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Над 62 млн. лв. ще се инвестират в обекта
Десислава Бакърджиева

Започна дългоочакваната модернизация на 
Централна гара София. Тя е част от проекта 
„Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T 
мрежата”, който включва и ремонта на жп зда-
нията в Пазарджик и Бургас. Проектът се осъ-
ществява със съфинансиране от Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Опе-
ративна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. На 
официалната церемония по стартиране на стро-
ителните дейности присъстваха зам.-министъ-
рът на транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията Петър Киров, генералният 
директор на Национална компания „Железопътна 
инфраструктура” (НКЖИ) инж. Милчо Ламбрев и 
кметът на София Йорданка Фандъкова.

„Реконструкцията на това знаково място ще 
допринесе за европейския вид на столицата на 
България. Този проект е част от общите усилия 
за обновяването на града ни“, заяви Фандъко-

ва. „Допреди две години булевардите и улиците 
пред Централна гара София бяха отблъскващи. 
След строителството на метрото в района ги 
обнових ме. В момента се изгражда участъкът 
на подземната железница до летището, с кое-
то ще се създаде истинска интермодалност. 
След една година в столицата най-накрая ще 
има връзка на летището с Централната гара”, 
допълни тя.

По време на събитието зам.-министър Киров 
посочи, че до момента по Оперативна програма 
„Транспорт“ 2007 – 2013 г. са изплатени над 844 
млн. лв. за проекти, свързани с железопътния 
транспорт. „Хубаво е, че инвестицията в Цен-
тралната жп гара в София не е изолирана. Обек-
тът е част от една последователна програма, 
която ще се развива в следващите години”, до-
пълни той. Церемонията приключи с полагане на 
капсула на времето с послание за поколенията, 
която Петър Киров постави в циментов блок.

ИНТЕРВЮ
Д-р Петко Николов, 
председател на Комисията 
за защита на конкуренцията: 

 стр. 17-21

 стр.  5

www.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯ

Най-честите 
жалби са за 
дискриминационни 
условия при 
търговете  стр. 6-7
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Уважаеми колеги,

За мен е изключително удоволствие да ви поздравя с 5-годишния юбилей на 
изданието на Камарата на строителите в България, нашия вестник „Строител”. 
За всички дългогодишни членове на Камарата  създаването на вестника е една ре-
ализирана мечта. За тези пет години изданието извървя дългия и нелек  път да се 
утвърди като най-добрата браншова медия. Доказа своето място във всеки един 
офис на строителна фирма, на бюрата на всеки един министър, кмет, политик,  в 
дипломатическите посолства у нас и дори в ЕК в  Брюксел. Развитието на медията 
се вижда във всеки брой, защото всеки следващ става все по-хубав. Факт е, че 
някои от броевете са изчерпани до един. Това е доказателство, че материалите 
в тях  предизвикват  интереса на читателите. 

Заслугите на в. „Строител“ за популяризирането и утвърждаването на КСБ и 
за нашия бранш като цяло са безспорни,  трудно може да се намери измерение за 
постигнатото. Изданието се превърна в еталон на отговорната, обективната и 
висококвалифицираната журналистика в областта на инфраструктурата, благо-
устройството, архитектурата, транспорта и екологията. Информацията, която 
поднася, е полезна не само за нас, строителите, но и за общините и администра-
цията като цяло. 

Искам да пожелая на екипа на в. „Строител“ първо здраве, а също така да 
продължите да работите активно за развитието на вестника, да се увеличават  
неговите страници и тираж, както и рекламите. Да реализираме заедно още много 
полезни за бранша събития.

И още дълги години вестник „Строител“ да е гласът на българските строители!

Честит празник!

     Инж. Светослав Глосов, 
     председател на УС на КСБ

За изминалите 5 години от излизането 
на 1-ия си брой вестник „Строител“ утвърди 
авторитета си, зае лидерска позиция като из-
данието на бранша. Въпреки икономическата 
криза с много работа и постоянство успяхме, 
защото за истински добрите успехът е само 
въпрос на време. И ето, днес подготвяме за-
едно 262-ия брой на в. „Строител“. Знаем, че 
във всеки един от тях са вложени много же-
лание, усърдие и труд. Знаем и каква огромна 
отговорност е да бъдеш издание на една от 
най-авторитетните браншови организации, 
да представяш позициите й пред държавните 
и международните институции. В тази връзка 
не можем да не споменем, че екипът се справя 
еднакво добре както с отразяването на съби-
тия, така и с организацията на престижни 
форуми по актуални за сектора въпроси. 

Съветът на директорите на в. „Строител“ 
благодари на творческия екип на редакцията 
за тези неуморни усилия и старание, които 
влага, за да бъде вестникът винаги на място-
то на събитието – там, където е необходимо, 
и да отразява живота в КСБ и всички важни 
за бранша теми.

5 години не стигат! Очакват ни още много 
предизвикателства и върхове, които да поко-
рим. Имате нашата подкрепа и пожелания да 
вървите напред!

Честит рожден ден! 

Съвет на директорите 
на „Вестник Строител“ ЕАД
Председател – инж. Пламен Пергелов
Членове:
инж. Иван Бойков
инж. Любомир Качамаков

Да ни е честит 
юбилеят на 
в. „Строител“!

Честит Рожден ден!
ДО

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

НА ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“

РЕНЕТА НИКОЛОВА –

ПРОКУРИСТ И 

ГЛАВЕН РЕДАКТОР 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

Приемете моите поздравления и тези на цялото ръководството на „Главболгар-
строй Холдинг“ по повод петата годишнина на вестник „Строител“.

За периода на съществуването си изданието на КСБ се наложи като правдивия и 
чуваем глас на строителния бранш, който поставя точните проблеми и търси пра-
вилните решения. С работата си Вие доказахте, че медиите освен да информират, 
имат функцията и на съветник, че те могат да са посредникът между институци-
ите, бизнеса и професионалистите.

Журналистиката не е професия, а кауза, която през последните пет години вест-
ник „Строител“ достойно отстоява. Тя носи много предизвикателства, които поже-
лавам да посрещате с всичко, на което опитът ви е научил. Желая Ви да съхраните 
своята нестихваща енергия, за да продължите да търсите и намирате отговорите 
на важните въпроси в бранша.

Почетен председател на КСБ



3СТРОИТЕЛСЕДМИЦАТАпетък, 4 април 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 

Министърът на регио-
налното развитие Десис-
лава Терзиева се срещна с 
еврокомисаря по регионал-
на политика Йоханес Хан в 
Брюксел. Двамата са про-
вели технически разговори 
във връзка с разработване-
то на Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“ 2014 
- 2020 г. 

Обсъдено е било и из-
пълнението на проект 
„Енергийно обновяване на 
българските домове“, фи-
нансиран от Оператив-
на програма „Регионално 
развитие“ 2007 - 2013 г. 
Десислава Терзиева е под-
чертала, че тази година се 
предвижда да бъдат обно-
вени 60 многофамилни жи-
лищни сгради, а преди края 
на 2015 г. ще бъде завърше-

но санирането на всички 
180 планирани сгради.

В качеството си на 
Национален координатор 
по Дунавската страте-
гия министър Терзиева е 
запознала комисаря Хан с 
набелязаните стъпки за 
подобряване на националния 

координационен механизъм 
с цел по-ефективно взаимо-
действие между отговор-
ните структури и по-пъл-
ното ангажиране на всички 
заинтересовани страни. Тя 
е подчертала, че правител-
ството активизира диало-
га на високо ниво с Румъния 

и Сърбия, което намира 
израз в подписания мемо-
рандум за разбирателство 
между министерствата на 
регионалното развитие на 
България и северната ни 
съседка и подготвяния та-
къв със западната. Трите 
държави ще разработят 
план за действие за изпъл-
нение на постигнатите до-
говорености. 

Министър Терзиева е 
информирала комисаря Хан 
относно приемането на  
Стратегията за развитие 
и управление на водоснаб-
дяването и канализацията 
за периода 2014 - 2023 г., 
която е предварително 
условие за осигуряване на 
инвестиции в сектора от 
ОП „Околна среда“ 2014 - 
2020 г.

Министър Десислава Терзиева:

Загубите на вода до 2023 г. трябва да намалеят с 20% 

Мартин Славчев

Около 12,5 млрд. лв. трябва да бъдат 
вложени във ВиК сектора през следващи-
те 10 години. Това показва „Стратегия 
за развитие и управление на водоснаб-
дяването и канализацията в България 
за периода 2014 – 2023 г.”, изготвена от 
Световната банка и приета от Минис-
терския съвет. 

„Тази сума звучи драстично, но трябва 
да започнем реформата в сектора“, за-
яви регионалният министър Десислава 
Терзиева. Около 5 млрд. лв. от тях са за 
водоснабдяване, а останалите – за от-

веждане и пречистване на отпадъчни 
води. „Иначе стратегията е необходима 
стъпка и за ефективното усвояване на 
средствата по новата оперативна про-
грама „Околна среда“, подчерта тя. 

Анализите показват, че с европари 
могат да бъдат финансирани около 30% 
от необходимите капиталови разходи във 
ВиК сектора. След 2016-а недостигът ще 
трябва да бъде покрит със средства от 
държавния бюджет.

Четири са основните стратегически 
цели за развитието на отрасъл ВиК, за-
легнали в документа. Първата е той да 
постигне съответствие с националните 
и европейските екологични изисквания. 
Така на практика през следващите 10 
години загубите на вода трябва да нама-
леят от 60% на 40%. Следващите цели 
са секторът да бъде екологосъобразен, 
финансово и технически устойчив, а це-
ните на услугите да са социално поноси-
ми за потребителите. Последната цел е 
качеството и ефикасността на ВиК опе-
раторите да съответства на добрите 
европейски практики. 

Терзиева припомни, че у нас има 75 
хил. км водопроводна мрежа и ако рефор-
мата не започне, потребителите няма да 
получат евтина и качествена услуга. Ре-
гионалният министър коментира още, че 
голямата разпокъсаност в сектора и на-
личието на цели 51 ВиК дружества води 
до лоши резултати. Затова и стратеги-
ята предвижда окрупняване на регионите 
и намаляване броя на ВиК операторите.
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

www.tondach.bg    

TONDACH®

Търгът е разделен на четири лота 

Свилена Гражданска 

„Метрополитен“ ЕАД 
обяви обществена поръч-
ка за проектиране и изпъл-
нение на първия етап на 
третия метродиаметър. 
Участъкът е с дължина 
7 км  и ще има 7 метро-
станции - от бул. „Влади-
мир Вазов“ до ул. „Жит-
ница“ в кв. „Красно село“. 
Търгът е разделен на че-
тири обособени позиции. 

Времето за изграж-
дане на цялото трасе е 
малко над четири години. 
Вторият етап на тази ли-
ния е от кв. „Красно село” 
- жк „Овча купел” - Около-
връстно шосе и жп линия 
София – Перник, трети-
ят -  бул. „Ботевградско 

шосе” - бул. „Вл. Вазов”. 
Целият лъч се очаква да 
бъде завършен до 2018 г.

Срокът за подаване на 
оферти за първата част 
между бул. „Владимир Ва-
зов” и ул. „Житница” в кв. 
„Красно село” е до 29 май 
т.г. Изборът на изпъл-
нител ще е на базата 
на най-ниска цена. Всеки 
участник има право да по-
даде оферта само за една 
от четирите обособени 
позиции. За всеки лот е 
нужно да е изпълнен един 
договор за проектиране и 
строителство на една или 
две метростанции в зави-
симост от позицията, за 
която се кандидатства. 
За четвъртата обособена 
ос се изисква и изграждане 

на тунел минимум 5000 м.
Същевременно „Ме-

трополитен“ ЕАД обяви 
обществена поръчка и за 
избор на изпълнител за 
изграждане на подземна 
пешеходна връзка меж-
ду станция „Цариградско 
шосе“ и ул. „Обиколна“ в жк 
„Дружба“. Индикативната 
стойност на съоръжение-
то е близо 3 млн. лв. Край-
ният срок за подаване на 
заявленията за участие е 
7 май. Според документа-
цията осем месеца след 
подписването на договор 
с избраната фирма сто-
личаните от района ще 
могат безпрепятствено 
да стигат директно до 
спирката от тротоара на 
ул. „Обиколна“. 

Снимка Денис Бучел
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Модернизацията на 
Централна жп гара трябва 
да бъде завършена в края 
на 2015 г. Ремонтът ще 
се осъществи на 2 етапа, 
за да не се стига до пълно 
затваряне. Първо ще бъде 
обновена източната част 
на комплекса, а след това 
и западната. Изпълнител 
на проектирането и стро-
ителството е ДЗЗД „Обе-
динение ГБС – Централна 
гара София“, в което вли-
зат „Главболгарстрой“ АД, 
„Водстрой 98” АД и „Про-
мишлено строителство 
холдинг” ЕАД. Оценката 
на съответствието и 
строителният надзор ще 
се осъществят от ДЗЗД 
„Обединение ТРТ”, в кое-
то са „Трансгео”, „Руби-
кон Инженеринг” и „Тест 
Консулт”. Стойността на 
сключените договори за 
комплекса възлиза на над 
62 млн. лв. без ДДС.

Проектът „Рехабили-
тация на гаров комплекс 
Централна гара София” 
включва пълно архитек-
турно обновяване, отго-
варящо на изискванията 
за енергийна ефектив-
ност. Ще бъдат създа-
дени условия за приятен 
престой на територия-
та на приемното здание 
с топли и удобни чакал-
ни, като голяма част от 
помещенията ще проме-
нят предназначението 
си. Предстои цялостна 
подмяна на дограмата. 

Сградата ще бъде пожар-
но обезопасена, инстала-
ционно осигурена и с въз-
можности за получаване 
на услуги от първа необ-
ходимост. Гаровият ком-
плекс ще бъде оборудван 
с фотоволтаици, които 
ще произвеждат част от 
необходимата енергия за 
отопление, вентилация и 
климатизация на приемно-
то здание. В едно от под-
земията ще бъде изграден 
нов модерен единен цен-
тър за управление движе-
нието на влаковете. Ще 
бъде обособен и подземен 
паркинг за служителите. 
Предвижда се да бъде оси-
гурен и достъп до всички 
нива на комплекса за лица 
с намалена подвижност.

Централна гара София 
има ключово значение в ев-
ропейската железопътна 
мрежа. През обекта пре-
минават IV, VIII и Х общо-
европейски транспортен 
коридор. С реализирането 
на проекта България ще 
допринесе за изпълнение-

то на поетите ангажи-
менти за развитие на жп 
инфраструктурата, дос-
тигане на европейските 
стандарти в съответ-
ствие с политиката на ЕС 
и стабилното развитие 
на трансевропейските 
транспортни мрежи.

Първата сграда на 
гарата в столицата е 
построена през 1888 г. и 
за времето си е била най-
голямото съоръжение от 
подобен вид на Балканския 
полуостров. През 1964 – 
1971 г. е изработен проект 
за ново здание и в периода 
1972 – 1974 г. е построе-
но. Следва 40-годишна екс-
плоатация без саниране и 
основни ремонти на фона 
на огромен пътникопо-
ток. Резултатът е силно 
амортизирани строител-
ни елементи на сградата 
и остаряла дограма. От 
покрива прониква дъж-
довна вода, нарушена е 
хидроизолацията под ко-
ловозите и в тунела има 
течове. Всичко това не 

„До края на годината 
в Смолянския регион със 
средства от държавния 
бюджет ще бъдат стар-
тирани инфраструктурни 
обекти на обща стойност 
около 100 млн. лв. Инвес-
тициите от ОП „Регио-
нално развитие” в област-
та са за над 43 млн. лв.“ 
Това заяви министърът 
на регионалното разви-
тие Десислава Терзиева. 
Тя рестартира строител-

ството на Околовръст-
ното шосе на Чепеларе. 
По думите й, ще се изгра-
дят над 4 км нов път за 
10,5 млн. евро, осигурени 
по програма „Транзитни пъ-
тища V”. 

„Амбицията е строи-
телството да приключи 
за една година“, допълни 
Терзиева. „Проектът е за-
почнат преди повече от 10 
години, но резултатът го 
виждате – път няма, а хи-

ляди хора са принудени да 
търпят неудобства“, обяс-
ни министърът. 

Изграждането му ще 
осигури изцяло ново трасе 
от входа до изхода на Че-
пеларе, ще изведе автомо-
билния трафик от центъ-
ра на града и ще подобри 
пътната безопасност в 
района. Участъкът е важен 
и за останалите 9 общини 
в областта, чиито жители 
ще могат да го използват 

като основна пътна връзка 
с Пловдив.

Министър Терзиева съ-
общи, че с 1 млн. лв., оси-
гурени от Публичната ин-
вестиционна програма на 
правителството, започва 
благоустройството на 
главната пешеходна улица 
„Васил Дечев” и ремонт на 
ул. „Беломорска”. 

МРР ще отпусне и още 
700 хил. лв. за реконструк-
ция на водопроводната 

мрежа в с. Павелско. „Цел-
та ни е да отремонтира-
ме старата, заради която 
трите най-големи села 
в община Чепеларе – Па-
велско, Хвойна и Орехово, 
както и смолянското село 
Белев дол всяка година 
през лятото и есента са 
на воден режим“, заяви Де-
сислава Терзиева. 

По-късно на Рожен ми-
нистърът направи първа 
копка за рехабилитация 

на 14 км от пътя Чепела-
ре – Соколовци. Трасето е 
част от главния път Плов-
див – Смолян – Мадан и от 
години е в много лошо със-
тояние. Средствата в раз-
мер на близо 10 млн. лв. за 
рехабилитацията се оси-
гуряват от Програмата 
за трансгранично сътруд-
ничество „България – Гър-
ция”. Ремонтите дейности 
трябва да приключат до 
края на лятото.

С
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само нарушава комфорта 
на пътниците, но и води 
до значителни енергийни 
загуби.

През годините в ком-

плекса са правени само час-
тични ремонти за отстра-
няване на неизправнос ти 
или за изпълнение на някои 
съвременни изисквания. 

Монтирани са ескалатори 
и асансьори за осигуряване 
на достъпна среда, изгра-
дени са комуникационен 
център и чакалня.
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Д-р Петко Николов, председател на Комисията за защита на конкуренцията: 

Върховният административен съд потвърди 82% 
от постановените от нас актове

Свилена Гражданска

Д-р Николов, преди няколко 

седмици приехте отчета на Ко-

мисията за защита на конкурен-

цията (КЗК) за 2013 г. Какви са 

основните изводи от него?

През изминалата година КЗК 
беше по-натоварена в сравнение с 
предходната 2012 г. Общият брой 
на образуваните производства се 
увеличи с над 20%, като в това 
число имам предвид работата ни 
по трите нормативни акта, кои-
то прилагаме – Закона за защита 
на конкуренцията (ЗЗК), Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) и За-
кона за концесиите (ЗК). Общият 
брой на постановените от коми-
сията решения и определения за 
2013 г. също нарасна с около 12% за 
една година. Всичко това постави 
пред нас предизвикателството да 
организираме по най-добрия възмо-
жен начин ресурсите, с които раз-
полагаме, така че да отговорим 
дос тойно на повишените очаква-
ния към нас като национален орган 
по конкуренцията. 

При прилагане на националното 
и европейското право през 2013 г. 
съсредоточихме своите проучва-
ния в най-чувствителните секто-
ри на икономиката. Наблегнахме на 
отраслите, където нарушенията 
на конкурентната среда засягат 
най-съществено благосъстояние-
то на потребителите и цялото об-
щество, а именно електроенерге-
тика, топлоенергетика, ВиК услуги, 
транспорт, храни, лекарствени 
продукти, търговия с автомобили 
и др. С оглед противодействието 
на най-тежките провинения – кар-
телите и злоупотребите с господ-
стващо положение, КЗК използва 
всички свои правомощия, предос-
тавени й по закон, в т.ч. и проверки 
на място, извършване на секторни 
анализи, налагане на санкции и т.н. 

В областта на нелоялната кон-
куренция най-честите нарушения, 
установени през годината, са свър-
зани с недобросъвестно поведение 
в противоречие с общата забрана 
за нелоялно привличане на клиенти, 
както и имитация на продукти на 
други компании. Наблюдава се уве-
личение броя на престъпленията, 
свързани с узнаване, използване или 
разгласяване на производствена и 
търговска тайна.

По отношение на контрола вър-
ху процедурите за възлагане на об-
ществени поръчки продължи тен-
денцията от последните години 
за непрекъснато увеличаване броя 
на образуваните и решените от 
КЗК производства по ЗОП. С оглед 
законосъобразното разпределение 
на публичните финанси комисията 
ангажира огромната част от капа-
цитета си именно с прилагане на 
ЗОП и ЗК. 

Като основен извод може да се 

открои и това, че комисията уп-
ражнява законосъобразно своите 
правомощия, като при съдебния 
контрол върху дейността ни през 
2013 г. Върховният администрати-
вен съд потвърди 82% от постано-
вените от нас актове.

Какви санкции наложихте 

през 2013 г.?

С постано -
вените 1327 ре-
шения през 2013 
г. комисията по-
стави глоби за 8 
587 877 лв. В облас-
тта на антитръ-
ста санкциите са 
за 5 621 502 лв. В 
областта на про-
тиводействието 
срещу нелоялната 
конкуренция КЗК 
постанови 65 решения, като гло-
бите са 2 826 924 лв. При прила-
гането на ЗОП комисията наложи 
санкции за 139 451,28 лв.

Подобри ли се бизнес средата 

у нас през последните месеци?

През 2013 г. се видя, че добра-
та бизнес среда зависи не само от 
институционалните ни усилия, но 
така също и от доброто познаване 
на правилата на конкуренцията от 
страна на всички ангажирани субе-
кти в конкурентния процес. Прео-
доляването на нововъзникващите 

предизвикателства пред функцио-
нирането на съответните пазари 
изисква повишаване на познанието 
както на предприятията, но така 
също и на държавните органи – 
секторни регулатори и органите, 
които провеждат публичните по-
литики в икономиката. Нивото на 
културата в тази област се явя-
ва критично важна предпоставка 

за създаването на благоприятна 
бизнес среда в страната и водещ 
фактор на проконкурентното пове-
дение на стопанските оператори в 
полза на потребителите и общес-
твото като цяло.

Продължихме активно да под-
помагаме конкуренцията, като 
повишаваме познанията на сто-
панските оператори и държавни-
те регулаторни органи по тема-
та. С постановените 32 решения 
извършихме задълбочени оценки 
за съответствие с правилата на 
конкуренцията на повече от 20 

властнически акта, като отпра-
вихме конкретни препоръки към 
компетентните държавни орга-
ни – Народното събрание, Минис-
терския съвет, министри, органи 
на местната власт, за изменение 
и допълнение на правната уредба 
в редица сектори на икономика-
та – топлоенергетика, електро-
енергетика, ВиК услуги, болнична 
медицинска помощ, търговия с 
лекарствени продукти, търговия 
с медицински изделия, търговия с 
течни горива, транспорт, горско 
стопанство, ловно стопанство и 
др. Голямото предизвикателство е 
как да се съчетаят специфичните 
регулаторни цели в тези сектори 
с правилата на конкуренцията, 
които изискват гарантиране на 
минимални държавни интервенции 
на свободния пазар. 

Кои са най-честите наруше-

ния при обществените поръчки, 

за които при вас постъпват жал-

би? 

Съгласно статистиката ни, 
през 2013 г. в комисията са постъ-
пили 1800 жалби по реда на чл. 120 
от ЗОП. Повече от половината от 
тях обхващат твърдения за неза-
коносъобразност на решенията 
за избор на изпълнител. По-малък 
процент са обжалваните решения 
за откриване на процедури или за 
прекратяването им. Най-честите 
оплаквания са насочени към наличи-
ето на дискриминационни или огра-
ничаващи условия при определяне 
на критериите за допустимост, 
при създаване на техническите 
спецификации или относно пороци 
в методиката за оценка на пред-
ложенията. В тази връзка следва 
да се отбележи, че в 68 от своите 
решения, постановени през 2013 г., 
сме установили съществени нару-
шения при откриването на търго-
вете.

