Заради обиколните про-
зоречни отвори се предполага, че 
това е била военна сигнална сгра-
да. В нея се е палил огън, сигнали-
зиращ приближаването на врага.

Преданията, митовете и при-
казките за Исфахан нямат край и 
всеки дошъл тук може да се убеди 
в това.

Един от многото кервансараи в околността

Невероятно 

красивата порта на Петъчната джамия

Центърът на площад „Емам” 

с изкуственото езеро, а в дъното е Емам джамия

Мостът „Си-о-се” със своите 33 арки

Мостът „Хаджу” 

е един от 10-те най-красиви в света

Снимки panoramio.com
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In 2013, the Bulgarian con-
struction industry was not able to 
realize its potential, as the sector 
growth has been lagging behind. 
The quarterly statistics does not 
indicate positive development yet. 
Further, the moderate growth in 
some construction segments does 
not contribute to the improvement 
of the industry as a whole. Thus, 
the prospects for the sector still 
remain bleak.     

The consequences of the fi-
nancial crisis and their impact on 
the economy continue to cast a 
shadow over the building industry. 
This trend reduces the hopes that 
the state of economic turmoil in 
the sector will be overcome soon. 
The risks for the contractors are 
still high; neither do the overall 
macroeconomic and financial as-
pects indicate stability. Another 
contributor to the negative condi-
tions is the practice of late pay-
ments of the public institutions. 
The municipalities in particular, 
have accumulated a considerable 
debt to the contractors, which is 
severely stampeding the building 
process. Thus, the construction 
sector is not likely to improve no-
ticeably by 2014.  

The const ruct ion indust ry 
output for 2013 has slightly out-
stripped the respective produc-
tion levels of 2006. In general, the 
overall expenditures on the ac-
quisition of tangible assets have 
increased a little. As for the con-
struction industry, the sector has 
registered a moderate growth of 
1.9% in 2013 compared to 2012. 
Another favorable trend observed 
recently, is the process of busi-
ness consolidation.

Regarding the public procure-
ment, in 2013 the government has 
announced 2,891 calls for pro-
posals for construction works with 
a total value of BGN 4,392 Mln.  
(EUR 2,246 Mln.). Further, the 
investments in the building sector 
have been declining for the past 
four years. Compared to 2012, 
the FDI in 2013 have declined by 
92.3%. 

Construction activities in 2013

As of 12.03.2014, according to 
the Central Professional Register 
of Builders, the registered con-
struction companies in Bulgaria 
are 4,446, out of which 4,394 are 
Bulgarian judicial persons where-
as 52 are foreign companies. For 
the same period, the volume of 
the deregistered   companies is 
596. Regarding the members of 
BCC, by 11.03.2014, the num-
ber of the regular members has 
reached 1,471 whereas the asso-
ciated – 26 respectively. 

In 2013, the construction sec-
tor has contributed to 5.6% of the 
Gross value added, compared to 
6.1% in 2012 respectively. The 
industry comprises 19,068 com-
panies in total, out of which 95% 
are small enterprises whereas the 
rest - medium and large accord-
ingly. 

Following the recent declin-
ing trend, the construction output 
in 2013 has contracted by 12.6% 
compared  to 2012. For 2014, this 
indicator is estimated to reach 
slightly over EUR 6 Bln, which cor-
responds to its volume of 2006.

 The segment building con-
struction has declined by 10.3% 
compared to 2012. Renovation 

and retrofitting are considered 
the most lucrative activities in the 
field of residential construction, 
whereas the industrial and  ag-
ricultural  building are profitable 
areas in the nonresidential sector 
respectively.  

 The engineering construc-
tion has contracted by 15.5% in 
2013 compared to 2012. The trend 
in this segment is not expected 
to change, as it is highly depend-
ent on public procurement and 
the calls for proposals are insuf-
ficient to turn this negative growth 
around.

The building permits issued 

in 2013 have also declined 

compared to 2013:

 The building permits in total 
have declined by 4.2%, whereas 
the total floor area has increased 
by 9.8 %.

 The building permits for 
residential buildings have declined 
by 2.8%, whereas the floor area 
has inclined by 12%.

 The building permits for 
administrative buildings have de-
clined by 8.2%, whereas the floor 
area has inclined by 64.1%.

 The building permits for 
other buildings have declined by 

5.3%, whereas the floor area has 
increased by 6.1%.

The statistics shows that even 
though less building permits have 
been issued, the floor area is still 
growing.