Имаме възражения към непра-
вилния избор на изпълнител, тежки 
нарушения на процедурните прави-

ла или принципите на ЗОП, незако-
носъобразното отстраняване от 
процедурата. Увеличават се оплак-
ванията за некомпетентен състав 
на комисиите за оценка на офер-
тите. В 382 решения са конста-
тирани тежки нарушения, което е 
довело до отмяна на актовете на 
възложителите и връщането им по 
последния законосъобразен етап на 
процедурата.

На какво се дължи това – лип-

са на административен капаци-

тет от страна на възложителя 

или на умишлени действия?

При упражняване на своите 
правомощия КЗК се води от обек-
тивни, установени в Закона за 
обществените поръчки правила 
и норми. От тях изхождаме при 
преценката, дали е реализирано 
съществено нарушение на норма-
тивния акт, или не е. Виждането 
за нивото на административния 
капацитет или други фактори е 
от субективно естество и не е из-
между факторите, определящи за-
коносъобразността на решенията, 
действията или бездействията на 
възложителите. Разбира се, в някои 
случаи провиненията биха могли да 
се отдадат и на по-слабото равни-
ще на подготовка на експертите 
на общините или държавните ин-
ституции. Поради липса на подгот-
вени служители от гледна точка на 
квалификация и опит често пъти 
възложителите не са в състояние 
да сформират компетентни по-
мощни органи, които да разгледат, 
оценят и класират офертите. Това 
е проблем, достатъчно отразен в 
решенията на КЗК. А по отношение 
на умисъла, доколкото страните в 
производствата наблягат на съз-
нателни нарушения на закона, то 
ние сезираме компетентните ор-
гани в лицето на прокуратурата на 
България.

Продължават ли да се срещат 

т.нар. фирми жалвачи ?

Правото да се атакуват реше-
нията, действията и бездействи-
ята на възложителите на общест-
вени поръчки пред КЗК е определено 
в ЗОП. Всеки правен субект или 
браншова организация, които имат 
интерес, може да предявяват жал-
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ба пред комисията. Достъпът до правосъдие 
е конституционно и нормативно регламен-
тиран, равен и еднакъв за всички. Има фир-
ми, които са по-активни в това, да бранят 
считаните за нарушени свои права, но само 
по себе си това не е показател за недоброна-
мереност. Като цяло броят на депозираните 
жалби от 2010 г. до момента нараства, кое-
то показва, че все повече компании разчи-
тат на публичните ресурси като източник 
на финансови средства.

Чрез типовата документация биха ли 

намалели обжалванията?

Възможността за въвеждането й е ши-
роко обсъждана от професионалните орга-
низации. Това би било удачно разрешение 
само при някои видове поръчки, при които се 
наблюдава идентичност на предмета им. 
Виждането е, че типовите условия внасят 
яснота относно изискванията, при които се 
провежда процедурата и на които да отгова-
ря бъдещият изпълнител. Все пак те, освен 
че не са абсолютна величина, приложима към 
всички търгове, не са и панацея, която ще 
премахне възможността за нарушения на 
ЗОП. Ако въвеждането им има отражение 
върху интензивността на обжалването, то 
ще повлияе и на броя на атакуваните реше-
ния за откриване.

Срещат ли се картели при търговете?

Предприятията, участващи в процеду-
рите за възлагане, имат интерес да полу-
чават поръчки при възможно най-изгодни за 
тях условия, тъй като това им позволява да 
максимизират стопанската облага, която 
извличат, когато придобият възможност да 
осъществят съответната доставка. 

Но тъй като в условията на ефективен 
конкурентен процес е налице риск да не по-
лучат поръчката, като бъдат изместени от 
своите реални или потенциални конкуренти 
на пазара, участниците в процедурите са 
склонни да влязат в споразумения помежду 
си за фиксиране на цените, качеството или 
количеството на доставките, както и да 
затварят пазара за потенциални конкурен-
ти или да бойкотират участието на други 
фирми. За постигането на тази цел те раз-
менят помежду си чувствителна пазарна 
информация и свои търговски тайни, което 
им позволява да координират поведението 
си при участие в търговете. Тези форми на 
координация между предприятия водят до ан-
тиконкурентно манипулиране на процедури-
те за възлагане на обществени поръчки. По 
смисъла на ЗЗК те представляват форма на 
картелно споразумение, познато като тръж-
на манипулация.

През март 2012 г. КЗК постанови първо-
то си решение, с което се установява кар-
тел между участници в обществена поръчка, 
или т. нар. нарушение „тръжна манипулация“. 
Търгът с възложител министъра на финан-
сите бе за сключване на рамков договор с 
6 дружества за доставката на самолетни 
билети за служебни пътувания в страната 
и чужбина. Прогнозната стойност бе 30  
млн. лв. 

Всеки участник трябваше да направи 
предложения за 30 посочени в документаци-
ята дестинации, всяка включваща 4 подка-
тегории – бизнес класа, икономична класа 1, 
2 и 3. Общо 120 ценови предложения. 

Анализът установи по отношение на 
трима от участниците, че, от една стра-
на, ценовите им оферти в голямата им част 
са напълно идентични (до третия знак след 
десетичната запетая), а от друга – че въ-
преки малките различия в някои предложения 
и тримата получават винаги еднакъв брой 
точки за класиране до третия знак след де-
сетичната запетая. 

Интересен факт в казуса е, че напълно 
всички стойности на тримата кандидати 
са еднакви по отношение на трите цифри 
след десетичната запетая. Това води до из-
вода, че цените са били изначално уговорени 
между дружествата в евро. Впоследствие 
за процедурата те са обърнати в лева по 
официалния курс. След това някои от цените 
са били променени, но само в частта преди 
десетичната запетая и по такъв начин, кой-
то да не променя общия им сбор, съответно 
средноаритметичната цена и точките за 
класиране. 

Горните доказателства недвусмислено 
показват, че анализираните съвпадения в 
офертите на трите дружества не са случай-
ни, а са следствие на предварително сътруд-
ничество и координация по отношение ме-

ханизмите на изготвяне на предложенията. 
С решението КЗК наложи санкции на три-

те дружества в общ размер около 3 млн. лв. В 
момента решението ни се обжалва пред ВАС, 
където има висящо съдебно производство.

Ще спомогнат ли промените в ЗОП, за 

да намалее броят на сигналите, които по-

стъпват при вас? 

Целта на всяко нормативно измене-
ние е да подобри законовата регулация на 
даден вид отношения, да я синхронизира с 
общностното право, но и с очакванията на 
участниците в даден процес. Тоест колко-
то една промяна може да се инициира от 
външни фактори, то е допустимо тя да се 
мотивира и от потребностите на бизнеса 
или публичните организации. В този смисъл 
всеки нов текст в ЗОП трябва да цели да 
подобри работата на възложителите и да 
осигури по-широкото участие на фирмите в 
процедурите. Като цяло търсеният ефект 
на закона е да стимулира и осигури присъст-
вието в процедурите на повече малки, средни 
и новосъздадени субекти, което ще оптими-
зира конкурентната среда и ще гарантира 
правилното разходване на публичен ресурс. 
На първо място това се постига чрез пови-
шаване на изискванията към възложителя 
при определяне на конкретните критерии за 
допустимост на участниците, облекчени ус-
ловия за предоставяне на редица документи, 
намаляването на административната те-
жест също е стимул за участието на повече 
стопански субекти в поръчките. Безспорно 
очакванията са насочени и към редуциране 
на допусканите нарушения, но точна оценка 
може да се направи едва след като проме-
ните станат факт и законът започне да се 
прилага ефективно.

Какви са резултатите от споразуме-

нието с прокуратурата, което подписах-

те преди почти година?

Сред целите му са координацията за 
установяване на факти и обезпечаване на 
доказателства при възникнали съмнения за 
корупционни практики, станали известни във 
връзка с прилагането на ЗЗК, ЗОП и ЗК. Сво-
евременно ще информираме обвинителите 
при съмнения за извършени действия, които 
осъществяват състав на престъпления по 
НК, и образуване на производства пред ко-
мисията по искане на прокурор при наличие 
на данни за нарушения по ЗЗК, в т.ч. тръжни 
манипулации, нелоялна конкуренция, забране-
ни споразумения между предприятия, злоупо-
треби с господстващо положение и др. През 
изминалата година сме сезирали прокурату-
рата при наличие на изразени съмнения за 
нарушение, което би могло да представлява 
престъпление по смисъла на Наказателния 
кодекс. Само по ЗОП вече сме депозирали 
три сигнала, които могат да поставят на-
чалото на наказателно производство. Също 
така оказваме съдействие при разследване-
то на наказателните органи, предоставяйки 
данни и информация, съдържащи се в наши 
производства или решения, когато вече има 
образувана и прокурорска преписка или пред-
варително производство за евентуално пре-
стъпление. Отчитаме като особено важно 
наличието на обратна връзка със структу-
рите по места по повод на сигналите, които 
сме изпратили. 

В резултат на споразумението ни за 
координация с прокуратурата бе създадена 
съвместна работна група, която извърши 
проучване на опита в други държави – член-
ки на ЕС, относно въвеждането на наказа-
телна отговорност на лицата за участие в 
картели. Членовете на структурата са кон-
статирали, че наказателна отговорност за 
нарушения на конкурентното право е предви-
дена в 19 държави от съюза. В повечето от 
тези страни наказателната отговорност 
се отнася до различни форми на антиконку-
рентно поведение, като в 5 от тях тя е рег-
ламентирана само за участие в тръжни ма-
нипулации като специфична форма на картел 
при възлагане на обществени поръчки. При 
констатиране на данни за евентуално пове-
дение, което попада в обхвата на съответ-
ния престъпен състав, в преобладаващата 
част от страните – членки на ЕС, органът 
по конкуренция е длъжен да информира про-
куратурата, която е компетентен орган по 
разследването и доказването на тези прес-
тъпления. Във всички случаи обаче правомо-
щията по установяване на престъплението 
и индивидуализиране на наказанието са пре-
доставени на наказателния съд.
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През последното десетилетие строителният бранш завоюва изключително 
големи успехи. В областта на обществената значимост и признание трите най-
важни са създаването и развитието на Камарата на строителите в България, 
Централния професионален регистър на строителя и вестник „Строител“. Лично 
аз считам, че това са трите кита, на които се крепят реномето и доброто име 
на строителите у нас. 

Пожелавам на вестника все така да се развива, а на екипа му - здраве и про-
фесионални успехи. 

    

Ако броим всяка една година за седем, тъй като периодът е труден за секто-
ра, то 5 по 7 е 35. Това означава, че вестник „Строител“ се намира вече в зряла 
възраст и е достатъчно мъдър и разбиращ всичко това, което става около него. 
Пожелавам ви все така упорито да работите и да отразявате какво се случва 
в отрасъл „Строителство“ и да станете още повече търсени, и то не само от 
строителите, но и от цялата държавна и общинска администрация. Да продължите 
да оказвате помощ с всички сили и средства на бранша, а това го може екипът 
на „Строител“.  Пожелавам ви всичко най-добро през следващите 5, а в далечен 
хоризонт и 50 години. 

Добрият вестник е този, който премества кръгозора на читателя с 1 км напред 
с всеки брой. А вие го правите.   

Нито на вас, нито на нас в регистъра ни бе лесно да се развиваме, но вече сме 
се научили през изминалия период. Започнахме по-успешно да вършим задачите, 
които трябва да изпълняваме. 

Доц. д-р инж. Георги Линков, 
председател на Комисията 
за воденето, поддържането 
и ползването на ЦПРС: 

Валентин Николов, 
председател на 
Контролния съвет към КСБ: 

П

В
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Да си издание на най-авторитетната браншова 
организация в страната е чест, но и голяма отговорност

Ренета Николова, 
прокурист и главен редактор на вестник „Строител“:

Ренета Николова

Уважаеми строители,
Уважаеми читатели,

Преди 5 години,  на 
3 април 2009-а, на българ-
ския медиен пазар се по-
яви вестник „Строител.” 
Официалният старт на 
изданието на КСБ бе 
предшестван от период 
на сериозна подготовка – 
организация на офис, сфор-
миране на екип, изработ-
ване на визия и концепция 
на медията. В началото на 
април 2009 г. председате-
лят на КСБ инж. Симеон 
Пешов представи пилот-
ния брой на вестника на 
изнесено заседание на УС 
на Камарата в Кюстен-
дил. Одобрението на съ-
вета сложи началото на 
вестник „Строител”. И на 
следващите години на раз-
витие на изданието. 

Дали сме постигнали  

необходимия напредък?

Най-истинската оцен-
ка за едно издание е тази 
на читателите – за вест-
ник „Строител” това са 
екипите на строителните 
фирми, на институциите, 
на общините. За измина-
лия период сме се стреми-
ли да бъдем актуални, да 
не изпускаме важните за 
бранша новини и събития, 
да изградим доверие като 
професионална и обектив-
на медия. 

Не се заключихме в 
рамките на тясноспециа-
лизираното издание, за-
щото смятаме, че наши-
те читатели освен доб ри 
строители са и хора с ши-
рок светоглед, които се 
интересуват и от спорт, 
култура, музика, обичат да 
пътуват. 

Градим добра комуника-
ция с институциите и об-
щините, защото успяваме 
да се съхраним като поли-
тически безпристрастна 
медия, за която е важен не 
цветът на управляващи-
те, а дали създават доб-
ра и конкурентна среда за 
бизнеса, дали работят за 
намаляване на корупция-
та и сивия сектор. Сигнал 
за това, че работата ни 
се оценява, са наградите, 
които изданието на КСБ 
получи: за рубриката „На 
прицел” – от Висшия съ-
дебен съвет и Съюза на 
юристите в България, за 
рубриката „Общини” – от 
НСОРБ, а също и грамоти-
те от МРРБ, НКЖИ и т.н. 
Признание за усилията на 
екипа на „Строител” е и 
писмото с благодарност 

за добрата организация 
на третия дискусионен 
форум за строителство-
то, което получихме от 
вицепрезидента на ЕК 
Антонио Таяни. Антонио 
Таяни посети България 
по покана на КСБ и като 
идеолог на реиндустри-
ализацията на Стария 
континент от първо лице 
разясни намеренията на 
ЕК за развитие на строи-
телния бранш. 

Какво предстои?

Развитието на вест-
ник „Строител” е пряко 
свързано с визията, която 
нашият принципал КСБ 
има за изданието. Екипът 
има потенциал, както и 
конкретни идеи за бъдещи 
дейности. Най-важното е 
да запазим това, което и 
до момента показваме, а 
именно – че правим про-
фесионална журналистика 
и работим в интерес на 
строителния бранш, че 
отстояваме принципни 

позиции, които са важни 
за добра и конкурентна 
бизнес среда. Голяма чест, 
но и огромна отговорност 
е да си издание на най-ав-
торитетната браншова 
организация в България. 
Написаното във в. „Стро-
ител“ се чете не само от 
членовете на КСБ, но и от 
всички институции, об-
щини и посолства. Зато-
ва трябва постоянно да 
поддържаме високо ниво. 
Пожелаваме си в близко бъ-
деще да имаме повече по-
води за добри новини, да се 
промени икономическата 
ситуация, да има повече 
работа за строителните 
фирми, за да можем и ние 
да пишем за много нови 
обекти в цялата страна. 

Използвам празничния 
повод да изразя от мое 
име и от екипа на вестник 
„Строител” най-искрена 
благодарност за голяма-
та подкрепа за изминалия 
период от 5 години, която 
вестникът е имал и има от 
почетния председател на 

КСБ инж. Симеон Пешов и 
от председателя на Камара-
та инж. Светослав Глосов, 
благодарност към СД на 
вестника – на председате-
ля инж. Пламен Пергелов, на 
изп. директор на КСБ инж. 
Иван Бойков и на инж. Любо-
мир Качамаков, както и към 
предишния съвет с предсе-
дател г-н Венелин Терзиев, 
на всички членове на УС, 
на председателя на Кон-
тролния съвет Валентин 
Николов и на председателя 
на Комисията за ЦПРС доц. 
Георги Линков, както и на 
областните председа тели. 

Дълбока и искрена бла-
годарност и към нашите 
рекламодатели, които 5 
години, дори и в условията 
на криза, са с нас и ни под-
крепят! 

От сърце благодаря за 
поздравленията по повод 
рождения ни ден, за до-
брите думи и пожелания. 
Те са сериозна мотива-
ция, за да работим още 
по-добре и да сме полезни 
за бранша.

ДО 
ИНЖ. ВЛАДИМИР ВУТОВ, 
ЧЛЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА КСБ 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

Уважаеми инж. Вутов, 
Скъпи колега,

Приемeте моите и на колегите от УС на Камара-
та на строителите в България най-искрени пожелания 
по повод Вашия рожден ден.

Бъдете съпътстван от нестихващ ентусиазъм 
и енергия за работа, с които да продължите да доп-
ринасяте за развитието и доказването на КСБ като 
авторитетна браншова организация. 

Желая Ви професионални постижения, радост и 
лично щастие! 

София   Инж. Светослав Глосов
4 април 2014 г.  Председател на УС на КСБ 

ДО 
Д-Р ИНЖ. ЦОЛО ВУТОВ, 
УПРАВИТЕЛ НА „ГЕОТЕХМИН“ ООД 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

Уважаеми инж. Вутов, 

Приемете моите и на УС на Камарата на 
строителите в България най-искрени поздрави по 
случай рождения Ви ден. Вашият принос за издигане 
равнището на бранша, за създаването и утвържда-
ването на авторитета на КСБ е безспорен. Такива 
са усилията Ви за преодоляване на различните 
трудности и предизвикателства по общия път към 
това България да стане по-привлекателно място 
за живеене и бизнес, с нови и модерни магистрали и 
пътища, с благоустроени градове и села, със съвре-
менни сгради, с осигуряване на работни места. 

Като ръководител на „Геотехмин“ ООД в про-
дължение на много години Вие изведохте фирмата 
дo заслуженото й място на лидер на строителния 
бранш в България. 

Желая Ви от сърце здраве и нови професионални 
успехи! 

София   Инж. Светослав Глосов
1 април 2014 г.  Председател на УС на КСБ 

Пожелаваме Ви много здраве, лично щастие, нови 
професионални успехи и нестихваща енергия за все 
по-големи житейски победи!

 Екипът на в. „Строител“

 От името на целия екип на в. „Строител“ Ви поже-
лаваме  много здраве и късмет! Нека продължават да 
Ви съпътстват успехи в личен и професионален план! 

Желаем Ви добър шанс и успешна реализация на 
всички начинания!

 Екипът на в. „Строител“

Георги Изворов – 
председател на ОП на КСБ – Разград 
                               7 април

Снимки Денис Бучел
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Поздравяват 

Наистина пет години са една младенческа възраст, но зависи от гледната 
точка. А нашата, на българските строители, и вашата, на журналистите от 
в. „Строител”, е една – вие успяхте по категоричен начин да наложите името 
на вестника на почетното първо място сред професионалния печат в България 
независимо от годините. Наложихте го с категоричност, защото успяхте да 
навлезете в проблематиката, да я опознаете и според мен - да я обикнете.

С това вие спечелихте доверието на вашите читатели -  колегите ни от стро-
ителните фирми, техническите ръководители по обектите, самите строители.

Доверие за доверие!

Затова вашите репортери са добре дошли навсякъде, където колегите про-
менят визията на страната. Независимо дали това е строеж на сграда, на 
автомагистрала, на жп трасе, пречиствателно съоръжение  или какъвто и да е 
обект от новата строителна летопис на България…

С искрено удоволствие чета всички страници на вестника, защото той се 
утвърди като трибуна на истината. 

Истината се отстоява! Вие имате силите и възможностите за това.

Приемете поздравления от всички строители на софийското Областно пред-
ставителство. 

Инж.  Николай Станков 
Зам.-председател на КСБ и 
председател на ОП на КСБ - София

Приемете моите поздравления по случай 5-годишния юбилей от създаването 
на в. „Строител" - издание, което помага в професионален аспект на всички 
участници от строителния процес.

През тези пет години вие постигнахте една добра позиция в медийното 
пространство. Успяхте да отразите изключително бързо и активно всички ва-
жни събития в нашия бранш. Предизвикахте интереса и покрихте очакванията 
на строителната гилдия.

Вестник „Строител“ е и част от националния проект „Аз мога да строя“ като 
негов успешен медиен партньор.

Използвам случая да ви благодаря за доброто сътрудничество вече години 
наред. Разчитам и занапред на вашата подкрепа и съдействие.

Бъдете все така отдадени на работата, представяйки проблемите и пре-
дизвикателствата пред строителната общност.

Пожелавам на целия екип на в. „Строител“ много свежи идеи и професионални 
успехи!

 Йорданка Маркова

 Председател на КСБ - ОП Пловдив

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО – СОФИЯ

Честит  пети  рожден  ден! Възрастта на човешкото себепознаване! Но на-
шият вестник „Строител”  вече  се  познава  и  го  познават в цяла България, че 
и отатък! За пет години в. „Строител” стана търсен информационен източник 
от всички участници в строителния процес! Всяка публикувана новина, свързана 
с развитието на бранша, със своевременно разрешен проблем, с постижения на 
колеги, е добра и стопляща! Знаем,  че произвеждането на такава новина  в днешно  
време е трудно! Но в. „Строител” има предимство... Той е вестник  на  Камара-
та  на  строителите  в България, институцията,  която трябва да отстоява  
убедително позициите  ни,  да  мотивира  строителите  и след това неминуемо 
добрата и стопляща новина ще я има!

Уважаеми колеги строители,

да си пожелаем  по  повод  петия рожден ден на  в.  „Строител” да  имаме по-
вече  приятни мигове  с  по-голям брой позитивни и ползотворни  за строителния  
бизнес  новини! Да си пожелаем списващите вестника да са по-често сред нас – 
колегите им от далечните региони и КСБ и нейните областни представителства  
като  утвърдена  вече  институция, да бъде още по-слушана, чувана  и  уважавана 
чрез  и  с помощта на  вестник „Строител”!

Уважаеми  колеги от творческия екип,

за  високите цели и задачи, които имате да изпълнявате, ви пожелаваме остро 
и злободневно перо, близост до строителите и напипване на проблемите им, бър-
за  професионална реакция, издръжливост, ползотворност,  лично  и  творческо  
здраве! Бъдете  успешни  и  смело  вървете към следващите рождени дни!

     Инж. Христо Димитров
     Председател на ОП на КСБ - Варна

Пожелавам да продължите да отразявате стро-
ителния сектор още 125 години поне, защото сте 
най-добрият вестник в бранша. Вие сте най-тър-
сената медия от всички участници в инвестицион-
ния процес - проектанти, строители, служители 
в държавни и общински администрации. Вестник 
„Строител“ може да се каже, че е като рожба на 
Камарата, която всички с любов обгрижваме.  
Очакваме още добри материали на страниците ви.  

 Инж. Николай Николов 
 Председател на ОП на КСБ - Бургас

Приемете искрените ми поздравления по случай 5-ата годишнина от създа-
ването на вестник „Строител”.

За този кратък период от време изданието се утвърди като водеща ме-
дия в областта на строителството. Професионализмът и обективността при 
представяне на информацията превърнаха вестника в полезно четиво както за 
професионалистите в бранша, така и за всеки интересуващ се от тенденциите 
в строителния сектор.

Пожелавам ви да запазите устрема си за работа, многобройна аудитория, 
здраве и успех!

     Росен Дудушки 

     Председател на ОП на КСБ - Враца

За мен е чест да ви поздравя по случай 5-годишнината от основаването на вестник „Строител”. За тези 
години благодарение на високия си професионализъм и отговорната си работа успяхте да се утвърдите като 
един от най-престижните и четени вестници. Вие сте били и продължавате да бъдете стабилна подкрепа 
и задвижваща сила на строителите.

За петте години работа вашият вестник се превърна в отговорна, обективна и висококвалифицирана 
журналистика в областта на строителството, инфраструктурата и благоустройството.

Пожелавам ви здраве и сили, за да посрещате новите предизвикателства, много успехи в личен план, 
воля и много енергия, за да осъществите всички поставени цели и да се наслаждавате на постигнатото.

Пожелавам на работещите в екипа късмет и творчески ентусиазъм.

Честит юбилей!

       Инж. Светослав Борисов 

       Председател на ОП на КСБ - Кюстендил
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ОП – СОФИЯ

ОП – ПЛОВДИВ

ОП – ВРАЦА

ОП – КЮСТЕНДИЛОП – БУРГАС

ОП – ВАРНА
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 ни приятели

Използвам повода, за да ви благодаря за нещо, което поети от ежедневието 
и текущите проблеми, забравяме да отбележим и свикнахме да го имаме като 
даденост, а то изисква много усилия, труд и знания.  

Благодаря ви първо, че ви има и успявате да се задържите като лидер в 
строителната журналистика. Благодаря ви за навременната и компетентна 
информация, поднесена до всички строители. Благодаря ви за съпричастност-
та с проблемите на строителите и компетентното  им обсъждане и опит 
за решаване. Благодаря ви  за постоянните и коректни анализи, поднесени на 
страниците на вестника.

Желая най-вече здраве и късмет на колектива ви, а всичко друго вие, прите-
жавайки това, което имате, съм уверен, че ще го постигнете.

    Инж. Евтим Янев

    Председател на ОП на КСБ – Пазарджик

Приемете най-сърдечните ми поздравления по случай 5-ата годишнина на 
вашия вестник. Трибуна на професионалното слово и медия с характер, която 
отстоява позициите на строителите и отразява честно и безпристрастно 
случващото се около нас, е най-точното определение за в. „Строител”. Ориен-
тиран към широка аудитория, вестникът привлича все повече читатели, защото 
успява да предаде динамиката и пулса на състоянието на бранша, ежеседмич-
но отразявайки проблемите, съвременните тенденции и предизвикателства, 
касаещи сектора в България, а и в света. Доверието на публиката е целта на 
всяко печатно издание. Вашият вестник отдавна е постигнал това, за което 
свидетелства неговата голяма популярност. През тези пет години вие успяхте 
да завоювате една добра позиция в медийното пространство, да се развивате 
и да отразявате изключително бързо и активно всички важни събития в строи-
телния живот в България.

Пожелавам на целия екип на вестника много здраве, радост, дръзновение, 
свежи идеи и много успехи, голям тираж и все повече верни читатели. За тези 
години благодарение на високия си професионализъм и отговорната си работа 
успяхте да се утвърдите като нашия вестник, който успешно изпълнява ос-
новната си мисия да бъде официалното издание на Камарата на строителите 
в България.

Честит празник!     

     Инж. Таня Каменова 

     Председател на ОП на КСБ - Перник

Приемете нашите най-сърдечни пожелания за здраве, щастие и творчески 
постижения! Бъдете все така борбени, упорити и всеотдайни. 

Не се пречупихте през тези тежки времена на криза, превърнахте се в 
„гласа” на строителите в България, бяхте всеотдайни, търпеливи, реагирахте 
и адекватно на случващото се в бранша и в страната. 

Благодарим за положения труд, за безкрайното търпение, за умението да 
комуникирате, за професионализма!

Весел празник на целия екип!

    Инж. Георги Изворов

     Председател на ОП на КСБ - Разград

Уважаеми г-н Пергелов, 

Уважаема г-жо Николова,

 

Приемете от членовете на Областно представителство Ямбол нашите 
най-сърдечни поздравления по случай 5-ата годишнина от създаването на вест-
ник „Строител“!

Желаем на вас и екипа на вестника дълги години ползотворна и всеот-
дайна работа, като искрено вярваме, че и занапред ще защитавате инте-
ресите на строителите в България по най-добрия начин, ще спомагате за 
нашата информираност и ще отстоявате позициите на хората, работещи 
в бранша!

Бъдете себе си и успявайте в съхраняването и развиването на традициите 
в журналистиката, съчетана с дейността на строителите!

    Инж. Петя Петрова 

    Председател на ОП на КСБ - Ямбол

        До 
             Председателя на Съвета на директорите 
             на в. „Строител” 
             инж. Пламен Пергелов  
 
             До 
             Главния редактор
             на в. „Строител” 
             Ренета Николова

Приемете моите най-искрени поздравления и благопожелания по случай петия рож-
ден ден на вашия изключително престижен и професионално списван седмичник! 

Давам си сметка, че изданието е с ясно определена читателска аудитория - во-
дещите строителни фирми, проектантски и архитектурни бюра, представители на 
държавната администрация и общинските власти. Радващото за мен е, че на стра-
ниците на това специализирано издание все по-често намират място интересни 
журналистически материали за всяка извършена реставрация  или социализация на 
значимите обекти от културното ни наследство. 

 Пожелавам  на вестник „Строител” още повече читатели и рекламодатели, а също 
така и весело изкарване на празника ви!   

  Бъдете здрави! 
  Честит празник!
      Д-р Петър Стоянович 
      Министър на културата

Република България
Министерство на културата
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Георги Сотиров

Сякаш беше вчера… След ре-
шението на Камарата на строи-
телите в България организация-
та да има свой вестник започна 
изграждането на екипа на меди-
ята, който трябваше да израбо-
ти пилотния брой. А името, то 
естествено е „Строител“. След 
няколко месеца „сухи тренировки“ 
бе подготвен нулев брой, който 
бе представен на изнесен Управи-
телен съвет на Камарата в Кюс-
тендил. Инж. Симеон Пешов, то-
гава председател на УС на КСБ, 
заяви: „Ще се радвам, ако на стра-

ниците на вестника присъстват 
строежите, ръководителите, ме-
ниджърите, специалистите, май-
сторите  строители. За мен и за 
колегите ще бъде важно 

да откриваме  

истината чрез своя вестник…”

И още в първия брой  в ин-
тервю пред прокуриста и главен 
редактор и на вестника Ренета 
Николова инж. Пешов отбелязва, 
че „браншът се нуждае от ефек-
тивни антикризисни мерки”. 

Пак от този брой читатели-
те научават за „предисторията, 
създаването и развитието на 
ЦПРС”. „Ние, земните Жоровци, 
можем само да пазим честта 
на светеца”, казва в първото си 
интервю за „Строител” доц. д-р 

инж. Георги Линков - пред-
седател на Комисията за 
воденето, поддържането 
и ползването на  ЦПРС, 
който представя на чи-
тателите една от най-
важните структури на 
Камарата. 

Вестникът открива 
серията благотворител-
ни инициативи на КСБ 
с репортаж от Банско, 
където се разказва за 

второто възраждане на градче-
то благодарение на строителни-
те усилия на „Главболгарстрой” и 
„Балканстрой”.

Става ясно, че „Строител” е 
отворен и за международните 
прояви на Камарата. Генералният 
директор на FIEC Улрих Петцолд 
дава първото си интервю за из-
данието на българските строи-
тели. 

Пак в първия брой тогаваш-
ният министър на регионалното 
развитие и благоустройството 
Асен Гагаузов пожелава вестник 
„Строител“ да наложи нови стан-
дарти в журналистиката и да за-
еме достойно място сред значи-
мата общност на строителите 
у нас. 

Така и става. Интерес пре-
дизвиква появата на всяка нова 

рубрика.  Екипът на медията от-
разява всекидневно строителни-
те събития. Той е на поредицата 
от срещи на ръководството на 
КСБ с представителите на по-
солството на Ирак у нас, които 
предлагат на българските стро-
ители да участват във възстано-
вяването на страната.  

Политематичността на 
вестника проличава от интер-
вюто с генералния директор на 
ОЛАФ Франц-Херман Брюнер, 
както и с коментарите по опре-
делени казуси на представите-
ли на Нотариалната камара, на 
Камарата на частните съдебни 
изпълнители, с експерти от зако-
нодателната власт.

От първия брой започват пуб-
ликациите и на миниатюрите в 

нестандартната рубрика  

„Тухла четворка”,

 а в началото на август се по-
явяват и „Сто думи” на водещия 
броя редактор. Пак по това вре-
ме инж. Цанка Атанасова, тогава 
председател на ОП на КСБ в Си-
листра, заявява: „С вашия вест-
ник си „сверявам часовника”.

В средата на годината на 
Общо събрание на КСБ става 
ясно, че се започва работа по оси-
гуряването на 

сграда на организацията  

и на офиси на областните  

представителства. 

Направена е и първата копка 
на многофункционалната спортна 
зала в столицата. Цяло съзвездие 
български спортисти, оборудвани 
с каски и лопати, полагат основи-

те на сградата, коя-
то „Главболгарстрой” 
само след 2 години ще 
даде на страната.

„Вярвам в добро-
то бъдеще на наша-
та професия”, декла-
рира в първото си 
интервю на страни-
цата за наука и обра-
зование доц. д-р До-
брин Денев, тогава 
ректор на УАСГ. Сре-
щаме се и с Божидар 
Димит ров в качест-
вото му на министър 
за българите в чуж-
бина, за да погово-
рим за националната 

идентичност на съгражданите 
ни по света.

През есента стартирахме 
нова рубрика. В първоначалния 
си вариант тя беше „Реализмът 
се нарича инфраструктура” и 
разказваше за работата на 
строителния бранш по обекти 
на общините. Започнахме с Мон-
тана, където строителите са 
на почит, а и защото само месец 
по-рано  в съседната Видинска 
област започна изграждането на 
Дунав мост II… Много скоро тази 

рубрика се превърна в съвмест-
но начинание с НСОРБ и на чет-
въртата година от излизането 
на вестника сдружението обяви 
в. „Строител” за медия на годи-
ната… По същото това време 
първото си интервю даде прези-
дентът на КТ „Подкрепа” д-р Кон-
стантин Тренчев. 

„Диалогът ни с КСБ  

е работещ”,

заявява синдикалистът. За-
помня се и репортажът от встъ-
пването в длъжност като кмет 
на София на Йорданка Фандъкова. 
„Ще се водя от любовта, която 
изпитвам към нашия град”, обе-
щава тя.

Отразихме и годишната кла-
сация Топ 50+ за строителните 
фирми, членове на Камарата. Това 
бе истинско тържество на сво-
бодния предприемачески дух, на 
задоволство от добре свършена-
та работа.

На Коледа стават добри 
дела... Направена бе първата 
стъпка за възстановяване на 
ДДС от държавата, след като 
браншът настоя да бъде решен 
проблемът със закъснелите раз-
плащания към строителите. 

В края на годината проведох-
ме и първия си тиймбилдинг на 
Боровец, а по път посетихме и  
църквата в с. Белчин. Помолих ме 
се св. Богородица да закриля еки-
па на вестника и хората, за кои-
то пишем -  българските строи-
тели…

2009

Първата награда на в. „Строител“ – от ОП на 

КСБ – София, за добра съвместна дейност

От първите си броеве в. „Строител“ неотменно присъства на 

всички важни строителни обекти в страната

Инж. Симеон Пешов 

представя пилотния брой на 

вестника на Управителния 

съвет в Кюстендил

Първата копка на многофункционалната спортна зала в София

Откриване на новия участък на метрото от  

пл. „Света Неделя” до Националния стадион „Васил 

Левски” с японския ритуал „Кагами бираки“
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Елица Илчева

Безспорно е, че по-трудно-
то от това да се създаде нещо 
ново е то да се задържи на па-
зара.  Втората - 2010 година за 
в. „Строител“, обаче не може да 
се окачестви като трудна, а ако 
трябва с една дума да я харак-
теризираме – това е растеж. 
Защото дори съвършено формал-
но точно през нея вестникът 
набъбва от 24 на 40 страници. 
Съвсем не на шега „Строител“ 
отбелязва Деня на храбростта 
6 май с истинска храброст - бр. 
19 от 10 май излиза от печатни-
цата на 32 страници. Второто 
„порастване“ с още 8 страници 
е в бр. 40. 

Но обемът съвсем не е най-
сериозният признак за растеж 
през тази година. Още в 4-тия 
брой от края на януари 5000 
български фирми разбират от 
медията за високия гост от 
Брюксел, който удостоява с 
присъствието си Камарата на 
българските строители – това 
е Реналдо Мандметс, директор 
на отдел „България“ в главна ди-
рекция „Регионално развитие“ на 
Европейската комисия. На маса-
та и на страниците на вестни-
ка КСБ поставя ясно проблема 
за нуждата от обща политика 
на ЕС в отговор на експанзията 
в сферата на строителството 
на държави извън съюза, които 
създават нелоялна конкуренция.

С а м о  м е с е ц  п о - к ъ с н о 
в. „Строител“ е поканен да бъде 
медиен партньор при връчване-
то на престижните награди за 

най-прозрачна общинска и об-
ластна администрация. 

Още в следващия брой се 
появява първото интервю с ди-
пломат. Това е посланикът на 
Колумбия у нас – Хорхе Алберто 
Барантес Уйоа, който точно от 
страниците на нашето издание 
заявява намеренията на южноа-
мериканската държава да създа-
де по-голямо представителство 

в България. 
Бр. 13 за 2010 г. едва ли може 

да се нарече фатален, но пък е 
изключителен с това, че вади 
на бял свят проблема със закъс-
нелите 121,6 млн. лв. държавни 
плащания към 89 строителни 
фирми и започва активен меди-
ен натиск към институциите за 
решаване на въпроса. Още пър-
вата крачка от битката на КСБ 
и браншовото издание в тази 
насока дава резултат – подпи-
сано е споразумението на Кама-
рата с тогавашния регионален 
министър и настоящ президент 
Росен Плевнелиев за създаване 
на график на плащанията. 

Вестникът отново е медиен 
партньор – този път на изложе-
нието „Стройко“, където близо 
1000 броя буквално се разграб-

ват за минути. 13-ият брой за-
почва и друга борба, която се 
води и до днес - за промени в ЗУТ. 

Така някак неусетно идва де-
нят, в който празнуваме първи 
рожден ден. В юбилейния брой с 
поздравителен адрес тогаваш-
ният премиер Бойко Борисов ни 
пожелава да гледаме на реал-
ността с оптимизъм и да съх-
раним журналистическия дух на 

изданието. Е, това са две неща, 
които никой от читателите не 
може да постави под въпрос и 
днес.

Само брой след като стра-
ниците ни са станали 32, съби-
тията в КСБ сякаш започват 
да препускат едно през друго. В 
Камарата започва подготовка-
та за общо събрание и избор на 
нов председател, на чийто стол 
сяда инж. Светослав Глосов. Из-
бират и новия президент на FIEC 
- Луиза Тодини, която година по-
късно лично идва в България. 
Съвсем скоро в бр. 26 е и интер-
вюто с президента на европей-
ските строители. „Впечатлена 
съм от динамиката, с която КСБ 
се включва в работата на FIEC“, 
казва Луиза Тодини. 

В същия брой гост на стра-
ниците на вестника е  минис-
тър-председателят на България 
Бойко Борисов. В първото пре-
миерско интервю във вестника 
той заявява, че е готов да реша-
ва всеки проблем на строители-
те, поставен на масата. 

Няма как да пропуснем, че 
същият 26 брой среща читате-
лите и с покойния вече Михаил 
Петров, който бе член на УС 
на КСБ и на съвета на дирек-
торите на вестника. За онези, 
които не знаят, че „Строител“ 
бе голямата слабост на Мишо 
Петров, ще припомним думите 
му: „Вестникът е най-хубавото 

нещо, което сме направили след 
регистъра. Откакто го има, аз 
съм най-гордият човек и смя-
там, че той постигна много.“

Когато разлистваме стра-
ниците от 2010 г., с изненада 
попадаме на едно обещание на 
премиера Борисов, който заявя-
ва пред наш репортер в среда-
та на юли, че нов ЗОП ще има 
след три месеца. Факт е, че 4 
години по-късно пишем почти 
същото заглавие и оставаме с 
надеждата и оптимизма, че една 
от каузите на КСБ най-после ще 
се превърне в реалност. А как-
во е струвала борбата на ръко-
водството за промени, ясно се 
вижда точно на страниците на 
браншовото издание. 

Стъпка нагоре в израства-
нето е разширяването на екипа 

с експертите от областните 
представителства. След тийм-
билдинг в Стара Загора и прове-
дено обучение вестникът приоб-
щава 13 от служителите на ОП. 
И до днес и те, и колегите им са 
верни партньори на изданието, 
като отразяват всяко събитие 
на местните структури. 

Именно от страниците на 
„Строител“ нашите читатели 
узнават и за избора на нов пред-
седател на ОП на КСБ -  София, 
а в интервю на главния ни ре-
дактор инж. Николай Станков 
споделя визията си за развитие 
на ОП като част от цялото – 
единна и силна Камара. По това 
време надеждата КСБ да се сдо-
бие с нова сграда става все по-
реална.  

Ясен знак за установените 
вече позиции на вестника е поя-
вата на страниците му на пър-
вото интервю на еврокомисар 
Кристалина Георгиева. Тя от-
крито приветства желанието 
на бранша да разшири своето 
поле на активност и да си съ-
трудничи с партньори от Европа 
и останалата част от света. А 

че амбицията дава резултат, 
става видно още в следващия 
брой, когато гост на „Строи-
тел” е и посланикът на САЩ 
Н. Пр. Джеймс Уорлик, който в 
откровен разговор заявява, че 
е оптимист за развитието на 
съдебната система в България.

Без да коментираме опти-
мизма на висшия дипломат, не 
можем да пропуснем и друг ак-
цент в работата на изданието, 
който вероятно на мнозина е на-
правил вече впечатление – това 
е интересът към развитието на 
законодателната и съдебната 
система, свързан с нескритата 
ни активност към проблемите 
на корупцията и борбата с нея.

И макар в ретроспекцията 
да избягваме изброяването на 
първи копки и прерязани ленти 

на изпълнени от нашите фир-
ми проекти, забелязваме как 
на страниците брой след брой 
израстват два от знаковите за 
годините обекти – Зала „Арме-
ец“ и преобразяването на т. нар. 
„Български Лувър“. 

Така към края на година-
та – на Димитровден, Деня на 
българския строител, сякаш 
става по-ясно, че онези, кои-
то са работили достатъчно, 
имат право и да празнуват, да 
бъдат отличени и почетени по-
добаващо. 

А след празника отново 
идва ред на събития от класа. 
Председателят на КСБ е при-
ветстван сърдечно на конгре-
са на европейските строители 
в Брюксел, откъдето се връща 
с новината, че Камарата ще е 
домакин на конгреса на FIEC в 
София, а посланикът на Вели-
кобритания у нас Н. Пр. Стийв 
Уилямс заявява от страниците 
ни, че на Острова са отворени 
за бизнес с нас. 

За да завършим ударно с но-
вината, че новият дом на КСБ 
вече е избран...

Членовете на 

ръководството 

на Камарата на 

строителите в 

България дискутират 

възможностите и 

проблемите пред 

усвояването на 

европейските фондове 

с г-н Реналдо Мандметс 

(крайния вдясно) 

Н. Пр. Джеймс Уорлик, посланик на САЩ: „Оптимист съм за развитието на 

съдебната система и върховенството на закона в България“

Инж. Симеон 

Пешов поздравява 

новоизбрания 

председател на КСБ 

инж. Светослав 

Глосов, който го 

замени на поста

Инж. Николай Станков е избран за 

председател на ОП на КСБ – София

Тиймбилдингът на в. „Сроител“ с кореспондентите от областните 

представителства се проведе в Стара Загора

Пътен възел „Драгалевци” вече е част от транспортната

мрежа в столицата

2010
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Невена Картулева

2011-а е годината, в която 
„Строител“ налива основите. 
Вестникът започва начинания, 
превърнали се в традиция. Това 
са първият дискусионен форум 
за строителството, първата 
конференция за ВиК сектора, 
първият бал по повод Димитров-
ден, организацията на първото 
тържествено провеждане на 
конкурса на УАСГ „Най-добра 
дипломна работа“ – много пър-
ви стъпки, прераснали през го-
дините в уверени крачки. 

Новите задачи вървят 
ръка за ръка и с новия офис в 
централната сграда на КСБ, 
която беше открита с офици-
ална церемония отново през 
2011 г. Това е времето, в което 
в. „Строител“ утвърждава 

ключовата си роля за бранша – 

като трибуна 

за проблемите, успехите и 
предложенията за развитието 
му. През април един от репор-
терите на вестника - Свиле-
на Гражданска, разкрива, че  са 
изготвени промени в Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), 
които накърняват принципите 
на равния старт, конкуренцията 
и коректността, които са пуб-
ликувани тихомълком на сайта 
за обществени консултации към 
Министерския съвет. А предви-
деното време за обсъждане и 
даване на становища по проме-
ните попада в периода на велик-
денските празници. За коментар 
по този повод омбудсманът на 
България Константин Пенчев 
гостува на нашите страници в 
специално интервю, в което за-
явява, че готвените изменения и 
в частност – въвеждането на ин 
хаус поръчките, нарушават поне 
два закона. КСБ реагира бързо, 
излиза с категорична позиция 
и благодарение на подета във  
вестника кампания обединява 

частния сектор, който подлага 
на остра критика някои от пред-
ложените в ЗОП корекции. Така 
през 2011 г. не се стига до при-
емането на спорните текстове. 

Законът за обществените по-
ръчки продължава да бъде сред 
приоритетните теми на изда-
нието и екипът информира сек-
тора за всичко, свързано с него, 
а и с останалите нормативни 
актове, които имат отношение 
към строителния процес. 

През 2011-а в. „Строител“ на-
вършва три години, като отбе-
лязва това със свои билбордове 
на няколко места в столицата 

- пред Националния стадион „Ва-
сил Левски”, на ъгъла на бул. „Па-
триарх Евтимий” и бул. „Васил 
Левски”. На него се четеше: 
„Вестникът на българския 
СТРОИТЕЛ”. 

След празника дойде вре-
ме за усилена работа. Орга-
низацията на 

конгреса на Европейската  

федерация на строителната 

индустрия (FIEC)

 в София в партньорство 
с Камарата беше предизви-
кателство, може би една от 
най-амбициозните ни задачи 
до момента. Но по-важното 
е, че беше успешна. Разбира 
се, с цената на общата ни 

работа, отлична мобилизация и 
креативност. Всичко започна 
още с посрещането на официал-
ните гости на летището. Там 
със символичен букет – в цве-
товете на българското и ита-
лианското знаме, изненадахме 
очарователната Луиза Тодини. 
Тогава тя беше начело на FIEC 
като президент на Федерация-
та. Последва провеждането на 
самия конгрес в хотел „Шера-
тон”, където КСБ събра строи-
телния елит на Европа. За него 
у нас пристигнаха представите-
ли на 34 национални федерации и 

на водещи компании от над 20 
страни. 

На 9 страници в. „Строител“ 

Снимки Денис Бучел

Откриването на централната офис сграда на КСБ

На среща в КСБ ръководството 

на Камарата и министърът по 

еврофондовете Томислав Дончев 

обсъдиха възможността за 

изготвяне на електронен регистър на 

обществените поръчки

Първият дискусионен форум за перспективите в строителството се 

проведе през септември. И досега всяка есен КСБ събира институциите, 

за да обсъдят заедно възможностите за развитие на бранша

Спортната зала 

„Арена Армеец“ 

от птичи поглед 

– снимана от 

фотографа Денис 

Бучел

Нашият 

билборд

2011

представи не само дискусиите 
по време на конгреса, но и ин-
тервю с Луиза Тодини, репортаж 
от официалната вечеря за деле-
гатите в НИМ и от разходката 
из забележителностите на Бъл-
гария, която бе специално орга-
низирана за гостите. След това 
президентът на FIEC изпрати 

благодарствено писмо 

до председателя на КСБ инж. 
Светослав Глосов, в което опре-
дели конгреса у нас като неза-
бравимо събитие. Тодини изрази 
и радостта си от топлото по-
срещане и от отличната орга-
низация.