New construct ion in 2013 
compared to 2012:

 The new buildings in total 
have declined by 0.9%

 The residential buildings 
have increased by 0.7% 

 The administrative buildings 
have increased by 34.9% com-
pared to 2012

 The other buildings have 
declined by 4.2%

Generally, the new construc-
tion segment has declined as a 
whole, whereas the new residen-
tial segment shows positive re-
sults.

Building Commissioning in 

2013 compared to 2012

In 2013, the building commis-
sioning has contracted by 8%, 
whereas the respective floor area 
declined by 6.9%. The newly com-
missioned residential buildings 
have decreased by 7%. Their floor 
area however has declined.

Employment

The construction sector con-
tributes to around 5.2% of the 
total employment in Bulgaria in 
2013, whereas the number of the 
employed builders has declined 
by 3.5%. The construction labor 
market is characterized by vari-
ous challenges: aging employees, 
drainage of young people, unat-
tractiveness of the building pro-
fession, lagging behind education 
and lack of social support. Practi-
cally, the construction education 
institutions are producing unem-
ployed people.

The unemployed in the con-
struction sector for 2013 comprise 
10.6% of the total unemployment, 
according to the National Statis-
tics Institute. The newly regis-
tered unemployed in 2013 are 46 
thousand people, which shows a 
decrease of 8.9% compared to 
2012. This positive trend however 
is mostly due to seasonal factors. 
Furthermore, according to the 
analyses of BCC the number of 
the unemployed is much higher.

 The recent t rends in the 
construction industry, described 
above, are not likely to lead to 
recovery and stabilization of the 
sector. Generally, the macroeco-
nomic and the interim prognosis 
of BCC for 2014 are not positive. 
In addition, the revival process 
of the building industry is rather 
complex. The development pri-
orities of the sector should be as 
follows: 

 Investment in “green econ-
omy”

 Increased budget for public 
procurement

 Policy measures to support 
SME-s, which are considered the 
backbone of the economy

 Promotion and attraction of 
FDI

 Sound investment of EU 
funds

 Introduction of preliminary 
monitoring on public procurement 
process

 Harmonization of the EU Di-
rectives and Regulations

 Implementation of state 
support and guaranties when ac-
cessing third world markets.  

Annual Report
Photo by Vlady Georgiev
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Футбол

Волейбол Бокс

Радостин Стойчев и Матей Казийски не успяха да 
спечелят трофея във волейболната Шампионска лига. 
Отборът на двамата българи – „Халкбанк”, загуби фи-
нала от „Белгород” с 3:1 гейма (25:18, 22:25, 25:16, 27:25) 
в мач, игран в турската столица Анкара.

Казийски, който е голямата звезда на тима, отново 
игра силно цял мач и стана втори по резултатност с  
15 т., като отстъпи единствено на Митар Джурич  
(с 19 т.). Най-резултатен за победителите бе Георг Гро-
цер с 16 т.

Все пак постижението на „Халкбанк” е историческо, 
тъй като за първи път отбор от Турция бе на финал в 
Шампионската лига при мъжете. „Белгород” пък завоюва 
своята трета титла в надпреварата след 2003 и 2004 г.

Бронзовите медали пък отидоха при полския „Ястре-
жебски Вегиел”, който се наложи над „Зенит” (Казан) с 
3:1 гейма.

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

„Ювентус” записа 15-а 
поредна победа у дома 
в серия А. Шампионите 
надвиха „Парма” с 2:1 в 
среща от 30-ия кръг на 
Калчото. Освен рекорда 
„бианконерите” спряха и 
серията на „Парма” от 16 
поредни мача без загуба. 

В герой за „Юве” се пре-
върна Карлос Тевес, който 
вкара и двете попадения. 
Аржентинецът вече има 
18 гола в италианското 
първенство и е едноличен 
лидер сред голмайстори-
те. За „Парма” точен бе 
Молинаро.

На „Артемио Франки” 
във Флоренция „Милан” 
победи „Фиорентина” с 
2:0. Мексес даде преднина 
на „росонерите” в 23-ата 

минута, а Балотели уби 
интригата с гол в 65-ата. 
„Наполи” срази „Катания” 
като гост с 4:2, докато 
„Дженоа” се справи с „Ла-

цио” у дома с 2:0. „Юве” 
е лидер в класирането с 
81 т., следван от „Рома” 
с 67 (но и мач по-малко) и 
„Наполи” с 61 т.