В края на лятото с неверо-
ятни снимки от впечатляващо-
то тържество ви представихме 
и откриването на най-голямата 
мултифункционална спортна 
зала у нас „Арена Армеец“, из-
градена само за 18 месеца. Сме-
лият фотограф Денис Бучел се 
качи на машина, наречена Sky 
Diner – кран с монтирана голя-
ма платформа, която се издига 
от 40 до 50 м в небето. Именно 
от него са направени уникални-
те снимки от пъстроцветното 
откриване на залата, на които 
нашите читатели се насладиха. 

През есента доказахме, 
че знаем как се прави не само 
вестник, а и сайт. Екипът на 
в. „Строител“ отразяваше ре-
зултатите от вота за прези-
дент на България в реално вре-
ме директно от международния 

пресцентър в НДК. Всяка мину-
та публикувахме информация 
в нашия сайт vestnikstroitel.bg, 
като достигнахме рекорден 
брой посещения само за някол-
ко часа. 

В края на годината ви запоз-
нахме и с АЕЦ „Козлодуй“ отвъ-
тре. Наш екип пътува до там, 
за да разкаже за работата на 
централата и да покаже как 
действа структура от такива 
мащаби и с такова национално 
значение.

Казват, че рождените дни 
освен повод за празнуване, пре-
красни пожелания и нови цели, 
са и време за равносметка. На-
шата показва, че движението е 
било неотклонно нагоре. 

Организирахме 

и Бал на 

строителите

През 2011 г. КСБ бе домакин на конгреса на FIEC, който се проведе в София Тогавашният президент  

на Европейската федерация  

на строителната индустрия Луиза 

Тодини благодари на гл. редактор  

на в. „Строител“ Ренета 

Николова за работата на екипа по 

отразяването на форума
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Снимки Денис Бучел

„Модернизация на об-
ществените поръчки“, 
прераснала по-късно в 
традиция. Като резултат 
КСБ и БОРКОР започнаха да рабо-
тят заедно при изготвяне на мер-
ки срещу корупцията в тръжните 
процедури.    

Отразихме и конгреса на FIEC 
в Истанбул, на който тогавашни-
ят зам.-председател на КСБ Ве-
нелин Терзиев бе избран за зам.-
председател на европейската 
федерация.   

В началото на септември КСБ 
започна благородната инициати-
ва по обновяване на Паметника 
на Цар Освободител Александър 
II. Реставрацията бе финансирана 
от руската хуманитарна фонда-
ция на Андрей Скоч „Поколение“. 
Екипът на медията следеше вся-
ка стъпка от процеса, реализира 
и 30-минутен документален филм, 
който бе преведен и на руски език. 

През годината се проведе 
вторият форум „Строителство-
то – перспективи и предизвика-
телства“, на който Камарата 
отново събра всички ресорни 
институции да разкажат за про-
ектите през следващата година. 

През есента ЦПРС навърши 5 
години, а в. „Строител“ бе на мяс-
тото на специално организирано-
то по повода събитие в комплекс 
„Мидия Гранд Резорт“ – Ахелой. 

2012 г. бе ключова и за го-
дишните награди на КСБ. За 
първи път от организацията 

раздадоха седем специални 
приза на фирми, които 
три години поред са 
били на първо място 

в класацията.  А по 
повод Димитровден в. 

„Строител“ бе отличен 
от Министерството на 
регионалното развитие 

и благоустройството 
за  цялостно, 

коректно и обек-
тивно отразяване 

на дейността на ве-
домството. 

Но вестникът не само 

търси новините, той и 

създава 

На компютрите в ре-
дакцията през тази година 
се роди албумът „5 години 
Камара на строителите 
в България“. С изданието 
КСБ отбеляза първите пет 
години от създаването си 
със закон. След неколкоме-
сечен труд на екипа на в. 
„Строител” и особеното 
усърдие на нашия графичен 
дизайнер инж. Галя Гераси-
мова книгата излезе от 
печат на три езика – бъл-
гарски, английски и руски. 
Албумът обаче разказва 
не само за формирането 
на най-голямата браншова 
организация, а и за строи-
телството въобще – тако-
ва, каквото е било в българ-
ската държава от нейното 
основаване до ново време. 

Съвсем различна по  
съдържание, но също за-
служаваща внимание е и другата 
творба на екипа ни – книгата на 
доц. д-р Румен Лазаров, препо-
давател в Академията на МВР, 
„Огнестрелни оръжия със сни-

жено ниво на звука и следи от 
използването им“. В нея се ак-
центира върху необходимостта 
да се повиши квалификацията на 
експертния състав в МВР. Авто-
рът е специалист в областта на 
нормативната база и обучението 
на полицейски служители, включи-
телно и на участниците в мисии 
зад граница. 

Портфолиото на вестник 
„Строител” включва и предпечат 
и печат на всички видове реклам-

ни материали – покани, програми, 
календари, папки, пликове, бележ-
ници, плакати.

Медийните партньорства

При голям интерес от страна 
на научни работници, студенти 
и преподаватели от Варненския 
свободен университет „Чернори-
зец Храбър“, общественици от 
региона, мениджъри на строител-
ни фирми и експерти от КСБ във 
Варна се проведе Седмата меж-
дународна научна конференция 
„Проектиране и строителство 
на сгради и съоръжения“, чиято 
тема беше „Новите материали и 
технологии в строителството“. 
Събитието бе под патронажа 
на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството 
Лиляна Павлова и с официален 

медиен партньор в. „Строител“. 
Организаторите – Научно-техни-
ческият съюз по строителство в 
България, Федерацията на българ-
ските технически съюзи, Кама-
рата на инженерите в инвести-
ционното проектиране, Камарата 
на строителите в България, ВСУ 
„Черноризец Храбър“, Македонско-
то дружество на строителните 
инженери и фондация „Еврика“, 
единодушно избраха вестника да 
отрази събитието – с 4 пленарни, 

12 студентски, 8 от Турция, 5 от 
Словакия, 2 от Украйна, 1 от Ир-
ландия, 1 от Гърция, 1 от Армения 
доклада.

Бяхме партньори също и на 
Българската асоциация за ге-
отехническо и тунелно строи-
телство при организирането на 
Международната конференция за 
железопътна инфраструктура и 
съоръжения Railway Projects. Фору-
мът насочи вниманието към те-
мата за изграждането на туне-
ла, който трябва да премине през 
Кресненското дефиле. Партньори 
бяхме и на Българската асоциация 
по водите за втората дискусия за 
модернизация на ПСОВ.

Не мина без в. „Строител“ и 
отличаването на най-добрите 
варненски строители. Комисия-
та, която определи отличените, 
беше оглавена от арх. Димитър 
Стефанов, председател на САБ – 
дружество Варна, а в нейния със-
тав участваше и главният редак-
тор на в. „Строител“, който бе и 
официален медиен партньор на XI 
конкурс „Златен отвес“ – 2012 г.

През април 2012 г. стартира 
новият сайт на в. „Строител”. За 
по-малко от година посещенията 
са над 200 хил., от които 96 хил. 
уникални. Географското разпреде-
ление показва, че ни четат на три 
континента – посетители на сай-
та има от почти всички европей-
ски страни, Русия, Китай, САЩ.

Свилена Гражданска

Не само с чаши шампанско 
започна 2012 г., имахме си и нов 
президент - Росен Плевнелиев. В 
първата си реч пред парламента 
той обеща излизане на нови па-
зари на строителите и изграж-
дането на инфраструктура у нас 
отново да стане приоритет. А 
екипът на вестник „Строител“ 
продължи за четвърта поредна 
година да отразява проблемите и 
добрите практики в бранша. Една 
от най-сериозните трудности 
бе състоянието на критичната 
енергийна инфраструктура на 
София, затова КСБ, ЧЕЗ и Сто-
личната община организираха 
форум по темата, а логичен ме-
диен партньор бе в. „Строител“. 

За съжаление годината започ-
на и с природно бедствие - скъса-
ната стена на язовир „Иваново“ 
край с. Бисер остави стотици 
хора без дом и отне човешки жи-
воти. Вестник „Строител“ бе на 
мястото на събитието и отра-
зяваше човешката болка, тър-
сейки отговор на въп роса, защо 
се стигна дотук. Присъствахме 
и когато се изградиха и първите 
къщи в селото. На предна линия 
екипът бе и при земетресението 
в Перник на 22 май 2012 г. 

През 2012 г. заедно с КСБ 
стартирахме поредица от семи-
нари за шестте района за плани-
ране на страната. Започнахме 
от Правец, Велинград, Бургас, 
Каварна, Белоградчик и стигнах-
ме до старата столица Търново. 
Срещахме местните власти с 
представители на управляващи-
те програми на всички оператив-
ни програми, като целта ни бе да 
подобрим кандидатстването и 
изпълнението на проектите, т.е. 
да има повече строителни обек-
ти и работа за гилдията.   

Същевременно спомогнахме в 
сградата на Камарата да се съ-
берат всички институции у нас, 
отговарящи за предварителния 
контрол, провеждането и оди-
тирането на търговете. Това 
стана на първата кръгла маса 

2012
По Димитровден в. „Строител“ 

бе отличен от МРРБ за цялостно, 

коректно и обективно отразяване 

на дейността на ведомството

Портфолиото 

на в. „Строител” включва 

и предпечат и печат 

на всички видове рекламни 

материали

Президентът на FIEC Томас Шлайхер и 

зам.-председателят на Турската асоциация 

на строителите Емре Айкар разглеждат 

изданието на КСБ

Екип на в. „Строител“ отрази конгреса на FIEC в Истанбул

През тази година бе открита втората линия на метрото



оставката на новото пра-
вителството. С човек в 
сградата на събранието, 
репортер сред протес-
тите и дежурен екип в 
редакцията успяхме да пуб-
ликуваме на сайта ни мак-
симално обективна инфор-
мация за ситуацията много 
преди доста информацион-
ни агенции. Имахме и бърза-
та реакция, и всички гледни  
точки.

Изложба за едно благо-

родно дело

В над 350 фотоса на из-
ложбата „Възроденият мо-
нумент на Цар Освободител 
Александър II“ представихме 
историята на един от най-
значимите български па-
метници и всяка стъпка от 
процеса на реставрацията 
му. Събитието, посветено 
на 135-годишнината от Ос-
вобождението на България, 

бе подкрепено  
от хуманитар-
ната фондация 
на Андрей Скоч 
„Поколение“, Сто-
личната община 
и Камарата на 
строителите в 
България. Акцен-
тът бе поставен 
върху успешните 
резултати от 
реставрирането 
на монумента. 

На прицел

Какво е да 
държиш  на при-
цел работата на 
централната и 
местната власт 
по отношение 
на обществе-

ните поръчки? В година, 
изпълнена с толкова много 
събития, нашият вестник 
не спря нито за момент да 

следи всичко, което се случ-
ва в строителния бранш. 
Писането на разследва-
щата рубрика на вестник 
„Строител“ е може би една 
от най-трудните задачи. 
На страниците на издание-
то разобличавахме скан-
дални случаи на неспазване 
или нарушение на Закона 
за обществените поръч-
ки. И тъй като много чес-
то „палави” възложители 
се заиграват с „послушни” 
изпълнители за сметка на 
всички останали, ще про-
дължаваме да сме нащрек 
в интерес на коректност-
та и конкурентната бизнес 
среда. 

И отново отличие 

Не минава и година, 
без  да  бъде  награден 
вестник „Строител“. По-
редното признание за 
работата ни дойде от 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България (НСОРБ). Полу-
чихме награда в катего-
рия „Печатни медии“. Тя 
се присъди на  екип на 
вестника за рубриката 
„Общини“, която предста-
вя българските градове в 
интервюта с кметове-
те за техните проекти, 
приоритети и проблеми 
и e съвместна инициа-
тива с организацията.  
И неусетно календар-
ната 2013 г. отмина, но 
определено остави у нас 
спомена за удовлетворе-
ност, че продължаваме да 
развиваме най-добрата 
строителна медия у нас.

 С подкрепата на Ка-
марата и на своите чи-
татели ще се стремим да 
запазим тази тенденция, 
за да продължим да бъдем 
полезни на бранша и обще-
ството.
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Емил Христов

2013 година беше из-
питание за всички. Ре-
портерите на вестника 
обиколиха страната, за да 
информират читателите 
за подготовката за ново 
строителство на пречис-
твателни съоръжения, ули-
ци и канализация, саниране 
на обществени сгради и не 
на последно място пускане-
то на първата магистрала 
до морето. 

Като издание на КСБ 
вестник „Строител“ при-
състваше на всички съби-
тия, които провеждаше ор-
ганизацията.  Акцентите в 
тези срещи бяха общест-
вените поръчки и предизви-
кателствата пред сектора 
в едно сложно икономическо 
време. Отразихме разгово-
рите на ръководителите на 
Камарата с ресорните ми-
нистри, с представители 
на различни организации, с 
които браншът си партни-
ра. Бяхме и на срещата на 
строителните федерации 
от региона...

През това време про-
дължавахме да затвърж-
даваме позициите си на 
най -професионалната 
строителна медия в стра-
ната. Благодарение на 
авторитета на КСБ и до-
брото ни сътрудничество 
с ЕК в България дойде за-
местник-председателят 
на Европейската комисия 
Антонио Таяни. Той бе гост 
на форума „Строителство-
то през 2014 г. Европейски 
перспективи и предизви-
кателства пред икономи-
ката и строителството 
в контекста на програмен 
период 2014 - 2020“. 

За втора поредна година 
бяхме партньори и в конкур-
са „Златен отвес”, който 
се организира от ОП Варна 
на КСБ, като нашият коле-
га Мартин Славчев бе член 
на журито. Организирахме 
и провеждането на тради-
ционния годишен бал по по-
вод Деня на строителя. 

Професионализмът на 
екипа си пролича и при от-
разяването на реставраци-
ята на Паметника на Цар 
Александър II Освободител 
и развитието на сайта на 
вестника, където отбеляз-
ваме рекордни ежедневни 
посещения. Да си вестни-

кар в изданието на Камара-
та на строителите в Бъл-
гария е отговорност, която 
днес те среща с хората от 
бранша, които формират 
новия облик на страната. 

Не можем да отминем с 
лека ръка и промените, кои-
то настъпиха през 2013 г. 
Въпреки че ние списваме 

материали на специфична 
тематика, доказахме, че 
умеем да реагираме и на 
горещата политическа си-
туация в страната. 

Сред протестите

В дни, изпълнени с на-
прежение, фотографът на 

вестник „Строител“ Денис 
Бучел пострада през фев-
руари по време на един от 
най-кървавите протести, 
които страната ни бе виж-
дала за последните няколко 
години. Макар и ранен, той 
успя да направи невероятни 
кадри, които  се запечата-
ха на страниците ни. 

Няколко месеца по-къс-
но колегата ни Свилена 
Гражданска  стана неволен 
заложник на протести-
ращите пред Народното 
съб рание. Трима министри, 
депутати, журналисти и 
експерти прекараха повече 
от осем часа в сградата, 
докато  отвън обсадилите 
парламента настояваха за 

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов връчи на вицепрезидента на ЕК Антонио Таяни 

почетния плакет на Камарата и грамота за приноса му за започване на новата индустриална 

революция в Европейския съюз по време на третия дискусионен форум за строителството 

България е с най-големия мост над Дунав

Министърът на инвестиционното 

проектиране арх. Иван Данов заедно с 

изп. директор на КСБ инж. Иван Бойков 

по време на третата конференция 

по проблемите на изграждането и 

експлоатацията на ПСОВ

От София до Бургас по АМ „Тракия“

Отразявахме протестите и от двете страни на барикадата

Следяхме всяка стъпка при реставрацията на Паметника на Цар Александър II Освободител 

Поредното признание за 

работата на  

в. „Строител“ бе от 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България (НСОРБ). 

Получихме наградата  

в категория  

„Печатни медии“

2013

Снимки Денис Бучел



Мартин Славчев
Ренета Николова

Инж. Балабанов, какво е състоянието на 

сектор „Строителство” в Стара Загора? 

Състоянието на сектора в Стара Загора 
не е добро. Вече шеста година сме в криза 
и продължаваме да падаме надолу. Официал-
ните статистики, които сочат, че намале-
нието на обемите в бранша е 2 или 3 пъти, 
не са верни. Според мен 
то e много по-голямо. На-
пример през 2008 г. под-
държах 150 души персонал, 
сега при мен работят 15 
души. Големите ремонти в 
комплекса „Марица-изток”, 
строителството на ТЕЦ-
1 и реконструкцията на ТЕЦ-3 приключиха. 
Там бяха наети повече от 400 – 500 чуждес-
транни специалисти, които имаха нужда от 
луксозни жилища, но след като си свършиха 
работата, освободиха апартаментите. 

Вече я няма глътката въздух от предпри-
емаческото строителство. При банкова сис-
тема, която не отпуска кредити в сектор 
„Строителство”, пазарът не само се насити, 
но и се затвори. 

В момента най-големите инвеститори в 
област Стара Загора са общините. И то най-
вече онези, които са активни и са привлекли 
средства по оперативните програми. Това 
са единствените живи и свежи пари, които 
влизат в сектор „Строителство”. 

Според статистиката за последните 
три месеца депозитите на населението са 

се увеличили с 2 млрд. лв. Достигнали са 38 
млрд. лв. Това означава, че хората се страху-
ват да инвестират, да потребяват. Според 
мен има две основни страни, които носят 
вина за положението – политиците и банки-
те. При сегашния убийствен лихвен процент 
няма бизнес, който да може да оцелее. Не се 
спазва принципът на пазарната икономика и 
свободната конкуренция. Най-бедният народ 
плаща най-високата лихва. Банките са голе-

мите виновници за кризата.

В какво положение се 

намира ОП на КСБ – Стара 

Загора? 

Продължават да отпа-
дат фирми. Миналата годи-
на 4 големи компании бяха 

в ликвидация. В ОП на КСБ – Стара Загора, 
членуват 60 фирми и два асоциирани члена – 
Професионалната гимназия по архитектура и 
строителство „Лубор Байер” и Професионал-
ната гимназия по строителство и дървооб-
работване „Инж. Недьо Ранчев”. В Централ-
ния професионален регистър на строителя 
(ЦПРС) са вписани над 200 старозагорски 
дружества. 

Какви дейности провежда ОП - Стара 

Загора, към момента?

Предприел съм инициатива за срещи с 
представители на институциите, с които 
работим – Изпълнителната агенция „Главна 
инспекция по труда” и РДНСК – Стара За-

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 
 

 
СТАРА ЗАГОРА Адрес: 6000 Стара Загора

ул. „Хаджи Димитър Асенов“ 

№139, ет. 1, офис 1 и 2
В ОП на КСБ – Стара Загора, членуват 60 фирми и 2 професионални гимназии
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Общините са 
най-големите 
инвеститори 

Силата на Камарата 
е в нейното единство 

Инж. Петко Балабанов, председател 
на ОП на КСБ – Стара Загора: 

-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Инж. Васил Илиев, председател на КС:
Дългосрочното издължаване е абсурдно. 
Строителите не са благотворителни дружества 
      стр. 18

Инж. Никола Нешев, председател на КЕ:
Нужно е да се осигурят повече възможности за 
малките и средните фирми                       стр. 19

Инж. Пейчо Гутев, председател на Клуба 
на строителите ветерани:

Да се разшири публичността 
при търговете с ниска стойност             стр. 19

Живко Тодоров, кмет на Стара Загора:
Необходима е повече гъвкавост в ЗОП  
     стр. 20

 стр. 18

Снимки Мирослав Еленков и община Стара Загора



Инж. Петко Балабанов, 
председател на 
ОП на КСБ – Стара Загора: 

Инж. Васил Илиев, председател на Контролния 
съвет към ОП на КСБ – Стара Загора, управител 
на „Информат“ ООД: 

Силата на Камарата 
е в нейното единство 
гора. С градоначалника 
Живко Тодоров постигнах-
ме консенсус по въпроси-
те, които съм представил 
пред него във връзка с про-
блемите на строителния 
бранш. 

Имам идея да се срещ-
на с всички кметове от 
област Стара Загора, как-
то и с управителите на 
фирмите, регистрирани в 
ЦПРС, и да ги убедя да ста-
нат членове на КСБ. Защо-
то силата на Камарата е 
в нейното единство и уве-
личаването на членската 
маса. 

Как си взаимодейства-

те с местните власти?

Бих казал, че работим 
добре. Проявяват разби-
ране по въпросите, кои-
то поставяме. Кризата 
е тотална и властите 
гледат да помагат с как-
вото могат. Планираме 
организацията на семинар 
съвместно с Изпълнителна 
агенция „Главна инспекция 
по труда”. Целта е техни 
експерти да споделят ос-
новните проблеми, които 
констатират при провер-
ките на строителните 
фирми, за да могат те 

да се преодолеят в бъде-
ще. Личните контакти са 
най-важни. Това е и моят 
съвет към другите колеги 
от областните предста-
вителства. 

Поставяте ли въпроса 

за участие на представи-

тели на КСБ в тръжните 

комисии?

Имам обещанието на 
кмета на Стара Загора, че 
представители на КСБ ще 
участват в комисиите, а и 
в изработването на тръж-
ните условия. Защото там 
се залагат порочните из-
исквания като най-ниска 
цена и най-кратък срок. 
Това поражда абсурди.

Парите, които са от-
пуснати от ЕС, не се дават 
директно на общините, 
а минават през различни 
организации. Те залагат 
дискриминационни условия 
за търговете и местните 
администрации са безсил-

ни да се справят с тях. А 
изискванията са предвари-
телно насочени към даден 
изпълнител. Мога да ви дам 
конкретен пример. Обявиха 
търг за саниране на сгра-
дата на Тракийския универ-
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1. Липса на работа.

2. Насищане на пазара на жилища.

3. Нелоялна конкуренция.

Дългосрочното издължаване е абсурдно. 
Строителите не са благотворителни 
дружества

ДО 
Г-Н ПЛАМЕН ПЕРГЕЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА 
НА ДИРЕКТОРИТЕ НА В. „СТРОИТЕЛ“

ДО 
Г-ЖА РЕНЕТА НИКОЛОВА 
ПРОКУРИСТ И ГЛАВЕН РЕДАКТОР
НА В. „СТРОИТЕЛ“

Уважаеми г-н Пергелов,
Уважаема г-жо Николова,
 
От мое име и от името на  Областното пред-

ставителство – Стара Загора, Ви поздравявам с 
петата годишнина от създаването на вестник 
„Строител”! 

За тези пет години вие постигнахте  забележи-
телни успехи – с богатата си, точна и навременна 
информация вестникът се утвърди като търсения 
и желан информатор и трибуна за българските 
строители.

Като Ви поздравявам за постигнатото, Ви по-
желавам все така успешно да отстоявате свои-
те амбиции, да ги защитавате с всеки нов брой на 
вестника, да вървите уверено по пътя на успехите.

Честит празник! Дълъг живот, здраве и творче-
ски сили на всички, които от създаването на вест-
ника до днес са част от екипа!

28.03.2014 г.  Инж. Петко Балабанов
гр. Стара Загора Председател на КСБ 
   ОП Стара Загора

Всичко идва от нелоялната конкуренция в сектора. Необходими са унифици-
рани условия по ЗОП. Трябва да се промени и начинът на плащане. Да не се стига 
до това предаден обект да не бъде платен на строителя. Това ликвидира някои 
фирми. Абсурдно е и условието да има разсрочено плащане. Такива неща се пра-
вят масово. В крайна сметка не сме благотворителни дружества. Трябва да са 
дефинирани ясно и точно условията по договора. 

В Стара Загора има фирми комисионери с 20 души персонал. Те вземат голяма 
част от поръчките, без да имат капацитета да ги изпълнят. После наемат по-
дизпълнители, на които не плащат, и това води до фалити на много малки фирми. 