Първи на терен А стъпиха „Пътпроект” и „Пайп 
Систем”. Двата отбора играеха стабилно в защита, 
което предопредели малкото голове, които паднаха в 
мача. Резултатът бе открит чак в 20-ата мин, ко-
гато Олег Бушев („Пайп Систем”) се разписа и даде 
преднина на „Пайп”. „Пътпроект” отговори подоба-
ващо и в ответната атака Венци Зарев възстанови 
равенството. През втората част нещата на тере-
на не се промениха съществено и равенството 1:1 
се запази почти до самия край. Пет минути преди 
края дойде и развръзката – при една контраатака на 
„Пайп” Николай Нанков преодоля необезпокояван почти 
20 м и след комбинация със съотборник реализира по-
бедния гол за „бяло-червените тръби”. С постигнати-
те 3 т. „Пайп Систем” успя да изпревари „Пътпроект” 
в класирането и се придвижи на пето място.

Двата отбора се хвърлиха в здрава битка, като 
в началото „Джи Пи” определено бяха по-активни и 
въп реки че пропуснаха няколко изгодни ситуации, в 
20-ата мин превъзходството им бе материализирано 
след гол на Димо Салчав. През второто полувреме 
„Сен Гобен” пренесе играта в предни позиции и започ-
наха от своя страна да създават голови ситуации. 
Седем минути преди края на мача Александров на-
предна отдясно и със силен средно висок удар успя да 
изравни резултата. До края и двата отбора имаха по 
един шанс, но нов гол в мача не падна. Здрава битка 
и справедливо равенство.

Това беше най-вълнуващият мач в историята на 
БСФЛ. Не беше изминала и минута, когато Найден 
Найденов от ъгъл вкара фамозен гол под гредата и 
даде преднина на „розовите”. В 8-ата минута „Райко-
мерс” отвърна на удара и Васил Димитров изравни 1:1. 
Последваха минути на неспирни атаки и към двете 
врати, като Стоил Фърцов („Райкомерс”) и Христо 
Симеонов (3DD) правеха чудеса на терена и само лип-
сата на шанс пред гола позволи равенството да се 
запази до почивката. Втората част започна ударно 
за 3DD и в самото начало Христо Симеонов завърши 
една страхотна атака, давайки преднина на своите. 
Последва натиск на „Райкомерс”, които се оголиха в за-
щита и при една контра Фидан Фиданов напредна от-
дясно и с мощен удар прати кълбото под гредата – 3:1 
за 3DD и 10 мин до края. След този момент отборът 
на „Райкомерс” показа защо е лидер в класирането, а 
Стоил Фърцов – защо е един от най-добрите играчи в 
Лигата. Нужни бяха само две минути и Живко Миланов 
(„Райкомерс”) намали резултата след заучена комби-
нация от свободен удар. След нови 4 мин „Райкомерс” 
изравниха резултата след точно изпълнена дузпа от 
Стоил Фърцов. До края на мача никой не си и помисли 
за защита – атаките следваха една след друга, а удари 
на Фърцов и Симеонов срещнаха гредите. Запомни се 
и фрапантен пропуск за „Райкомерс” на празна врата, 
след като Стоил Фърцов отново преодоля защитата 
на 3DD и поднесе великолепен пас на свой съотборник, 
който определено направи по-трудното и пропусна. 
Последните две минути от мача „Райкомерс” доиграха 
с човек по-малко, след като Фърцов бе отстранен за 
втори жълт картон. Краят дойде при 3:3, което спо-
койно можеше да бъде и 8:8 предвид факта, че само 
гредите в мача бяха поне 10.

Зрителите станаха свидетели 
на качествен футбол

„Реал” (Мадрид) допусна грешка в борбата за титла-
та в Примера дивисион, която може да се окаже фатална 
осем кръга преди края на шампионата. „Белият балет”, 
който преди дни загуби „Ел Класико” на собствения си 
стадион, бе победен от „Севиля” в среща от 30-ия кръг 
на първенството. На „Рамон Писхуан” „Севиля” победи с 
2:1, нанасяйки четвърта загуба на столичани от начало-
то на сезона. Носителят на „Златната топка” Кристи-
ано Роналдо даде преднина на тима си в 14-ата минута. 
Португалецът изпълни пряк свободен удар, топката ри-
кошира в играч на домакините и попадна във вратата 
на Бето. „Севиля” обаче изравни бързо. В 19-ата минута 
Бака бе изведен по прекрасен начин от Рейес и наказа 
Диего Лопес. Отново Бака в 72-ата минута донесе побе-
дата за „Севиля” след асистенция на Ракитич.