ситет за 5 млн. лв. Услови-
ята бяха абсурдни. Едно от 
тях беше фирмата да има 
3 вишки, от които няма ни-
каква нужда. Изискваше се 
и първа категория. Спечели 
софийска компания, която 
бе единствената допусна-
та. 

Инж. Петко Балабанов, председател на ОП на КСБ – Стара Загора (в средата), инж. Васил Илиев, 

председател на Контролния съвет към ОП, и инж. Никола Нешев, председател на Комисията по 

етика към ОП

Строи се първата нова детска градина от 

20 години насам

Централният градски 

пазар - първият в България 

успешно реализиран проект 

по програма JESSICA

 от стр. 17

1. Лични срещи с институциите, свързани 

със строителството.

2. 30% от обектите да се дават на местни 

подизпълнители.

3. По-справедливо разпределение по региони 

на средствата по оперативните програ-

ми и по-голяма активност от общините.

4. Представители на КСБ да участват в 

подготовката на тръжните документи 

и в комисиите.

5. При отварянето на офертите тези с 

най-ниска и най-висока цена се елимини-

рат.

Проблемът в ЗОП ли 

е, или по-скоро в инсти-

туциите, които го при-

лагат?

И в двете. Колегите 
пътищари са приели ин-
тересна практика, която 
аз одобрявам. При отваря-
нето на офертите тези 
с най-ниска и най-висока 
цена се елиминират. Меж-
ду останалите се прави 
средна цена и най-близ-

ката до тази стойност 
печели. За това трябва 
да се премахне порочната 
практика с най-ниската 
цена, защото тя не озна-
чава най-добро предложе-
ние.

Какви обекти се из-

пълняват в Стара Заго-

ра?

Основният голям про-
ект е водният. Той включ-



Инж. Пейчо Гутев, председател на Клуба на 
строителите ветерани в Стара Загора:
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Да се разшири публичността 
при търговете с ниска стойност

Голяма част от строителите ветерани в Стара Загора също имат частни 
фирми. Така че и ние сме засегнати от недобрите условия, при които се про-
веждат търговете. Според мен при тяхното организиране трябва да има три 
основни изисквания – качество, стойност и срок. 

В момента се поставят такива критерии, че тръжните процедури да се пече-
лят само от определени фирми. Например за поръчка от 200 хил. лв. се изисква ком-
панията да е имала обем от 3 млн. лв. през предходната година. Също така условие 
е и наличието на специфични машини, каквито притежават само някои фирми. 

Никъде не може да се намери информация за малките поръчки до 100 хил. лв. А 
трябва да се дава обявление за всички обекти, независимо дали те са дадени със 
или без търг. 

Когато се провеждат сесиите на Общинския съвет, би трябвало да бъдат 
канени специалисти от Областното представителство на Камарата на строи-
телите в България – Стара Загора, а защо не и от Клуба на ветераните. 

ва 7 подобекта. Ще бъде 
направена нова канали-
зация по ул. „Свети Княз 
Борис”, връзка с дейст-
ващата пречиствателна 
станция за отпадни води в 
града и ще се завърши ка-
нализацията на кв. „Кольо 
Ганчев” и в с. Богомилово. 
Проектът е на стойност 
45 млн. лв. 

Предстоят и други ма-
щабни дейности. Започва 
изграждането на регионал-
но депо за отпадъци, което 
ще реши проблема за много 
от общините в региона. То 

ще струва 52 млн. лв. 
Подготвя се проект за 

развитието на градския 
транспорт с доставка-
та на 14 нови тролейбу-
са, пълна рехабилитация 
на контактната мрежа 
на „Тролейбусни превози” 
и основен ремонт на тро-
лейбусното депо. Това ще 
струва около 40 млн. лв.

Какви са основните 

проблеми, с които се 

сблъскват фирмите?

Основният е липсата 
на работа. Смятам, че 

след проведените разгово-
ри с ръководството на об-
щина Стара Загора това 
ще се промени. Добре е в 
ЗОП да се заложи текст, 
според който поне 30% от 
обектите да се дават на 
местни подизпълнители. 
Няма логика фирма от друг 
регион да взима повечето 
обекти в нашата област. 
Трябва да има справедливо 
разпределение на обема 
строителство, особено по 
оперативните програми.

Опитвате ли се да 

привлечете външни ин-

веститори?

Не смятам, че това 
е наша задача. Големите 
бенефициенти са тези, 
които могат да доведат 
външни инвеститори. 
Става въпрос за общините 
– там, където ще отидат 
средствата от оператив-
ните програми. Ние може 
да изпълним изискванията 
на самите инвеститори, 
но не и да ги привлечем.

Какво очаквате от 

новия програмен период 

2014 – 2020 г.?

Трябва да има по-спра-
ведливо разпределение по 
региони на средствата 
от оперативните програ-
ми и по-голяма активност 
от общините, защото 

2009 – 2010 – 2011 – -200

9638 700835 163604 8622 513096 159045 7938 524621 155486 7295 494278 138454

2009 2010 – 1 2011 – 1

270 117535 6883 313 162510 8815

2009 – 2010 – 2011 – –

2595 338219 47516 1744 86882 25604 1 149 44961 8190 1207 171455 14457

2009 – 2010 – 2011 – –

3420 207829 72758 3360 188396 73464 2885 171139 68156 2371 166833 55537

2009 – 2010 – -  163 – 176

3623 154787 43330 3248 120293 53094 4740 146034 70325 3717 155990 68460

97

Инж. Никола Нешев, председател на Комисията 
по етика към ОП на КСБ – Стара Загора, 
управител на „Никон“ ЕООД:

Нужно е да се осигурят повече 
възможности за малките и 
средните фирми 

За проблемите на малките и средните строителни фирми се говори 
от много години на всички нива в държавата. Въпреки това като че ли, 
вместо те да бъдат решавани, се задълбочават още повече. Според мен 
е необходимо Камарата на строителите в България да продължи да ра-
боти за промени в Закона за обществените поръчки, които да позволят 
по-голям достъп на МСП до тръжните процедури. Същевременно трябва 
да се промени и начинът на разплащане с фирмите.

те са основните бене-
фициенти. Специално за 
територията на област 
Стара Загора големият 
проект, който се очаква 
да бъде реализиран през 
този програмен период, е 
свързан с инфраструктур-
ното строителство. Това 
е изграждането на тунела 
под Шипка. Друг проект, за 
който община Стара Заго-
ра спечели финансиране по 
новата публична инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите”, е превръща-
нето на бившите артиле-
рийски казарми в парк. Той 
е за около 4,5 млн. лв.

 
Според вас как може 

да се увеличи жилищният 

фонд на общината? 

Има общински жилищен 
фонд, чрез който се подпо-
магат крайно нуждаещи 
се. Наемите там са сим-
волични. За съжаление през 
годините част от него се 
разпродаде. По закон, ако 
10 години обитаваш та-
кова жилище, след това 
можеш да го купиш на пре-
ференциална цена. Доста 
хора се възползваха, сред 
които и не чак толкова 
нуждаещи се, а фондът из-
ключително намаля.

Общината е собстве-
ник на апетитни тери-
тории в широкия център 
и чрез обезщетение ги 
отстъпва на строител-
ни фирми, които после й 
дават между 20 и 30% от 
жилищата. По този начин 
се увеличава фондът. 

Фирмите от ОП - Стара Загора, 2009 - 2012 г.
Обобщаваща таблица от ГФО

Новата спортна зала, 

изградена през 2013 г.



Живко Тодоров, кмет на Стара Загора:   
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Фирмите от
 ОП - Стара Загора

2009 - 2012 г.

Мартин Славчев,
Ренета Николова 

Г-н Тодоров, разка-

жете малко повече за 

моментната ситуация 

в Стара Загора и по-

конкретно в строител-

ната сфера. Какво се 

изгражда на територия-

та на общината и какви 

търгове можем да очак-

ваме скоро? 

Сега се изпълняват 
няколко много големи про-
екта. Най-мащабният от 
тях е този за регионално 
депо за отпадъци, което 
ще бъде построено в с. Ра-
китнца, близо до Стара 
Загора. Стойността на 
този проект е 52 млн. лв. 
Имаме избран изпълнител 
след обжалване. Минахме 
през КЗК и ВАС и в момен-
та сме на етап сключва-
не на договор. Строител-
ството ще започне през 
март 2014 г. и трябва да 
приключи до средата на 
2015 г. Мисля, че изпъл-
нителите ще се справят 
със задачите. Проектът 
обхваща 13 общини. Освен 

11-те от област Стара 
Загора участват Твърдица 
и Тополовград. 

Другият важен проект 
е този за канализацията 
на града. До момента тя 
не беше напълно довърше-
на в кварталите „Кольо 
Ганчев” и АПК, както и в с. 
Богомилово. Освен това 
се изгражда и колектор 
по ул. „Св. Княз Борис“. Той 
ще отвежда по-успешно 
отпадните води до р. Бе-
дечка. Стара Загора е раз-
положена под наклон. При 
проливни дъждове, особе-
но през лятото, улиците 
се задръстват и канали-
зацията не може да пое-
ме водата. Тя се оттича 
в новата пречиствател-
на станция и натоварва 
излишно обема й. Чрез 
довършването на канали-
зацията и изграждането 
на колектора това ще се 
избегне и разходите ще 
бъдат намалени.

Третият значим за об-
щината проект е транс-

портен. Той включва освен 
купуването на тролейбуси 
и подмяната на контакт-
ната мрежа, обновяването 
на токоизправните стан-
ции, изграждането на нови 
спирки, велоалеи и телема-
тика. 

Изпълняваме и про-
ект по схемата „Зелена 
и достъпна градска сре-
да” за рехабилитация на 
ул. „Христо Ботев” и „Ген. 
Столетов”, по които се 
правят нови тротоари и 
настилка и се поставят 
антипаркинг колчета. Ще 
бъдат реновирани и две 

градинки – до баня „Пипер-
ка” и завод „Берое”. Те от 
години са изоставени, не 
се поддържат, а в близост 
до тях живеят много хора. 
Ще бъде направен ремонт 
и на две големи междубло-
кови пространства.

Наскоро приключихме 
обновяването на онкодис-
пансера в града. Обектът 
е официално открит и ра-
боти. Това също беше един 
от важните проекти за 
Стара Загора, защото по 

този начин ще може да се 
полага високотехнологич-
на грижа за онкоболните, 
която до този момент мо-
жеше да се получи само в 
Турция. 

Друг важен проект 
беше реконструкцията 
на Централния градски 
пазар. Това е първият 
обект в България, реали-
зиран успешно по програ-
ма JESSICA. Инвеститор 
е община Стара Загора. 
Стойността на проекта 

Необходима е повече 
гъвкавост в ЗОП

1. Високите изисквания, които се поставят 

към фирмите за участие в обществени 

поръчки.

2. Критерият „най-ниска цена”. 

3. Качественото изпълнение.

4. Въвеждането на т.нар. ин хаус поръчки. 1. Промяна на ЗОП.

2. Експерти от КСБ да участват в изготвя-

нето на тръжните документи.

3. Ако една фирма не е изпълнила качествено 

даден обект, да няма право да кандидат-

ства по обществени поръчки за определен 

период от време.

4. Да се въведат типови договори и проце-

дури.

5. Ин хаусът няма място в строителството.
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ГОЛЕМИ СРЕДНИ МАЛКИ МИКРО ВСИЧКИ 

В общината има много добре 
работещи строителни фирми



Да.  Действително 
там, където е възможно, 
експертите от Камарата 
на строителите в Бълга-
рия ще могат да участват 
в изготвянето на докумен-
тацията. 

Като представител 

на местната власт какви 

пречки откривате в ЗОП? 

Първо, не е ясна разли-
ката между субективните 
и обективните критерии. 
За обективни много чес-
то се приемат срок, цена 
и евентуално някакви га-
ранции. Само че по тях не-
винаги може да се избере 
най-добрата оферта. 

Какво бихте предло-

жили вие в случая? 

Според мен трябва да 

се заложи не на най-ни-
ската, а на оптималната 
цена. Защото всеки стро-
ител може да използва раз-
лични материали за изпъл-
нение. А когато е заложено 
на най-ниската, това може 
да се отрази негативно на 
качеството на обекта и по 
този начин той да се ком-
прометира. 

Как може да се избегне 

това? 

В случай, че някоя фир-
ма не си е свършила ра-
ботата както трябва, би 
могло да се приеме наред-
ба, в която да има тексто-
ве даващи възможност тя 
да бъде лишена от право  
да участва в обществени 
поръчки за определен пери-

од от време. По този начин 
фирмите ще се дисципли-
нират повече и няма да се 
наемат с изпълнението на 
обект, с който не могат да 
се справят. 

Бизнесът остро се 

възпротиви срещу т.нар. 

ин хаус поръчки. Какво е 

вашето мнение? 

Аз също съм против. 
Защото конкуренцията е 
в основата на всичко. 

Според мен нещата в 
държавата трябва да бъ-
дат разделяни на сектори. 
Ако даден обект е свързан 
например с националната 
сигурност, тогава бих го 
разбрал. За другите услуги 
не виждам никакъв смисъл 
поръчките да се възлагат 
без търг. 

Би ли помогнало въ-

веждането на типови до-

говори и процедури? 

Да, разбира се. Подкре-
пям въвеждането им.

Ще се отрази ли на 

общината отмяната на 

Закона за ПЧП? 

Честно казано, в този 
му вид Законът за ПЧП 
просто ни препращаше 
отново към ЗОП. На прак-
тика, ако някоя община 
иска да си избере парт-
ньор, трябва да го направи 
по реда на Закона за об-
ществените поръчки. Аз 
лично не съм чул за проект, 
който да служи за пример, 
да е направен по Закона за 
публично-частното парт-
ньорство. 
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е 2 818 000 лв., като съ-
финансирането от ЕФРР 
е в размер на 900 000 лв. 
Пазарът беше реконстру-
иран за период от няколко 
месеца миналата година – 
от юни до октомври. 

През 2013 г. изградихме 
и новата спортна зала. 
Досега Стара Загора ня-
маше друго такова съоръ-
жение. Необходимо беше 
да се построи здание, в 
което да има всички екс-
три за провеждането на 
ученически игри, спортни 
състезания и т.н. 

Мислим за изгражда-
нето на още по-голяма 
спортна и едновременно с 
това конгресна зала. Смя-
таме тя да бъде проекти-
рана така, че да може да 
се самоиздържа. 

Кандидатствахме и 
спечелихме финансиране 
по публичната инвести-
ционна програма на пра-
вителството „Растеж и 
устойчиво развитие на 
регионите”. Има терен с 
размер 90 дка в горната 
част на Стара Загора, 
собственост на Минис-
терството на отбраната, 
който ще бъде прехвърлен 
на общината. Северната 
му част ще бъде превърна-
та в парк за разходка и от-
дих. Югозападната част 
на терена, която е малко 
над 20 декара, ще запазим 
за новата спортна зала. 
Всичко това ще се направи 
на етапи – първо паркът, 
а след това, когато се на-
мери финансиране, ще бъде 
построена и залата. С 
4-те млн. лв., които са ни 
отпуснали по програмата, 
ще бъде направен паркът.

За другата част – за-
лата и пробива на булевар-
да, ще са необходими около 
20 млн. лв. 

Строим и нова детска 
градина в Стара Загора. 
Сградата трябва да бъде 
готова до юни 2014 г. Тя 
е първото такова здание 
от 20 години насам. В 
детската градина ще има 
80 – 100 деца, разделени 
на четири групи. Сграда-
та ще бъде построена на 
мястото на бившата Ве-
черна гимназия в центъра. 
Изпълнител на обекта е 
ДЗЗД „СК – Айтос”. Дет-
ското заведение ще бъде 

двуетажно, с Г-образна 
форма, физкултурен салон 
и двор на обща площ от 
около 2000 кв. м. 

Какви са основните 

ви приоритети за новия 

програмен период 2014 – 

2020 г.? 

Тече процедура по кла-
сиране на участниците, 
подали документи за новия 
програмен период. Общи-
на Стара Загора спечели 
общо 1,5 млн. лв. за нови 
проекти. Имаме план за 
интегрирано градско въз-
становяване и развитие, 
който включва три зони 
– централна, социална и 
индустриална. Той е приет 
от Министерството на 
регионалното развитие, а 

преди това – и от Общин-
ския съвет. 

Проектите в плана са 
на обща стойност около 
300 млн. лв. 

Как работите с ОП на 

КСБ – Стара Загора? 

Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите в Стара 
Загора е доста активно. 
Спокойно мога да кажа, 
че тук има много добре 
работещи фирми. Някои 
от основните обекти се 
изпълняват от местни 
дружества – ремонтът на 
Централния градски пазар 
и новата детска градина 
например. 

Ще работим съвмест-

но с Областното пред-
ставителство на Кама-
рата на строителите в 
България по приемането 
на важни стратегически 
документи за общината – 
планове, наредби и т.н. 

Разбира се, ОП на КСБ 
– Стара Загора, ще бъде 
наш партньор в търсене-
то на повече инвестиции. 
Това е съвместен процес, 
в който ще участват 
също КАБ и КИИП. 

Колкото повече нови 
инвестиции влизат в гра-
да, толкова по-благопри-
ятно ще се отрази това и 
на фирмите. Ще има пове-
че работа.

Какви са проблемите 

при обществените по-

ръчки, които стоят пред 

общината? 

Единственият про-
блем, който срещаме при 
провеждането на търгове-
те, е, че когато се правят 
големи обекти, например 
депо за отпадъци, не всич-
ки фирми могат да отго-
ворят на високите изиск-
вания. Може би за такива 
случаи в ЗОП трябва да 
има малко повече гъвка-
вост. 

Инж. Балабанов ни съ-

общи, че сте се догово-

рили при подготовката 

на тръжните документи 

да участват и експерти 

от КСБ. Така ли е наис-

тина? 
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Елица Илчева

950 хил. лв. са инвес-
тирани в изграждането 
на нов модул към ОДЗ №80 
в район „Красно село”. Това 
е 56-ата новоизградена 
детска градина в столи-
цата от 2006 г. насам, 
съобщи кметът на София 
Йорданка Фандъкова при 
откриването й. Тя  е раз-
гърната на площ от 845 
кв. м. В новия сектор са 
приети две групи, за които 
има спални помещения, за-
нимални, гардеробни, раз-
ливни и санитарни възли, 
както и нов физкултурно-
музикален салон и админи-
стративни помещения.

В  старата сграда 
също са направени редица 
подобрения през измина-
лата година. Изпълнено е 
конструктивно укрепване 
на връзките между панели-
те, тъй като през лятото 
на 2014 г. предстои ця-
лостно саниране със сред-

ства от Международен 
фонд „Козлодуй“, за което 
в момента тече процедура 
за избор на изпълнител. 

Между новия модул 
и съществуващата по-
стройка е направена то-
пла връзка, за да се полз-
ват безпрепятствено 
общите за всички групи 
помещения – физкулту-
рен салон и плувен басейн, 
кухненски и перилен блок. 

Изградени са 4 детски 
площадки и дворното прос-
транство е реорганизира-
но изцяло. Подновени са 
плочниците и е подменена 
оградата. 

Следващия месец се 
открива седма по ред дет-
ска градина в района, каза 
също кметът Фандъкова, 
а до една година ще започ-
не и строителството на 
поредната. 

Новата сграда, която е изпълнена по всички правила за 

енергоефективно строителство

Свилена Гражданска

В подкрепа на кандидатурата 
на София и Югозападния регион за 
европейска столица на културата 
2019 г. ще бъдат преобразени не-
привлекателни места в простран-
ства за култура. Това заяви кметът 
на Столичната община Йорданка 
Фандъкова при обиколката на ня-
колко подобни обекта из града.  
„В Европа има редица примери за 
оживяването на стари сгради като 
пространство за култура“, допълни 
тя. 

Трамвайното депо „Клокотница” 
е спряло да функционира преди 15 го-
дини от тогава всъщност се води 
дискусия какво да се случи с него. 

„Очаква се всеки момент „Столичен 
електротранспорт” да финализира 
процедурата за конкурс за отдаване 
на обекта и в него да заработи кул-
турен център“, обясни Фандъкова. 
Част от депото ще приюти и музей 
на транспорта на града. 

Новият арт център ще стане 
част от кампанията на София за 
европейска столица на културата. 
За титлата освен София се състе-
зават и още три български града - 
Варна, Пловдив и Велико Търново.

       Неугледното пространство 
около Централна гара в столицата 
ще се превърне в съвременен цен-
тър за модерно изкуство. Празните 
павилиони ще станат ателиета и 
студия за арт изяви. Сред тях са 

няколко работилници, репетиционни 
за танци и паркур и магазинчета за 
ръчно изработени бижута. 

Софиянци подкрепят своя град, 
като предоставят места за подоб-
ни инициативи. В сгради на бившия 
хладилен завод в София, който е 
частна собственост, за тази цел 
са дадени помещения на неправител-
ствена организация. 

   „В станцията на бул. „Джеймс 
Баучер” се проведе театрална репе-
тиция. Идеята е мястото да стане 
сцена в метрото, която ще се раз-
вие от Съюза на артистите в Бъл-
гария. А защо не и място за обучение 
по актьорско майсторство“, заяви 
актьорът и председател на САБ 
Христо Мутафчиев. 

500 хил .  лв.  са  ин-
вестирали държавата и 
Столичната община в из-
граждането на 17 фитнес 
площадки в София. Това 
съобщи кметът Йордан-
ка Фандъкова  при откри-
ването на последните 
съоръжения в парк „Гео 
Милев“ на кв. „Слатина“. 
Заедно с нея бе и зам.-ми-
нистърът на спорта Йор-
дан Йовчев, който даде 
открит урок на събрали-
те се деца и младежи. 

Първите три площад-
ки изградихме миналата 
година пилотно с държа-
вата. Оказаха се удачни 
като съоръжения и реши-
хме да инвестираме, каза 
Фандъкова. Така в края 

на 2013 г. и началото на 
2014 г. са изградени още 
14 в 9 района на Столич-
ната община. Открити-
те фитнес съоръжения са 
разположени в публични 
пространства – парко-

ве и градини, със свобо-
ден достъп за граждани. 
Кварталите са „Красно 
село”, „Люлин”, „Младост”, 
„Илинден” ,  „Триадица” , 
„Банкя”, „Надежда”, „Сер-
дика”.

Инвестицията е за близо 1 млн. лв. и решава 
проблема на 60 семейства в „Красно село“
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ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕРГЕЛОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 
Г-ЖА РЕНЕТА НИКОЛОВА – 
ПРОКУРИСТ И ГЛАВЕН РЕДАКТОР

Уважаеми г-н Пергелов, 
Уважаема г-жо Николова, 

Приемете моите най-сърдечни поздрави по повод 5-ата годишнина на вест-
ник „Строител“. 

От създаването си през 2009 година досега печатното издание израс-
на в сериозна и отговорна медия, която отразява своевременно и обективно 
всичко случващо се в сферата на строителството и инфраструктурата в 
региона и страната. Това съвсем логично води до превръщането му в един от 
основните източници на информация за българските строителни компании и 
предприемачи. 

Журналистите, които работят във в. „Строител”, доказват ежедневно 
своя висок професионализъм и умения, което е сигурен гарант за бъдещото 
развитие на медията и доверието в нея. 

Пожелавам на Вас и на екипа на в. „Строител” още много рождени дни и още 
повече читатели и почитатели. 

Честит празник! 

03. 04. 2014 г.    ДИМИТЪР НИКОЛОВ
гр. Бургас    КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

В Община Бургас се 
състоя работна среща на 
кмета Димитър Николов с 
Виктор Ратников - зам.-
ръководител на руската 
Федерална агенция за 
ОНД, за съотечествени-
ците, живеещи в чужбина, 
и международно хумани-
тарно сътрудничество 
„Россотрудничество”. 