В същото време „Атлетико” (Мадрид) записа чет-
върта поредна победа в Примерата и поведе колоната 
в класирането. „Дюшекчиите” надвиха „Гранада” с 1:0 на 
собствения си стадион, а точен бе Диего Коща. По-ра-
но пък другият претендент за титлата – „Барселона”, 
разгроми „Селта” с 3:0. Така осем кръга преди края на 
шампионата „Атлетико” е лидер със 73 т., следван от 
„Барселона” със 72 и „Реал” със 70 т.

„Лудогорец” победи ЦСКА като гост с 1:0 в среща от тре-
тия кръг на плейофната фаза на българската А група. Въпре-
ки че през първото полувреме не паднаха голове, зрителите 
на „Българска армия” видяха няколко интересни положения 
и пред двете врати. „Червените” започнаха ударно втора-
та част и отправиха няколко удара към вратата на Влади 
Стоянов, а шампионите отвърнаха със скоростни контра-
атаки. „Армейците” контролираха развоя на събитията в 
следващите минути, но не успяваха по-сериозно да застра-
шат вратата на „орлите”. В 66-ата минута пред ЦСКА се 
откри прекрасна възможност, но Джаксън Менди не успя да 
прати топката в мрежата на „Лудогорец” след изпълнение на 
корнер. В 71-ата минута Ивайло Чочев отправи силен удар, но 
топката мина встрани от вратата на „зелените”.

Въпреки натиска на „червените” в 77-ата минута „Лудо-
горец” стигна до попадение. Ешпиньо нацели гредата след 
удар от пряк свободен удар, а при последвалото разбъркване 
Абало се оказа най-съобразителен и откри резултата. До 
края на двубоя „армейците” не успяха да изравнят и се прос-
тиха до голяма степен с амбициите си за златните медали.

В следващия кръг ЦСКА гостува на „Литекс”, а „Лудого-
рец” приема „Ботев” (Пловдив). Разградчани са лидери във 
временното класиране на А група с актив от 64 т., следвани 
от Литекс с 58.

Двама от боксьорите ни подписаха професионални 
договори с Международната федерация (АИБА) – Борис 
Георгиев и Спас Генов. А останалите двама – Тервел 
Пулев и Александър Александров, още чакат контрак-
тите си.

„В пълно неведение съм, но продължавам да се готвя 
с личния си треньор Борислав Бояджиев“, каза Тервел. 
От родната федерация успокоиха, че забавянето не е 
фатално, защото първите мачове са през юни.

По предложение на централата ни в София ще има 
работна среща на комисията по профибокс, която да 
излезе с последни уточнения около предстоящите дву-
бои. Тя ще е по време на световното за младежи (14 
– 24 април).

Същевременно Тервел уточни, че по традиция ще 
подкрепя брат си Кубрат в залата за мача му на 5 ап-
рил. Съперникът на нашия ас трябва да бъде обявен 
тези дни.

„Бианконерите” прекъснаха серията 
на „Парма” от 16 мача без загуба



Людмил Митакев

Пролет е. Време е за 
повече отдих сред приро-
дата. А до нея най-добре се 
стига с джип. Всъщност 
това е марка автомобили 
от САЩ, дала името си 
на цял клас коли, които се 
правят и сега навсякъде по 
света.

Легендата тръгва първо  

в армията 

Willys MB е първият 
джип, разработен за во-
енното разузнаване на 
САЩ още през 1940 г. Със 
започването на Втората 
световна война той се про-
извежда масово. Използвал 
се даже от руснаците. За 
това, колко е бил ценен, го-
вори фактът, че от него 
само през войната са про-
изведени 659 031 броя.

За първи път осново-
положникът на днешния 
SUV сегмент се появява 
на 21 септември 1940 г. 
Производител е фирмата 
Bantam. За военни нужди 
американското правител-
ство обявява конкурс за 
високо проходим автомобил 
4х4. Условията са изпра-
тени на 135 американски 
фирми, които имали само 

11 дни, за да предложат 
свой участник в конкурса, 
и 7 седмици, за да предста-
вят прототипа. Убийстве-
но късият срок отблъсква 
повечето производители и 
в надпреварата за поръч-
ката на армията се включ-
ват само Ford,  Wi llys-
Overland и American Bantam 
Car Company. Последната 
фирма единствена била 
способна да изпълни изис-
кванията в срок и спече-
лила държавната поръчка. 
Представила автомобил, 
наречен Blitz Buggy, който 

армията започнала да из-
питва в края на септември 
1940 г. Тестовете били ус-
пешни, но в Министерство-
то на отбраната се опася-
вали, че производителят 
няма нужния капацитет, 
за да изпълни огромната 
поръчка. Затова задължи-
ло другите две фирми да 
завършат своите прото-
типи, като се съобразят с 
предлаганите качества на 
Bantam. 