На нея присъстваха 
също така зам.-кметът 
по образованието Йордан-
ка Ангелова, зам.-предсе-
дателят на „Россотруд-
ничество” за България 
Сергей Смитюшенко и 
председателят на КСБ 
инж. Светослав Глосов.

Димитър Николов пред-
стави своята идея за съз-
даване в Бургас на руско 
средно училище и руско-
български ВУЗ. Той акцен-
тира върху готовността 
на общината да предос-
тави нужните помещения 
и да окаже организацонна 
помощ.

В отговор гостите 

благодариха за инициати-
вата на кмета. Руското 
министерство на обра-
зованието планира през 
май да проведе в Москва 
съвещание по тези въпро-
си, в което ще участват 
и представители на Об-
щина Бургас и Община 
Правец. На него ще бъдат 
съгласувани конкретни-
те практически стъпки 
за осъществяването на  
идеята.

Кметът Димитър Ни-

колов изтъкна също така 
необходимостта от за-
силване на координираща-
та роля на „Россотрудни-
чество“ в хуманитарната 
сфера на територията 
на областта и изказа 
съжаление, че в региона 
няма представител на 
агенцията. Учредяването 
на такава структура би 
могло допълнително да 
активизира взаимодейст-
вието на официално ниво и 
българо-рус кия обмен.

Снимка rs.gov.ru
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финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C046 от 12.09.2012 г., сключен между община Монтана 
и Министерството на околната среда и водите. Той е по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.”.

Оперативна програма „Околна среда“ 2007 - 2013 г.

Проектът е подготвен от 
общината с оглед на необходи-
мостта от разрешаване на теку-
щите проблеми във връзка с функ-
ционирането на ВиК системата 
на територията на Монтана, а 
именно:  чести аварии и течове 
по водопроводната мрежа, високи 
технически загуби на вода, значи-
телни разходи за експлоатация и 
поддръжка, ниска проводимост на 
тръбите, несъобразена с разрас-
тването на урбанизираната те-
ритория, поради което често се 
получават препълване, наводнения 
и затлачване, невъзможност за 
отвеждане на отпадъчните води 
от жилищни и промишлени зони 
на града поради неизграденост 
на разпределителната канализа-
ционна мрежа и несвързаност на 
отделните мрежи. В допълнение, 
пречистената вода от ПСОВ 
- Монтана, не отговаря на изис-
кванията за чувствителни зони 
по отношение на съдържанието 
на „общ фосфор”, който следва да 
не надвишава 2 мг/л.

В рамките на проекта са 

предвидени следните инвести-

ционни дейности:

• Рехабилитация на 15,6 км 
вът решна водопроводна мрежа;

• Ремонт на 1061 бр. сградни 
водопроводни отклонения;

• Рехабилитация и подмяна на 
16,2 км главни канализационни ко-
лектори;

• Изграждане на 3,5 км главни 
канализационни колектори;

• Рехабилитация и подмяна на 
18,2 км вътрешна канализационна 
мрежа;

• Доизграждане на 4,3 км вът-
решна канализационна мрежа;

• Рехабилитация на 2257 бр. 
сградни канализационни откло-
нения;

• Изграждане на 374 бр. нови 
сградни канализационни отклоне-
ния;

• Строителство на укрепва-
що съоръжение;

• Изграждане на комплексна 
инсталация за дефосфатизация 
на отпадъчните води в ПСОВ – 
Монтана.

Инвестиционните дейности 

във връзка със строителство-

то на ВиК мрежата обхващат 

следните подобекти:

• Доизграждане и рехабилита-
ция на канализационни колектори 
на територията на кв. „Пъстри-
на” и кв. „Изгрев”;

• Рехабилитация на канализа-
ционни колектори в централната 
част на града с диаметър > ф600;

• Подмяна на главни канали-
зационни клонове и тръби по кло-
нове с диаметри > 400 и < 600 в 
централната част на града;

• Подмяна на вътрешна кана-
лизационна мрежа в централната 
част на града;

• Изграждане на нови канали-

зационни колектори и съоръжения 
в кв. „Мала Кутловица“;

• Доизграждане и подмяна на  
канализационни колектори и съо-
ръжения в кв. „Индустриален“;

• Доизграждане и подмяна на 
съществуващи канализационни 
колектори в кв. „Младост“;

• Подмяна на водопроводни 
клонове по трасета на главни и 
нови колектори и канализационни 
клонове.

Общата стойност на про-
екта с включен ДДС възлиза на 
54 544 237,52 лв. (в т.ч. стро-
ително-монтажни дейности, 
строителен надзор, авторски 
надзор, организация и управление, 
публичност и одит на проекта). 
От тях 50 398 875,47 лв. (92,40%) 
са осигурени от ОП „Околна среда  
2007 - 2013 г.”, в съотношение 80% 
от Кохезионния фонд и 20% от 
държавния бюджет, а 4 145 362,05 
лева (7,60%) - от бюджета на об-
щина Монтана. 

Понастоящем успешно се 
изпълняват всички дейности, 
включително строителство на 
ВиК мрежа, строителен надзор, 
авторски надзор, техническа по-
мощ за организация и управление 
на проект, публичност и одит. 
Предстои сключване на договор 
за инженеринг на комплексна ин-
сталация за дефосфатизация на 
отпадъчните води от ПСОВ – 
Монтана.

Напредъкът в изпълнението 

на строително-монтажните 

дейности по доизграждане и ре-

хабилитация на ВиК мрежата на 

града е в пълно съответствие с 

графика за реализация на проек-

та и е, както следва:

• В кварталите „Пъстрина” 
и „Изгрев“ е изпълнена канализа-
ционна мрежа с обща дължина 
3,2 км;

• В Централна градска част е 
изпълнена канализационна мрежа 
с обща дължина 7,6 км;

• В квартал „Мала Кутловица“ 
е изпълнена канализационна мре-
жа с обща дължина 3,3 км;

• В квартал „Младост“ е из-
пълнена канализационна мрежа с 
обща дължина 2,4 км;

• Изпълнени са водопроводни 
клонове по трасета на главни и 
нови колектори и канализационни 
клонове с обща дължина 2,8 км.

Към настоящия момент обща-
та дължина на изпълнената кана-
лизационна мрежа  е 16,5 км, т.е. 
40% от заложеното по проекта. 
Общата дължина на изпълнената 
водопроводна мрежа е 2,8 км, или 
18% от предвидения за изпълнение 
водопровод. 

Финансовият напредък при 
изпълнението на СМР за ВиК 
мрежата съгласно реалната 
финансова стойност на изпъл-
нението по сертифицирани раз-
ходи представлява 27% от стой-

ността на СМР.
Предвижда се строителство-

то на ВиК мрежата да приключи 
през октомври 2014 г., а въвежда-
нето й в експлоатация да се ре-
ализира до края на настоящата 
година.

С реализацията на този ма-
щабен инвестиционен проект 
ще бъде постигнато екологосъо-
бразно отвеждане, пречистване 
и последващо заустване на бито-
вите отпадъчни води за цялото 
население на Монтана. Ще бъде 
подобрена жизнената среда и ще 
бъдат редуцирани рисковете за 
здравето на жителите. Ще бъдат 
изпълнени изискванията по отно-
шение на  „чувствителни  зони” за 
съдържанието на „общ фосфор” в 
пречистените отпадъчни води, 
както и  ще бъдат осигурени нови 
работни места по време на изпъл-
нението на проекта.

По този начин проектът ще 
спомогне за подобряване и разви-
тие на ВиК инфраструктурата 
в Монтана и привеждането й в 
съответствие със законодател-
ството на ЕС за устойчива окол-
на среда. 

Реализирането на проекта ще 
допринесе за повишаване качест-
вото на живот на населението, 
привличане на нови инвестиции и 
създаване на възможности за по-
вишаване на регионалната конку-
рентоспособност на общината.

Решения за 
     по-добър животЕвропейски съюз

Кохезионен фонд

В градове като Гълъбово и Бобов дол увеличението 
на приходите от налози ще е над  три пъти

Елица Илчева

75% от 264-те общини у нас 
биха получи допълнителни приходи 
между 100 хил. лв. и 2,5 млн. лв., ако 
3% от данъка върху доходите на 
жителите им се връща обратно в 
градовете, а не влизай в държавна-
та хазна. Местната власт лобира 
за тази промяна от години. Сумите 
са значителни като дял в данъчни-
те постъпления на кметствата - за 
230 от тях ръстът в приходите от 
данъците ще е с над 50%, а за девет 
- с над 300%. Това показва анализ на 
териториалното разпределение на данъка 
върху доходите на физическите лица, из-
готвен от финансовото министерство и 
НСОРБ.

Засега има принципно съгласие още от 
догодина част от налога да остане за мест-
ните власти, предложенията са за 3% или 
2%. Това не означава увеличение на самия 
данък върху доходите на гражданите, а пре-
разпределянето му между държава и общини. 
Според анализа частта от личния налог на 
физическите лица ще остава там, където е 
постоянният им адрес. Данъците на чужден-
ците у нас са изключени от анализа.

При вариант 3%, за който настояват 
кметствата, от плоския данък на всяко фи-
зическо лице местните власти ще вземат 
средно по 48 лв., а общият им приход ще е 

671,7 млн. лв. Сумите обаче варират зна-
чително - от 8 лв. на човек в Каолиново до 
609 лв. на жител в Челопеч. 27 общини биха 
получили средно по 173 лв. на човек, 39 кмет-
ства по 60 лв., а най-много - 130 кметства, 
средно по 34 лв. При варианта с 2% от плоския 
данък, който да остава в местната власт, 
средната сума от човек е 37 лв., а приходите 
– 447,6 млн. лв. общо. Столичната община би 
получила 280 млн. лв. допълнително.

Ако влязат в сила промените в данъч-
ното разпределение от 2015 г., ще трябва 
да се измени съществено и методиката на 
изравнителните субсидии за кметствата, 
които те получават от държавата. Тепърва 
ще се мисли и как да се администрира част-
та от налога за местната власт, така че 
да не се натоварват работодателите.
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Елица Илчева

В Европа най-подредените 
места за живеене са селата. 
При нас те са на другия полюс 
– най-западнали и нежелани. Но 
въпреки това има нещо, което 
ги свързва с останалите дър-
жави от ЕС – надеждата, че 
могат да се превърнат в по-
привлекателни с помощта на 
европарите. Така след повече 
от половин век миграция към 
градовете вече има шанс да  
започне и обратният процес. 

„Проблемите в селата са 
много, но най-сериозният е бяг-
ството на хората от тях. Те 
са изгонени от мизерията и не-
уредиците, а новата Програма 
за развитие на селските райо-
ни (ПРСР) дава надежди, че ако 
толкова пари се усвояват по 
предназначение, миграционни-
ят процес ще се обърне“, смя-
та министърът на земеделие-
то и храните Димитър Греков. 

А дали това ще се случи, 
ще стане ясно, когато влезе в 
действие новата програма за 
подпомагане на селските райо-
ни. Наскоро тя бе публикувана 
на сайта на ПРСР и обсъдена 
в ресорната парламентарна 
комисия. Съдържанието е в 
432 страници и до края на юни 
трябва да бъде изпратена за 
одобрение от Европейската 
комисия, за да стартират фи-
нансовите мерки още от 2014 г.

П р и  о б щ  б ю д же т  о т 
2 847 811 150 евро предвидени-
те за момента средства за ин-
вестиции в селска инфраструк-
тура и подобряване живота на 
хората са 630,726 млн. евро. Те 
са по мярка 7 – „Основни услуги 
за населението и обновяване 
на селата в селските райони“. 
85% от сумата ще бъдат пре-
доставени от фондове на ЕС по 
общински проекти за цялостно 
облагородяване на селищата, а 
останалите 15% ще са мест-
но и национално финансиране. 
Преди дни министър Греков за-
яви, че няма проблем средства-
та от републиканския бюджет 
да бъдат повишени за сметка 
на увеличаване обема дейнос-
ти. Разбира се, това ще нато-
вари страната ни, а и трябва 
да се прецени има ли откъде да 
се вземат парите. 

Във всеки случай финанси-
рането по един селски проект 
за различните дейности може 
да достига максимум до 3 или 
5 млн. евро в зависимост от 
целта му. До 5 млн. евро се до-
пускат, когато се отнася за 
изграждане на пазари на произ-
водители и на представител-
ни пазари за живи селскосто-
пански животни и продукти 
от тях. До 3 млн. евро пък 
ще са за нови или обновяване 
на съществуващи общински  
пътища, за строителство или 
рехабилитация на ВиК систе-
ми или на съоръжения за опол-
зотворяване на отпадъци от 
земеделското производство, за 
доизграждане на канализацион-
ната мрежа и др. До 1 млн. евро 
е максималното еврофинанси-
ране на всички останали дей-
ности. Интересен акцент в но-
вата програма е този, че пари 
ще се отпускат при оценка за 
изпълнение на предварително 

зададените цели и повече изи-
сквания към кандидатите.

Заличаване на белите петна

„От мярка 7 в ПРСР ще мо-
гат да се възползват селата 
в 231 по-малки общини у нас, 
с изключение територията 
на строителните граници на 
градовете. Това са т.нар. бели 
петна, които останаха без 
финансиране в предишния про-
грамен период, но влизат в об-
хвата на Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“, обясни 

зам.-министърът на земедели-
ето Явор Гечев.

Бенефициенти ще са мест-
ните власти до 30 000 души 
население, юридически лица с 
нестопанска цел – фондации и 
обществени организации, чи-
талища, общински предприя-
тия и търговски дружества. Те 
ще могат да кандидатстват 
за финансиране, ако не са били 
подпомагани от ЕС за същата 
дейност през последните 3 го-
дини, става ясно от проекта.

Целта е с помощта на ев-
росубсидиите по различните 

земеделски схеми да се създа-
де трайна трудова заетост 
в малките населени места, 
а със средствата по мярка 7 
те да бъдат облагородени и да 
задържат повече млади хора. 
Няма две мнения по въпроса, че 
подновяването на инфраструк-
турата е първата и най-важна 
крачка. Поради малкото жите-
ли и липсата на млади хора в 
селските райони има недостиг 
на инвестиции за поддържа-
нето й. Това води до влоша-
ване качеството на живот и 
застрашава способността 
на тези райони да задържат 
населението и да привличат 
вложения, което ги поставя в 
социално-икономически упадък, 
са изводите в анализа към про-
грамата.

Данните на Националния 
статистически институт от 
последното преброяване през 
2011 г. сочат, че селското на-
селение наброява около 2,7 млн. 
души. Сравнено с предишното 
от 2001 г., за 10 години хората 
по селата са намалели с 471 259 
души. Това се дължи на отрица-
телния естествен прираст в 
страната от минус 9% за 2012 г. 
и на продължаващата емигра-
ция. Влошена е и образовател-
ната структура на население-
то – хората с висше и полувисше 
образование са едва 9,4% при 
39% за стараната, с основно са 
32,1%, с начално са 11,7%. 1,8% 
не са ходили на училище. Това 
формира дял от 51,3% неграмот-
ност в селските райони. 

Много са задължителните 

условия, 

на които трябва да отго-
варят проектите, за да бъдат 
одобрени за финансиране. Сред 
изискванията са - да се изпъл-
няват на територията на сел-
ската община и да отговарят 
на дефиницията за малка ин-
фраструктура. Предварително 
трябва да са заложени в плана 
за развитие на съответната 
община, а ако няма такъв, да 
са част от стратегията за 
местно развитие. Необходи-
мо е да се докаже, че реали-
зирането на дейността няма 
да доведе до замърсяване на 
околната среда и ще отгова-
ря на изискванията по „Натура 
2000“ и плановете за тяхното 
управление по Закона за защи-
тените територии и Закона за 
биоразнообразието. Проектът 
трябва да има траен публичен 
ефект за развитието на съот-
ветната община и да се ползва 
по предназначение.

В зависимост от броя на 
населението делът на младите 
хора би следвало да е между 10 
и 30% от жителите. Проектът 
трябва да създава трайна тру-
дова заетост с определен брой 
работни места за различните 
дейности.

Всички одобрени кандидати 
– общини, читалища и фонда-
ции, ще могат да получат 100% 
финансиране, ако докажат, че 
не генерират собствени при-
ходи. Останалите ще трябва 
да набавят своята част от съ-
финансирането между 15 и 25%.

Бенефициентите по мяр-
ка 7 нямат право да канди-
датстват по другите схеми 
в селската програма, преду-
преждават от земеделското 
министерство. През новия 
програмен период ще се из-
вършват засилени проверки 
за двойно подпомагане на про-
екти, засягащи една и съща 
местна инвестиция. Причина-
та е, че има известно припо-
криване с мерките „Инвести-
ции в материалните активи“, 
„Развитие на стопанство-
то и стопанската дейност“,  
„Сътрудничество“ и LEADER.

Същото се отнася и за 
Оперативна програма „Регио-
ни в растеж“, която има сходни 
възможности за подпомагане 
на общините. Бенефициенти 
по мярка 7 не се допускат до 
ОП „Околна среда“ за инвести-
ции във ВиК системи, по ОП 
„Транспорт“ – за финансиране 
на пътната мрежа, до ОП „Раз-
витие на човешките ресурси“ 
– за изграждане на социална 
инфраструктура, до ОП „Наука 

Според европейската типология на градски – селски райони 15 области 

у нас са предимно селски, 12 – междинни, и само една е обособена като 

предимно градски район (София-град). Предимно селските имат територия 

59,49 хил. кв. км и население 2719 хил. души, а междинните – съответно 

50,13 хил. кв. км и 3263 хил. души. Гъстотата на населението в първите е 

47 души на кв. км и е сходна на тази в ЕС-27 (51 през 2011 г.). Гъстотата в 

междинните райони е 67 души на кв. км и е много по-ниска от средната за 

ЕС-27 (107 през 2011 г.). 

Приоритет са пътища и ВиК, ще се финансират само проекти, предварително         

Нагледна илюстрация  

как средствата от ЕС  

преобразяват регионите

(преди и сега)
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и образование за интелигентен 
растеж“ – за обекти от обра-
зователната инфраструктура.

Пътища и ВиК  

са с приоритет

Пътната мрежа в селски-
те райони е относително до-
бре развита. Дължината й 
е 19 430 км. Оценките обаче 
показват, че над 60% от нея 
са в лошо състояние. Това са 
11 700 км. Голяма част от пъ-
тищата между селата в об-
щините не са ремонтирани 
повече от 15 – 20 години. Ас-
фалтовите настилки са силно 
деформирани и не отговарят 
на нарасналите изисквания за 
съвременен бърз и безопасен 
транспорт. Много участъци 
са в състояние, което изисква 
цялостно преасфалтиране, а 
при други дори е необходимо 
полагане на нова основа и ця-
лостно преизграждане на пътя, 
посочва Земеделското минис-
терство в анализа към мярка 7, 
като се позовава на данни на 
Националното сдружение на 
общините в България (НСОРБ). 
Още по-лошо е положението 
със селските улици. Общата 
им дължина е 30 907 км, като 
80% от тях се нуждаят от нова 
настилка, което са 24 800 км. 

По трасетата на общин-
ската пътна мрежа има изгра-
дени мостове, водостоци, под-
порни стени и парапети, които 
са в недобро състояние. Бан-
кетните ивици и отводнител-
ните канали също се нуждаят 
от обновяване. 

Според „Стратегия за път-
ната инфраструктура 2013 
– 2022 г.” разходите за реха-
билитация на трасета тряб-
ва да бъдат удвоени, за да се 
постигне 75% устойчива мрежа 
в селските общини до 2022 г. 

89% от водоснабдителни-
те и 89% от канализационните  
съоръжения в селата също 
трябва да бъдат подменени. 
Тяхната дължина надхвърля 
40 000 км. По-голямата част 
от водоснабдителната мрежа 
е изградена в периода 1960 – 
1980 г. и има нужда от подмяна 
на азбестоциментовите тръ-
би, т.е. повече от 2/3 от нея. 

През 2013 г. режим при водо-
снабдяването има в 49 общини 
с общо 64 хил. жители, като 
сред тях са градовете Омур-
таг и Доспат и 120 села. Има 
Национална програма за реша-
ване на проблема със сезонния 
и целогодишен воден режим, 
която обхваща 16 общини, по-
падащи в селски райони, като 
много от тях имат проектна 
готовност в различна фаза и 
са подходящи за приоритетно 
финансиране. Друг значителен 
проблем е липсата на подходя-
що пречистване на отпадните 
води, отчасти поради неразви-
тата канализационна мрежа, 
особено в се лата. 

От 1177 училища в тези 

        включени в плановете за развитие

райони 63% се нуждаят от 
ремонт, както и 45% от 1378 
сгради на детски ясли и гради-
ни. От 4920 постройки с кул-
турно-историческо предназна-
чение – читалища и музеи, 87% 
се нуждаят от обновяване. За 
инвестиции плачат и 70% от 
2451 спортни съоръжения и пар-
кове, сочат данните на НСОРБ. 
На територията на селските 
общини има 401 социални и 431 
здравни заведения, които са в 
критично състояние, но те по-
падат в обсега на ОП „Региони 
в растеж“.

Реставрацията на църкви и 
храмове ще продължи и през но-
вия период. Подмярка 6 включва 
проучвания и инвестиции, свър-
зани с поддържане, възстановя-
ване и подобряване на култур-
ното и природното наследство 
на селата, на ландшафта в 
тези райони и обектите с ви-
сока природна стойност и на 
действията за повишаване на 
екологичната информираност. 
Бенефициенти могат да бъдат 
местни поделения на вероизпо-
веданията, регистрирани като 
юридически лица. Инвестиции 
за реконструкция на сградите 
са допустими, ако не са обяве-
ни за паметници на културата 
от национално и световно зна-
чение.

Научени уроци от първия 

програмен период

Още през първия програмен 
период за общините бяха раз-
работени национални схеми за 
предоставяне на безлихвени 
заеми за извършване на пла-
щания, както и за временно 
финансиране на ДДС по време 
на изпълнение на проектите. 
Остава обаче нерешен пробле-
мът с осигуряване на средства 
за неправителствени органи-
зации – читалищни настоятел-
ства, обучителни организации 
и др., е констатацията в част-
та „Научени уроци“ към проек-
та на ПРСР.

Те почти нямат достъп и 
до банкови кредити, защото не 
разполагат със свободни пари 
и недвижимо имущество, което 
да представят за обезпечение. 
Общините няма как да окажат 
съдействие, защото по закон 
не могат да гарантират дълг 
в чужда полза.

Другият сериозен проблем 
пред изпълнението са забаве-
ните процедури за обществе-
ни поръчки. Направеният извод 
в новата ПРСР е, че те се дъл-
жат на дългите процедури по 
възлагане, големия брой жалби 
на кандидати по тях и смяна-
та в ръководството на общи-
ните.

Направени са промени в 
наредбите и по тези дого-
вори могат да се сключват 
допълнителни споразумения. 
Срокът за изпълнението им 
вече започва да тече, след 
като Фонд „Земеделие“ одо-

бри последната обществена 
поръчка по проекта. Въпреки 
това все още не е постигна-
та целта да се гарантират 
сигурност и прозрачност при 
провеждането на търговете 
и скъсяване на сроковете за 
възлагането им, признават 
от земеделското ведомство. 
Те уточняват, че проблемът 
е национален и решението му 
трябва да се търси също за 
цялата страна.

„За бенефициентите общи-
ни е необходимо да се осигу-
рят обучения за разработване 
и провеждане на процедури за 
обществени поръчки, за да се 
ускори процесът по провеж-
дането им и да се редуцират 
грешките. По този начин ще се 
намали рискът от обжалване и 
ще се увеличи процентът на 
усвоени средства по програ-
мата“, обобщават авторите 
на проекта на новата селска 
програма.