Как този автомобил е 
получил името Jeep, не е 
съвсем ясно. Според едно 
от обясненията то идва 

от обозначението GP (Джи 
Пи), което се давало в на-
чалото на машините, кон-
струирани от Ford. 

Според друго твърде-
ние марката идва от героя 
Eugene the Jeep от популя-
рен по онова време детски 
рисуван сериал. Животното 
можело да преодолее всяка 
трудност също като леген-
дарния off-road автомобил. 

Третата хипотеза за 
името идва от жаргонния 
израз jeep, с който войници-
те наричали необичайното 
и все още неизпитано во-
зило. Така или иначе авто-

мобилът се превърнал в 
най-големия принос на аме-
риканците към модерното 
военно дело, както сполуч-
ливо е отбелязал генерал 
Джордж Маршал. 

През 1944 г. се появява 
и цивилният вариант Jeep 
CJ. Веднага се превръща 
в символ на машина, прео-
доляваща пресечена мест-
ност. Отначало е носел 
името Willys, а от 1950 г. 
Jeep се обособява като 
отделна търговска марка. 
Едва ли има автомобил, 
който да е произвеждан 
толкова дълго – чак до 
1986 г. в 7 модификации. 
Всъщност в наследника му 
Jeep Wrangler са приложени 
редица схеми от оригинала.

Автомобилът е мечта 

Jeepster се появява през 
1948 г. и веднага става фа-
ворит на златната младеж 
в Щатите. Произвежда се с 
прекъсване почти три де-
сетилетия, а тази година 
е планирана негова съвре-
менна версия.

Компанията Jeep още 
от средата на миналия 
век произвежда товарни 
автомобили, но Gladiator е 
първият за частния пазар. 
Пикапът завладял селските 
райони, защото съчетавал 
елегантните форми на лека 
кола с възможността да 
превозва достатъчно теж-
ки и обемни товари. През 
годините става популярен 
и сред градското населе-
ние, защото е подходящ за 
пътешествия.

През 1963 г. се ражда 
Jeep Wagoneer. Универсал-
ният всъдеход със задвиж-
ване 4х4 се превръща в 
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Област Стара Загора

МАРШРУТИ
Таранто – древна 
история на две 
морета

Дава име на цял клас автомобили

JEEP
Първо се появява вариантът 

за разузнаването, а после – 

цивилният

Jeepster – мечтата на младежите в САЩ

родоначалник на повечето 
следващи модели Jeep и до 
днес. Толкова бил харесван, 
че се произвежда до 1991 г., 
когато го сменя Jeep Grand 
Cherokee. Възходящата ли-
ния на развитие го прави 
през миналата година най-
добрия в своята категория 
в цял свят. Тази популярна 
серия е представена на 
публиката през 1992 г. И 
до днес е символ на високо 
социално положение и доб ри 
доходи. 

Jeep Wrangler е новата кола 

за града

С този модел през 1986 г. 
компанията осъществява 
замисъла си да произвежда 
автомобил, който да завла-
дее и града. Независимо че 
бързо става любимец в ме-
гаполисите, той е подходящ 
и за сафари в Африка, и за 
гонки в полярните райони. В 
началото на новия век негов 
съперник става Jeep Liberty. 
Тайната е, че в условията на 
покачващите се цени на бен-
зина той харчи едва 5,5 л на 
100 км.

Последната новост е Jeep 

Junior

За любителите на мар-
ката тази пролет компани-
ята е приготвила приятна 
изненада. По пътищата на 
Италия вече се изпробва 
малката, но изключител-
но красива и мощна версия 
Jeep Junior. Технически под-
робности все още липсват, 
но очевидци разказват, че 
това ще бъде достоен 
наследник, който ще про-
дължи традицията на един 
автомобил, чието име от-
давна се превърна в нари-
цателно. 

Grand Cherokee 

от тази година

Jeep Gladiator завладява 

селските райони

Вестник 
„Строител“5ЧРД
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Защо калинките  
летят бавно? 

- За да не им  
отнемат точки.

Старателният 
процес

***
Спиртен център

***
Западналата 

дъга
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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!

Хотел „Кабакум” – гр. Варна
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 броя обращаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.
0,40 лв./кг 
кварц/корунд

20 мм
44 лв./бр.

21 мм
42 лв./бр.