Местните власти са си  

научили уроците

През изминалите 7 години, 
както и за предстоящите, за 
голямата част от общините 
европейският ресурс е един-
ствената възможност за ин-
вестиционни цели. Това е и 
причината основен акцент в 
дейността им да е усвоява-
нето на парите. Затова всяка 
една местна власт има дирек-
ция, отговаряща за европро-
екти. Съществува и реално 
действаща мрежа от няколкос-
тотин общински експерти, ра-
ботещи по европейски програ-
ми и проекти. Към настоящия 
момент няма община, която да 
не изпълнява или да не е изпъл-
нила проект с европейско фи-
нансиране. 

Над 7 хил. са разработени-
те и депозирани за европейско 
финансиране предложения с ин-
дикативна стойност от около 
14 млрд. лв. Или всяка община е 
подготвила средно по около 27 
проекта. 

Около 5 хил., или 70% от де-
позираните, са одобрени за фи-
нансиране. Поради недостиг на 
ресурс сключените договори са 
около 3800 на стойност над 9,5 
млрд. лв., или средно в община 
се изпълняват по 14 предложе-
ния за 36 млн. лв.

Към 31.12.2013 г. размерът 
на безвъзмездната финансова 
помощ (БФП) по сключените 
от общините договори възлиза 
на 9,1 млрд. лв., т.е. те пред-
ставляват около 58% от общия 
ресурс на шестте програми, 
които бяха достъпни през пе-
риода 2007 – 2013. Приключи-
лите проекти са около 1400 
на стойност 1,3 млрд. лв., или 
36% от броя на подписаните 
контракти и под 15% от стой-
ността им.

Най-много договори има по 
Програмата за развитие на 
селските райони (над 1300). 

Строителство по ПРСР ще има и за малки стопанства по селата
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До 
Г-жа Ренeта Николова  
Прокурист и гл. редактор на вестник „СТРОИТЕЛ”
София

Уважаема г-жо Николова,

Позволете ми от името на Изпълнителното бюро на НТССБ и от свое име 
да поздравя Вас и колектива на в. „Строител” с 5-годишния юбилей! В живота на 
човека първите 5 години са детска възраст, но за в. „Строител” те бяха години 
на намиране на своето място в редиците на българските вестници и на утвър-
ждаването му като трибуна на строителния бранш. През тези 5 години в. „Стро-
ител” редовно отразяваше живота и проблемите на строителите в България, 
бе инициатор на  обсъждания и дискусии по редица важни за строителството  
въпроси и има своя принос за просперитета на КСБ. Днес в. „Строител” е търсен 
и уважаван от цялата наша колегия, работеща в областта на строителството.

За НТССБ в. „Строител” бе търсен, надежден и уважаван медиен партньор. Ние 
се надяваме доброто ни сътрудничество да продължи и се развива, за да бъдем 
полезни на строителния бранш в България.

Нека ви е честит юбилеят и на многая лета!

     Председател 
          Акад. Ячко Иванов

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО СТРОИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ (НТССБ)

BULGARIAN SCIENTIFIC AND TECHNICAL UNION OF CIVIL ENGINEERING

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Тази  година  Дани я 
трябва да приключи един 
от мащабните си инова-
ционни проекти. Калунд-
борг на северозападния 
бряг на остров Зийланд 
ще се превърне в „умен” 
град. 

По дефиниция смарт 
селището използва ефек-
тивно  ресурсите  си, 
като цели спестяване на 
разходите и енергията и 
предоставя по-благопри-
ятна среда и качество на 
живот. Освен това плани-
рането се фокусира върху 
екологичен транспорт и 
градоустройство, което 
щади околната среда чрез 
повече пешеходни зони и 
стимулиране на употре-
бата на по-малко авто-
мобили.

Датският проект се 
изпълнява вече трета 
година. Той трябва да по-
каже, че един град е спо-
собен да използва енер-
гийните си ресурси по 
позитивен начин, без да 
нарушава екологичния ба-

ланс. Това ще стане чрез 
обединяване на системи-
те за контрол на електри-
чеството, отоплението, 
водата, транспорта и 
градоустройството в 
една отворена и интег-
рирана платформа. За 
целта редица компании 
предоставят технологии 
и познания.

Партньорите в про-
екта са местната енер-
гийна компания SEAS-NVE, 
Danish Energy и Spirae 
в консорциум, a също и 
ABB, CleanCharge, Clever, 
Danfoss, Gaia Solar, Dong 
Energ y,  Gr idmanager  и 
Schneider Electric. 

Иновациите в елек-
тропреносната мрежа са 
на Spirae, която предос-
тавя софтуер и хардуер. 
Тя обединява различни из-
точници на енергия като 
биомаса, слънце и вятър. 
Освен това ще се на-
сърчава зареждането на 
електрически автомобили 
през нощта, когато мре-
жата е по-малко натова-
рена, а токът по-евтин. 
„Искаме да покажем, че ин-
телигентната мрежа не 
е единствено за енергия, 

но и за създаване на цели 
екосистеми и бизнес мо-
дели за устойчиво разви-
тие. Надяваме се да вдъх-
новим хората да правят 
това във всички аспекти. 
„За Калундборг „смарт 
сити” не е само начин за 
посрещане на нуждите от 
енергия, но и път към по-
вишаване растежа и раз-
криване на нови работни 
места“, обяснява Петер 
Келер-Ларсен, директор в 
компанията.

Калундборг не за пър-
ви път се сблъсква с тър-
сенето на по-ефективни 
енергийни решения. От 
няколко години насам гра-
дът, в който се намира 
най-голямата въглищна 
електроцентрала в Да-
ния, е символ на промиш-
лена симбиоза. Местни 
компании обединяват сили 
в повторното използване 
на индустриални отпа-
дъци, като девизът е, че 
промишленият боклук за 
едни е ресурс за други. 
Сътрудничеството се 
финансира и ръководи от 
икономическите субекти 
без държавни или общин-
ски субсидии.

Смарт вълната навлиза 
и в градоустройственото планиране

На големите строителни обекти се 
работи денонощно. Проблем през но-
щта е доброто осветление. Решение 
вече е намерено с крачещата лампа на 
японската компания Cassinelli Alvaro. 
Toro-Boоts, както е кръстен светещи-
ят робот, може да бъде програмиран с 
индивидуален алгоритъм за поведение – 
например на кой етаж и по кое време да 
присъства. Всъщност устройството 
прилича на огромен паяк, който осве-
тява всичко около себе си. Придвижва 
се устойчиво на четирите си крака, а 

вградените инфрачервени датчици му 
позволяват да се ориентира чудесно в 
тъмнината. За да му придадат нацио-
нален колорит, изобретателите са оф-
ормили корпуса му като традиционен 
японски фенер.

От компанията се надяват освен в 
строителството Toro-Boоts да предиз-
вика интерес и във фирми, които се гри-
жат за осветлението в градовете и по-
специално в парковите пространства.

Освен че са функционални, те са и красиви

ДО
ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕРГЕЛОВ
Председател на Съвета на директорите на в. „Строител“
РЕНЕТА НИКОЛОВА
Прокурист и главен редактор на в. „Строител“

Уважаеми инж. Пергелов!
Уважаема г-жо Николова!

От името на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП) и лично от мое име поздравявам Вас и редакционния екип 
на вестник „Строител“ с петата годишнина от неговото създаване.

Похвален е стремежът на Вашата медия към обективност и последовател-
ност, диалогичност и коректност, отговорност и инициативност. Страниците 
на вестника са добър източник на информация не само по теми, касаещи строи-
телния бранш, но и по ключови обществено значими въпроси. Информативност в 
съчетание с журналистическа етика е белег на висок професионализъм на вест-
ник „Строител“.

В резултат на активното сътрудничество между ИАНМСП и Камарата на 
строителите в България са реализирани редица прояви за компаниите от бранша, 
които редовно се отразяват от Вашите репортери. Надявам се това сътрудни-
чество да продължава и занапред и да дава поводи за интересни журналистически 
материали.

Честита годишнина! С пожелания за повече добри новини, многобройни чита-
тели, професионални успехи и признание!

С уважение, 
Евгений Иванов, изпълнителен директор на ИАНМСП
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Десислава Бакърджиева

България трябва да даде своя принос за 
разработването на визията на второто 
поколение еврокодове. Страната ни може 
да направи предложения за опростяване 
и усъвършенстване на следващата гене-
рация европейски норми за проектиране, 
които да залегнат в национално станови-
ще. Едновременно с това е необходимо да 
бъдат редактирани и допълнени национал-
ните приложения към евронормите. Около 
този извод се обединиха участниците 
във втория семинар-дискусия „Предложе-
ния за промени в Еврокод”. Събитието 
организираха Научно-технически съюз 
по строителство в България (НТССБ) и 
Българско дружество по земна механика 
и геотехническо инженерство (БДЗМГИ). 
Медиен партньор бе в. „Строител“.

По време на кръглата маса бяха обсъ-
дени недостатъците на еврокодове 7 и 8. 
Според експертите избраният комбина-
тивен метод Design Approach 2 (DA2) от 

България за оразмеряване на откоси не е 
подходящ. Този модел изисква определени 
стойности, които не е удачно да се за-
лагат при използването на съвременен 
софтуер. Решението е DA2 да остане за 
всички геотехнически задачи, а за устой-
чивост на откоси да се приеме методът 
Design Approach 3 (DA3). Коментирани бяха 
и частните коефициенти при земетръсна 
комбинация в Еврокод 7. Специалистите 
са категорични, че те не са подходящи и 
трябва да се коригират.

Професионалистите поставиха и въ-
проса, че в Еврокод 7 не са взети под вни-
мание особеностите на льосовите почви 
и геосинтетиката. Така на практика от-
косите в тях трябва да се проектират 
както при другите дисперсни почви. ЕС 
не забранява да се дава допълнителна на-
ционална информация към еврокодовете 
и не им противоречи. Това означава, че 
няма проблем да се разработи българско 
приложение за проектиране на льосовите 
откоси.

„Строителен инженеринг“ е една от новите магистърски 
програми на Варненския свободен университет „Черноризец 
Храбър”. Кандидатстудентската кампания на висшето учи-
лище стартира 21 бакалавърски и 64 магистърски програми. 

Сред новите бакалавърски са „Психология и консултиране“, 
„Публична администрация и мениджмънт” с профили „Съдебна 
администрация“ и „Административен мениджмънт“, „Междуна-
родно право“, „Експедиционен туризъм“, „Кинезитерапия“, „Сце-
нични изкуства – мениджмънт и продуцентство“ и др. Обуче-
нието се води в сътрудничество с партньорски организации 
от индустрията и другите отрасли на икономиката. В него се 
въвеждат нови методи и технологии в отговор на философията 
за отговорно партньорство със студентите.

В широкия набор от нови магистърски програми освен 
„Строителен инженеринг“ са включени такива, като „Между-
народна политика и сигурност“, „Психология на оперативно-
издирвателната дейност“, „Мениджмънт и логистика в ту-
ристическия бизнес“, „Предприемачество, иновации, финанси“, 
„Корабен брокераж“, „Риск мениджмънт в публичния сектор“, 
„Компютърни игри и анимация“, „Киберсигурност“, „Интериорен 
дизайн“, „Фотография“ и др.

Новостите се изразяват с разширяването на географския 
обхват на Варненския свободен университет чрез партньорски 
договори с чуждестранни университети от Германия, Швей-
цария, Италия, Великобритания, Китай и Израел и съвместни 
проекти с тях. Връзката с бизнеса също е част от стъпките, 
които учебното заведение прави в тази посока. 

Невена Картулева

Университетът по 
архитектура, строител-
ство и геодезия (УАСГ) 
получи оценка 9,31 от На-
ционалната агенция за 
оценяване и акредитация 
към Министерския съвет. 
Това става ясно от пис-
мото от институцията, 
публикувано в сайта на 
най-старото висше тех-

ническо училище у нас.
Максималната възмож-

на оценка е 10, като се 
определя по различни кри-
терии. Получената инсти-
туционална акредитация 
с валидност шест години 
дава възможност на УАСГ 
да обучава до 6350 студен-
ти и докторанти. 

Препоръките, които 
агенцията отправя към 
университета, са три. Пър-

вата е в двегодишен срок 
да се подобри практическа-
та подготовка на студен-
тите. Второто изискване 
е при въвеждането на ма-
гистърски програми да се 
отчитат нуждите на па-
зара на труда. Последната 
препоръка е да се развият 
Кариерният център, както 
и системата за алумни – 
общността на успешно за-
вършилите УАСГ.
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Ренета Николова

„Върховенството на за-
кона е в основата не само 
на правовата държава, но и 
път за устойчиво развитие, 
икономически растеж и до-
верие в съдебната систе-
ма.” Това заяви заместник 
министър-председателят и 
министър на правосъдието 
Зинаида Златанова при от-
криването на двудневната 
международна конференция 

„Интегритет на магист-
ратите“. Вицепремиерът 
изтъкна, че обективност-
та при постановяването на 
съдебните решения, почте-
ността и високият морал 
на магистратите са необ-
ходимите условия за утвър-
ждаване върховенството на 
закона. „Последният доклад 
на Европейската комисия 
от януари тази година в 
рамките на механизма за 
сътрудничество и оценка 

също установи, че ин-
тегритетът на ма-
гистратите е едно от 
условията за възста-
новяване на доверието 
в съдебната система”, 
посочи тя и допълни, 
че обикновено оценка-
та на интегритета се 
смята и за важен еле-
мент за оценката на 
способността за про-
тиводействие на корупция-
та в една държава. 

Вицепремиерът Зинаида Златанова:
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За изминалата 2013 г. българските 
магистрати са разгледали общо 870 000 
съдебни производства, като близо 85% от 
тях са приключили в рамките на 3 месеца. 
Това заяви председателят на бюджетната 
комисия към Висшия съдебен съвет Михаил 
Кожарев по повод отчета за дейността на 
ВСС за първите три месеца на 2014 г.

„Данните говорят за висока ефектив-
ност на българските съдилища“, подчерта 
той и обърна внимание на това, че според 
разчетите към момента е достигнат та-

Парламентът въведе таван за лихвите 
по потребителските кредити. Годишният 
процент на разходите по заемите не може 
да бъде по-висок от 5 пъти размера на за-
конната лихва по просрочени задължения в 
левове и във валута, определена с постано-
вление на Министерския съвет. Това приеха 
народните представители при разглежда-
нето на второ четене промени в Закона за 
потребителския кредит. Предложението за 
таван на лихвите беше направено от Геор-
ги Анастасов, Борис Цветков и Георги Ка-
диев от ПГ на Коалиция за България. Според 
гласуваните законови промени договорът 
за заем ще се сключва в писмена форма, на 
хартиен или друг траен носител, по ясен и 
разбираем начин, като всички елементи на 
контракта ще се представят с еднакъв по 
вид, формат и размер шрифт, не по-малък 
от 12 пункта, в два екземпляра – по един за 
всяка от страните.

Регистърът на обществени поръчки 
с въздействие върху конкурентната сре-
да вече е факт. Той е инициатива на Цен-
търа за превенция и противодействие 
на корупцията и организираната прес-
тъпност и Клуб – Журналисти срещу ко-
рупцията, които си партнират съгласно 
под писан на 7 март 2014 г. меморандум 
за сътрудничество. Регистърът ще се 
обновява периодично в зависимост от 
сигналите. Партньорите са готови да 
разгледат и публикуват след съответ-
ната проверка всеки случай, който е по-
даден на следните електронни адреси:

register.op@borkor.bg
nenakorupciata@abv.bg. 
Можете да влезете в регистъра през 

сайта на в. „Строител“ vestnikstroitel.bg.

ванът на собствените приходи на съдеб-
ната система и на база огромното сви-
ване на субсидията с близо 60 млн. лв. в 
сравнение с 2009 г. те се оказват крайно 
недостатъчни, за да гарантират финан-
сирането й.

За първото тримесечие на годината 
новообразуваните дисциплинарни производ-
ства са общо 13 в сравнение с миналата 
година, когато те са били общо 36. Кадро-
вият орган е назначил 12 административни 
ръководители и е провел общо 5 приключили 
конкурса за длъжности на общо 29 съдии и 
прокурори.

„Затова са необходими 
високи стандарти за ком-
петентност и морал, кои-
то да елиминират всякакви 
възможности за влияние. 
Уверена съм, че гаранци-
ите за независимост на 
магистратите следва да 
бъдат поставени в цен-
търа на продължаващата 
съдебна реформа”, изтъкна 
правосъдният министър.

 „Най-важното е как 
ние ще претворим добри-
те практики на ЕС. А това 
е възможно само ако всеки 
български магистрат до-
принесе не само за своя-
та почтеност, но и за ин-
тегритета на системата 

като цяло”, заяви Златанова 
Тя изтъкна факта, че в 

последните години профе-
сионалната гилдия реагира 
негативно на всеки опит за 
намеса в работата на съ-
дебната власт. 

След откриването на 
конференцията в отго-
вор на журналистически 
въпроси за адвокатските 
хонорари министър Злата-
нова призова гилдията да 
преразгледа решението си 
за драстичното вдигане 
на таксите, защото това 
решение, освен че възпре-
пятства достъпа до пра-
восъдие на хората, не е и 
подходящо в икономически 

аспект.
Конференцията на висо-

ко равнище „Интегритет на 
магистратите” се финан-
сира по Норвежкия финан-
сов механизъм 2009 – 2014 
г. в рамките на програмата 
„Изграждане на капацитет 
и сътрудничество в облас-
тта на съдебната систе-
ма“ с оператор Министер-
ството на правосъдието. 
Партньор от страна на до-
нора е Съветът на Европа. 
Основната цел на форума 
бе обмен на опит и знания 
във връзка с интегритета 
на магистратите, както 
и дискутиране на въпроси, 
свързани с укрепване ефек-
тивността на съдебната 
система.

В  к о н ф е р е н ц и я т а 
участваха норвежкият 
заместник-министър на 
правосъдието и общест-
вената сигурност Видар 
Брайн-Карлсен, Анне Юнкер 
– ръководител на Депар-
тамента по правосъдие и 
правно сътрудничество в 
Съвета на Европа, Славица 
Банич от Конституционния 
съд на Хърватия, член на 
Европейската комисия за 
демокрация чрез право (Ве-
нецианската комисия), Барт 
ван Лироп – председател на 
Консултативния съвет на 
европейските съдии към 
Съвета на Европа, предста-
вители на министерствата 
на правосъдието на страни-
те – членки на ЕС, на Евро-
пейската мрежа от висши 
съдебни съвети на Порту-
галия, Словакия, Унгария, 
Латвия, Словения, Румъния, 
Полша, Италия и Белгия.
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Людмил Митакев

Най-старата американ-
ска образователна инсти-
туция извън САЩ е Амери-
канският колеж в София. Той 
е наследник на откритото 
през 1860 г. училище за мом-
чета в Пловдив – факт, кой-
то се оспорва от Робърт 
колеж в Истанбул заради 
промените в името и ус-
тава.

Малко история

Преди Освобождение-
то училища на американски 
мисионери има в Пловдив за 
момчета и в Стара Загора 
за момичета. През 1871 г. 
двете се преместват в 
Самоков, където процъф-
тяват през следващия по-
ловин век. Учителите са 
главно проповедници. Д-р 
Джеймс Ф. Кларк, който е 
погребан в Софийските гро-
бища през 1916 г., посвеща-
ва целия си живот на тези 
авторитетни просветни 
центрове. След Първата 
световна война организа-
цията „Бордовете на ми-
сии”, която финансира и уп-
равлява училището, решава 
да прекрати дейността си 
в България. След протести 
през 1926 г. се взема реше-
ние училищата да преминат 
под ръководството на нова 
организация – „Американски 
училища – София”, която иска 
да построи нова сграда на 
вече подбрано място в зем-
лището на село Симеоново. 
Там е закупен парцел от 114 
акра за самото училище и 52 
акра за нуждите на фермата 
за снабдяване с продукти. В 
началото на 1926 г. проф. 
Флойд Х. Блек е изпратен в 
България, за да организира 
строежа. За 10 години под 
негово ръководство колежът 
се разраства и утвърждава 
като една от най-уважава-
ните образователни инсти-
туции. Известни и заможни 
фамилии започват да пра-
щат децата си в колежа да 
учат по либералния амери-
кански образец. Училището 
и в този период обучава бъ-
дещите лидери на България 
във всички сфери. Следва да 
се отбележи, че идеята то 
да е в Симеоново среща под-
крепата от широки слоеве 
на обществеността в стра-
ната. Нещо повече – дори 
Народното събрание отделя 
помощ на строежа. Както се 
отбелязва в архивите на об-
разователната институция, 
парламентът дарява дървен 
материал, който е продаден 
за 50 хил. долара, използва-

ни за проекта. Началото на 
края на Американския колеж 
е, когато на 13 декември 
1941 г. България обявява вой-
на на САЩ. Запазването му 
става невъзможно, макар че 
вероятно заради ролята на 
ценна институция българ-
ските власти настояват 
то да продължи да работи. 
През 1942 г. последните 
американ ци заедно със са-
мия Блек заминават за Ис-
танбул. След 1944 г. новата 
власт настанява в сградите 
организации на МВР. 

Комплексът  

на Американския колеж  

е уникален.

Няма друго средно учеб-
но заведение в България с 
подобна богата база, раз-
положена в една от най-
красивите местности край 
София. Признание за сторе-
ното трябва да се отдаде 
на проектанта – арх. Георги 
Апостолов, и строителите – 
славните войводи от стария 
български град Костур (днес 
Кастория в Гърция), трима-
та братя Киселинчеви (архи-
тект, строител и скулптор).

В равнинната част на 
терена са основните три 
блока, свързани с полуот-
крити тунели помежду си. В 
тези сгради се помещават 
администрацията, залата 
за събрания, библиотеката 
и класните стаи, а в подзе-
мието се намира трапезари-
ята. Отзад била монтирана 
камбаната, чиито удари от-
мервали ритъма на живота 
в колежа от сутрин до ве-
чер. Останалите по-големи 
постройки били спалните 
помещения, като в едната 
половина на терена, нари-
чана „турска”, били тези на 
момичетата, а в другата, 
наричана „чирашка” – на мом-
четата. Преминаването от 
едната в другата половина 
било строго забранено. Чуж-
дите учители и директорът 
живеели в няколко вили, пръс-
нати сред добре поддържан 
парк. Някои от тях са въз-
становени днес и в тях жи-
веят част от учителите от 
САЩ, Великобритания и дру-
ги англоезични страни. 

Алеи водят в средата до 
архитектурен шедьовър – 
колежанския фонтан. Оста-
налото са игрища, басейн, 
кортове, лазарет, работил-
ници и сграда за парно отоп-
ление.

За създаването на целия 
този разкош навремето е из-
бран неслучайно арх. Георги 
Апостолов. Той работи годи-
ни наред с класиците на бъл-
гарската архитектура Геор-

ги Фингов, Никола Юруков и 
Димо Ничев. Те проектирали 
сгради, типични примери за 
монументален сецесион в 
България. Тяхно дело са и 8 
от най-старите училища в 
София.

Строежът е възложен 
на фирмата на братя Кисе-
линчеви. Тя се ползва с голям 
авторитет заради почте-
ността и професионализма 
на собствениците, известни 
и с пристрастието си към 
войводските дела в Македо-

ния. След завършването на 
обекта Лазар Киселинчев по-
дарява на колежа превърна-
лия се в символ на учебното 
заведение фонтан. Той е ре-
плика на стар турски, който 
украсявал двора на предиш-
ното училище в Самоков.

Възкръсва  

след половин век

Американският колеж 

отваря врати отново през 
1992 г. Основният език, на 
който се провежда обуче-
нието, е английският. Учи-
лището се ръководи от фон-
дация Sofia American Schools 
Inc. При успешно завършване 
на пълния курс на обучение 
всички зрелостници, които 
са български граждани, по-
лучават две дипломи. Учили-
щето има пълна акредита-
ция от САЩ за дипломи IBO, 

покривайки изключително 
високи образователни стан-
дарти. Това е постижение, 
осигуряващо международно 
признание за качеството на 
обучението и даващо отлич-
на перспектива за бъдещо-
то му дългосрочно развитие.

В момента училището 
разполага с 8 наскоро ремон-
тирани класически сгради, 

които се намират в парк, 
разположен на площ от 52 
акра. Материалната база 
включва 62 класни стаи, 4 
компютърни лаборатории, 
3 научни лаборатории, те-
атрална зала с 435 места, 
концертна зала за 180 души, 
общежитие за учениците 
с 28 легла, закрита мулти-
функционална спортна зала 
с надуваема конструкция на 
площ от 1276 кв. м, няколко 
вътрешни спортни съоръ-
жения, сред които стена за 
катерене, студио за тан-
ци, фитнес център, както 
и открити тенис кортове, 
баскетболни и спортни иг-
рища.

Ролята на д-р Роджър 

Уитакър 

Сегашният председател 
на Борда на настоятелите 
на колежа – д-р Роджър Уи-
такър, е с най-големи заслу-
ги за възстановяването на 
колежа. Той получава достъп 
до една сграда в района едва 
шест седмици преди начало-
то на учебната година. Но-
вият колектив заедно с би-
вши възпитаници и приятели 
на училището прекарва това 
време в чистене и възста-
новяване на постройката. 
Досега колежът е получил 
повечето, но не всичките си 

постройки. 
От 1992 г. насам фон-

дацията „Американски учи-
лища – София” е похарчила 
повече от 2 млн. долара за 
ремонт, учители и оборудва-
не, а USAID (Американската 
агенция за международно 
развитие) е осигурила по-
вече от 2,5 млн. долара за 
възстановяване на района и 

закупуване на учебници и дру-
ги материали. През 2011 г. е 
завършен голям ремонт на 
основната сграда и на алеи-
те в парка. Интересен факт 
е, че завършил колежанин – 
Стоян Манолов от випуск 
2008 г., също е взел участие 
в проекта като технически 
супервайзър на строителни-
те дейности.

В края на 2012 г. учили-
щето получава от дарители 
повече от 7 млн. долара за 
модернизиране на базата, 
включващо осъвременяване 
на библиотеката и на храни-
телния блок, както и на две 
от общежитията. В момен-
та се изработват архитек-
турните проекти, а стро-
ежът вероятно ще започне 
през лятото. 

Целите на възстанове-
ния колеж са същите като 
тези през 30-те години на 
миналия век – да осигури на 
българските младежи въз-
можно най-доброто образо-
вание, включително отлич-
но овладяване на английски 
език, и да ги възпита в дух 
на висок морал и честност. 
От възстановяването му 
насам в него са учили пове-
че от 2000 ученици. Почти 
всички завършили продължа-
ват образованието си в ко-
лежи и университети в Бъл-
гария, САЩ и други страни. 

Изграждат го строители – костурски войводи, 
учредители на ВМОРО

Снимки Денис Бучел

Един от символите на колежа, 

а отзад са реновираните вили на учителите

Тук се обучава част от елита на България

Всеки момент можеш да зърнеш Хари Потър иззад ъгъла
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ИСКАНЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС  
(КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА  

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Заем № 78340 

Проект №: P099895-II, Договор № MIDP-CS-QCBS-3
„Строителен надзор за яз. „Студена”

Заявяване на интерес

Република България получи заем от Световната банка за поемането на разходите по проек-
та за развитие на общинската инфраструктура, като част от постъпленията от него ще се 
използват за плащанията по Договор №  MIDP-CS-QCBS-3 „Строителен надзор за яз. „Студена”  
за предоставени консултантски услуги.

Консултантът ще изпълнява функциите на „Строителен надзор за яз. „Студена” при реха-
билитацията на язовира.

Яз. „Студена” е разположен в долината на р. Струма на около 0.5 км нагоре по течението 
от с. Студена и на около 15 км нагоре по течението от гр. Перник. Построен е основно с цел 
регулиране на водите на река Струма и притоците й – река Мътница и река Кладница, за 
промишлено и питейно водоснабдяване в района на град Перник, за енергодобив и защита на 
обработваемите земи от наводнения. Язовирът регулира водите от собствен водосбор, както 
и допълнителни води чрез събирателните канали Владайски и Палакарийски. 

Резервоарът на яз. „Студена” включва: бетонна контрафорсна стена с челен преливник и 
енергогасител, основен изпускател с енергогасител, водовземна кула, водовземен тръбопровод, 
ВЕЦ, деривационни и събирателни канали. 

Хидромеханичното оборудване е силно амортизирано и технически остаряло, с изключение 
на сегментните затвори на преливника и новите възвратни клапи на тръбопроводите на ос-
новния изпускател; останалата част от оборудването е към края на експлоатационната си 
годност. Напорните тръбопроводи на водовземната кула са силно компрометирани. 

Контролно-измервателната система (КИС) на яз. „Студена” вече не е годна за експлоата-
ция. Яз. „Студена” не разполага с електронна система за обработка и съхранение на данните 
от наблюдение.

Консултантът следва: 
• Да действа като „Консултант” съгласно българското законодателство във връзка с чл. 

166, 167 и 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) (Държавен вестник на Република 
България, №1/2001 и последващите изменения), въз основа на което Консултантът следва да 
извърши: (1) оценка на съответствието на инвестиционния проект и (2) строителен надзор 
по време на ремонтните дейности.

• Да действа като „Инженер/Мениджър на проекта” в съответствие с Техническите изи-
сквания и договорните условия, както са посочени в стандартната тръжна документация на 
Световната банка за извършване на строителство, където Инженерът ръководи и следи догово-
рите за проектиране и строителни работи в качеството си на представител на Възложителя. 

Консултантските услуги ще се предоставят приблизително 37 (тридесет и седем) месе-
ца от подписването на договора, от които 1 (един) месец за дейностите по проектиране, 24 
(двадесет и четири) месеца за строителни работи и 12 месеца за съобщаване на дефекти.

Министерството на регионалното развитие на Република България кани всички допустими 
консултанти да заявят интереса си за предоставяне на консултантски услуги. 

Заинтересованите консултанти трябва да представят информация, че са квалифицирани 
да извършат услугите, както следва:

 Профил на консултанта – дата и място на регистрация, цялостен опит в областта 
на заданието, човешки ресурси (опит и квалификация на ключовия персонал, стажът им във 
фирмата), финансово състояние (годишен оборот за последните пет години, годишен оборот 
в сферата на заданието през последните пет години).

 ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството. Обхватът на сертификата 
трябва да отговаря на предмета на заданието. 

 Опит в подобни проекти и в предоставянето на подобни услуги през последните пет го-
дини. Да се представи списък и кратко описание на проектите, включващо име на възложителя, 
място, срок на изпълнение и стойност и други.

 Опит в региона. Данни за опит в местността и региона в подобни проекти.
 Референции от предишни клиенти.

Допълнително от изискваната информация Консултантът може да представи и брошура 
и други подобни документи. 

Консултантите са наясно, че съгласно изискванията на Закона за устройство на терито-
рията (ЗУТ) за оценката на съответствието на инвестиционния проект и строителния надзор 
при подписването на договора е необходим валиден лиценз. Консултантите могат да учредяват 
обединения, за да повишат квалификацията си. „Обединението” може да е под формата на  кон-
сорциум (джойнт венчър). В случай, че е съставен консорциум, всички членове на консорциума ще 
бъдат оценени заедно за съставяне на списъка за предварителен подбор и заедно или поотделно 
ще носят отговорност за това възлагане и ще подпишат договора, ако бъде възложен на този 
консорциум. Заинтересованите консултанти следва ясно да посочат структурата на тяхното 
„обединение” и задълженията на съдружниците в заявлението си. Неясни заявления за интерес 
под формата на „в обединение с” и/или „в съдружие с” и други няма да се приемат при съставяне 
на списъка за предварителен подбор. По принцип една фирма може да подаде едно заявление за 
интерес, затова консултантът следва да прецени дали да участва като подизпълнител или 
като самостоятелен основен консултант, или като съдружник в консорциум. Никоя от фирмите 
не може да е подизпълнител и в същото време да подава заявление за интерес самостоятелно 
или като съдружник в консорциум в една и съща процедура за подбор. Моля, обърнете внимание, 
че фирмата трябва да подаде само едно заявление за интерес в една процедура за подбор или 
като самостоятелен консултант, или като съдружник в консорциум. Никоя фирма не може да 
подава заявление за интерес и самостоятелно, и като съдружник в консорциум в една и съща 
процедура за подбор. Фирма, която е подизпълнител към консултант или консорциум, може да 
участва при повече от един консултанта, но само в качеството на подизпълнител.

Консултантът ще се избере в съответствие с процедурите, посочени в Наръчника на 
Световната банка – „Избор и наемане на консултанти от заематели на Световната банка“ 
(издание: май 2004 г., изменение: октомври 2006 г. & 1ви май 2010 г.).  Консултантите ще се 
изберат на база качество и цена (QCBS).  

Заинтересованите консултанти да отделят внимание на ал. 1.9 от Наръчника на Светов-
ната банка, която разглежда политиката на  Банката при конфликт на интереси. 

Заинтересованите консултанти могат да получат повече информация на адреса, посочен 
по-долу, от 09:00 до 17:00 часа.

Заявленията за интерес трябва да се предадат в един (1) оригинал на английски и две 
(2) копия с изискваната информацията, изложена по-горе, на долния адрес до 28 април 2014 г., 
12:00 ч. (местно време в гр. София) и трябва да са ясно обозначени с „Строителен надзор за яз. 
„Студена”, Договор № MIDP-CS-QCBS-3. 

Адрес за информация и предаване на заявления за интерес:

Министерство на регионалното развитие, Дирекция ВиК, ет. 3, ст. 301
Проект за развитие на общинската инфраструктура
На вниманието на: Андрей Андреев, координатор по проекта 
ул. „Кирил и Методий ” № 17-19, 1202 гр. София, Република България 
Тел: +35929405291. Факс: +35929872517
Електронна поща: aandreev@mrrb.government.bg 
Интернет страница: http://www.mrrb.government.bg
Работно време: 09:00 до 17:00

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTANT SERVICES)

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT

CONSULTING SERVICES
Loan No 78340 

Project ID No: P099895-II, Contract No MIDP-CS-QCBS-3
“Construction supervision for Studena Dam”

Expressions of Interest

The Republic of Bulgaria has received financing from the World Bank towards the cost of the 
Municipal Infrastructure Development Project and it intends to apply part of the proceeds for payment 
under Contract No. MIDP-CS-QCBS-3 “Construction supervision for Studena  Dam”  for consulting 
services.

The Consultant shall do “Construction supervision for Studena Dam” required for the rehabilitation 
of Studena dam.

Studena Dam is situated in the Struma River valley at around 0, 5 km upstream of the village of 
Studena and at about 15 km upstream of the town of Pernik. It was built with the main purpose of 
creating a storage capacity for the river flows of Struma River and its tributaries Matnitsca River and 
Kladnitsa River, aimed at providing for potable and industrial water supply in the area of Pernik, power 
production and flood protection of arable lands downstream of the dam. The dam reservoir stores water 
flows from its own catchment area and additional water quantities coming into the reservoir by means 
of Vladayski and Palakariyski feeder canals. 

Studena Reservoir scheme includes: concrete buttress dam with front spillway and stilling basin, 
bottom outlet with stilling basin, intake tower, penstock, hydro power plant, headrace channel and 
feeder canals. 

Currently the hydro-mechanical equipment is strongly worn out and technically outdated, with the 
exception of the spillway gates and the new control valves on bottom outlet pipes, the rest of the equip-
ment is at the end of its period of operation. The pressure piping of the water intake is heavily corroded. 

Control and Instrumentation System (C&I) on Studena dam is in the end of mileage life. Studena 
dam has no electronic system for data processing and data storage from the observation.

The Consultant shall be required to: 
• Act as “Consultant” according to the Bulgarian legislation pursuant to Article 166, 167 and 168 

of the Spatial Development Act (SDA), (State Gazette of the Republic of Bulgaria, No. 1/2001 and 
the subsequent revisions), where the Consultant have to perform: (i) an assessment of the investment 
design conformity and (ii) construction supervision during the construction period 

• Act as “Engineer/ Project Manager” in accordance with the ToR and contract conditions as they 
are specified in the World Bank Standard Bidding Documents /SBD/ for procurement of Works, where 
the Engineer is to administer and supervise the design and construction contracts as an agent of the 
Employer. 

The Consulting services will be required for approximately 37 (thirty seven) months from the Con-
tract signing, of which 1 (one) month for design period activities, 24 (twenty four) months for construc-
tion period activities and 12 months for Defects Notification Period.

The Ministry of Regional Development of the Republic of Bulgaria now invites eligible consultants 
to indicate their interest in providing the services. 

Interested consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the 
services including:

 Profile of the consultant – date and place of registration, overall experience in the field of the 
assignment, human resources (general experience and qualifications of the main personnel, number 
of years in the company), financial capacity (annual turnover for the past five years, annual turnover 
in the field of the assignment for the past five years).

 ISO 9001:2008 Certificate for a quality management system. The scope of the certificate shall 
meet the subject of this assignment. 

 Experience in similar projects and in provision of similar services in the past five years.  List and 
short description of the assignment, including the name of the client, place, implementation period and 
value, etc. have to be presented.

 Experience in the region. Information on the local and regional experience in similar projects
 References from previous Clients 

In addition to the required information Consultants may provide brochures and other related docu-
ments. 

The Consultants are informed that a Valid License for assessment of the investment design con-
formity and construction supervision in accordance with the requirements of the Bulgarian Spatial 
Development Act (SDA) shall be obligatory at contract signature. Consultants may associate to enhance 
their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture. In case of a Joint Venture 
(JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the purpose of short listing and shall be jointly 
and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV 
group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of 
the partners in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or 
“in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Keeping one expression of interest 
per firm as principle, a consultant firm may decide whether it wishes to participate as a subconsultant or 
an individual consultant or as a partner in a joint venture. No firm can be a sub consultant while submit-
ting an EOI individually or as a partner of a joint venture in the same selection process. Please note that 
a firm shall submit only one EOI in the same selection process either individually as a consultant or as 
a partner in a joint venture. No firm can submit an EOI individually and as a partner of a joint venture in 
the same selection process. A firm, if acting in the capacity of sub consultant in any consultant or JV, 
may participate in more than one consultant, but only in the capacity of a sub consultant.

A consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guide-
lines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers (edition May 2004, revised 
October 2006& May 1, 2010).  Consultants will be selected based on quality and cost selection (QCBS).  

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s Guidelines, 
setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. 

Interested consultants may obtain further information at the address below from 09:00 to 17:00 
office hours.

Expressions of interest must be submitted in one (1) original in English and two (2) copies of the 
above information to the address below by the 28th of April 2014, 12:00 noon (Sofia local time) and 
should be clearly marked “Construction supervision for Studena Dam”, Contract No MIDP-CS-QCBS-3. 

Address for information and submission of Expressions of Interest:

Ministry of Regional Development 
Water and Sewerage Directorate
Room 301, third floor
Municipal Infrastructure Development Project
Attn. Andrey Andreev, Project Coordinator, 17-19, Sv. Sv. Kirill and Metodi Street, 
1202 Sofia, Republic of Bulgaria
Tel: +359 2 94052291
Fax: +359 2 9872517
E-mail: aandreev@mrrb.government.bg
Web site: http://www.mrrb.government.bg
Working hours: 09:00 to 17:00
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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 

Специализирана строителна фирма в заваряване и монтаж на ПЕВП, ПП тръ-
бопроводи за водоснабдяване, газоснабдяване и технологични тръбопроводи пред-
лага съвместна СМР или продажба на цялото технологично оборудване. Фирмата 
разполага с 4 бр. заваръчни машини за челно заваряване – Ф75 – Ф500 и една ма-
шина за ел. фузионно заваряване Ф20 – Ф500, 3 бр. ел. агрегати 220/380 V, транс-
портни средства и техническо оборудване. Фирмата има богат професионален 
опит и лицензирани заварчици.

За контакт: 052 614900, 0887 877661

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Избор на изпълнител за извършване на дейности по 
СМР на Целодневна детска градина с. Войкова лъка в имот с пл. 168 по плана 
на с. Войкова лъка.

Възложител: Община Рудозем
Описание: „Избор на изпълнител за извърш-

ване на дейности по СМР на Целодневна детска 

градина с. Войкова лъка в имот с пл. 168 по плана 
на с. Войкова лъка“.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтажни 
работи 
Прогнозна стойност: 399 460 лева
Общо количество или обем: Новопроектираната 
сграда е свободно разположена в имота на отстояния, 
по-големи от 3 м от границите на имота, като разпо-
ложението й отговаря на изискванията според визата 
за проектиране. Сградата е с малка височина – до кота 
корниз +3,05 м спрямо прилежащия терен. Състои се от 
едно надземно ниво. На кота ±0,00 и върху обща площ от 
238,65 м2 са организирани: - входно предверие – 7,9 м2 
- коридор – 9,95 м2 - директорски кабинет и учителска 
стая – 16,12 м2 - лекарски кабинет – 12,00 м2 - гарде-
роб – 14,40 м2 - санитарен възел – 6,55 м2 - занималня 
– 56,11 м2 - спалня – 44,39 м2 - чист кухненски офис – 5,40 
м2 - нечист кухненски офис – 5,31 м2 - сушилня, гладачна 
и склад за чисто бельо – 4,65 м2 - пералня и склад мръсно 
бельо – 2,52 м2 - помещение за почистващ инвентар и 
препарати – 1,78 м2 - коридор – 2,52 м2 - котелно помеще-
ние – 9,59 м2 - тоалетна за персонала – 2,00 м2 - коридор 
– 2,52 м2 - душ – 1,33 м2 - битово помещение – 4,96 м2. 
Помещението за почистващ инвентар и препарати да 
бъде оборудвано с мивка тип „аусгус”. Обработките и 
квадратурите на отделните помещения са описани в 
таблица към проекта. Конструкцията на сградата е 
скелетногредова стоманобетонна конструкция. Външ-
ните ограждащи стени са от керамични тухли 25 см,  
вътрешните преградни стени са също от керамични 

тухли 12 и 25 см. Покривната конструкция е дървена 
с  топло- и хидроизолация, покрита с керемиди, като 
стрехите се обковават с импрегниран фасониран дър-
вен материал. Покривът е скатен с наклон 35%. Отвод-
няването е външно към улуци. Фасадите са решени със 
силикатна мазилка и облицовка от обработен камък, 
местата, на които са отбелязани по фасадните пла-
нове. Дограмата е предвидена на бъде PVC със стък-
лопакет. Предвидена е необходимата топло- и хидро-
изолация на сградата, съответстваща с проекта за 
енергийна ефективност. Сградата е проектирана за 
максимален брой деца – 25, и 5 човека персонал.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месе-
ци: 6
Срок за получаване на документация за участие: 
22.04.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 29.04.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателната зала на  
Община Рудозем, намираща се в административната 
сграда на ул. „България" №12, етаж 2
Дата: 30.04.2014 г.  Час: 11:00
За контакти: Красимира Боюклиева-Кубинска
Факс: 0306 99141
Адрес: ул. „България" №15
Адрес на възложителя: www.rudozem.bg  
Телефон: 0306 99191
E-mail: obrud@abv.bg

Наименование: Ремонтни работи на улици и пътища на територията 
на Община Антоново по подобекти, както следва: 1. Основен ремонт на улица 
„Георги Бенковски” – гр. Антоново; 2. Основен ремонт на улица „Павел Мила-
нов” – гр. Антоново; 3. Ремонт на път TGV 1017 /III – 409, Омуртаг – Моравка/ 
- Китино – Граница община (Антоново – Търговище) – Цветница - /III – 4009/; 
4. Ремонт на път TGV 3029 /TGV 3028, Орач – Халваджийско/ - Малоградец 
– Висино; 5. Ремонт на път TGV 3018 /III-408, Старчище – Глоговец/Стеврек 
– Черна вода; 6. Ремонт на път TGV 3019/ TGV 3018, Стеврек – Черна вода/ 
- Равно село – Стройновци; 7. Ремонт на път TGV 1014/ I-4, п.к. Изворово – 
Омуртаг/ - Кьосевци – Стойново /III-4006/.

Oсн. предмет: 45233142 - Работи по ремонт 
на пътища 
Прогнозна стойност: 1 682 906,88 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-

ност в месеци: 5
Срок за получаване на документация за учас-

тие: 22.04.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 29.04.2014 г.  Час: 17:00

Отваряне на офертите: Заседателната 
зала на Община Антоново
Дата: 30.04.2014 г.  Час: 11:00
За контакти: инж. Исмаил Халилов Ибрямов - 
зам.-кмет на Община Антоново
Адрес: бул. „Тузлушки герои" №26
Адрес на възложителя: www.antonovo.bg
Телефон: 06071 2222; Факс: 06071 2428
E-mail: info@antonovo.bg

Възложител: Община Антоново
Описание: Поръчката е за изпълнение на стро-

ително-ремонтни работи на улици и пътища на 
територията на община Антоново, обл. Търговище, 
зададени по подобекти, както следва: 1. Основен 
ремонт на улица „Георги Бенковски” – гр. Антоново; 
2. Основен ремонт на улица „Павел Миланов” – гр. 
Антоново; 3. Ремонт на път TGV 1017 /III – 409, Омур-
таг – Моравка/ - Китино – Граница община (Антоно-
во – Търговище) – Цветница - /III – 4009/; 4. Ремонт 
на път TGV 3029 /TGV 3028, Орач – Халваджийско/ 
- Малоградец – Висино; 5. Ремонт на път TGV 3018 /
III-408, Старчище – Глоговец/ Стеврек – Черна вода; 
6. Ремонт на път TGV 3019/ TGV 3018, Стеврек – 
Черна вода/ - Равно село – Стройновци; 7. Ремонт 

на път TGV 1014/ I-4, п.к. Изворово – Омуртаг/ - Кьо-
севци – Стойново /III-4006/. Предвижданите видове 
СМР по седемте подобекта са подробно описани в 
КС за всеки подобект. Изпълнението на поръчката 
включва най-общо следните видове СМР: разкъртва-
не асфалтова настилка, вкл. изкопаване; натоварва-
не и извозване на депо; изкърпване на единични дупки 
и деформации на настилката с гореща смес - ръчно 
оформяне; полагане и уплътняване; доставка и по-
лагане основа от минералбетон, вкл. профилиране 
и уплътняване и всички свързани с това дейности; 
полагане асфалтобетон плътна смес; превоз на ас-
фалтови смеси с подходящи за целта превозни сред-
ства; изкоп с багер в земни почви и други, събаряне 
на стар мост и изграждане на нов мост.

Още на: www.vestnikstroitel.bg
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Людмил Митакев

Ефектните каскадни 
лампи и полилеи отново са 
любимци на дизайнерите. 
Хората на изкуството 
обещават живот под звез-
дите при избор на този 
стил. 

Носят очарование и магия

На мода са отново 
големите осветителни 
тела, които създават 
почти театрален ефект 
у дома. Дори и в минима-
листични интериори, те 
се вписват с екстрава-
гантното си присъствие. 
Каскадни или преплетени 
форми, мащабни обеми, 
лампите са направени 
от различни материали 
– стомана, алуминий или 
стъкло. Атмосфера на из-
тънченост и лукс внасят 
покритията от сребро. 
Често те са образци на 
ексцентричност, съчета-
ла технологии, фантазия 
и лукс. Те са стилни, екс-
пресивни и много скъпи. 
Задължително украсяват 
интериори в големи прос-
транства, като част от 
тях са не само в домове-
те на богати и известни 
хора, но и в публични сгра-
ди. Минималистичните 
форми, вградените тип 
„луна” и осветлението с 
т.нар. индустриален ди-
зайн отстъпват на нови-
те главни действащи лица 
в дома – лампите, които 
правят шоу от светлина. 

Виждат се отдалеко

Истинските произве-
дения на изкуството се 
забелязват отвсякъде, 
даже и отвън. Може би за-
това обзаведеният с тях 
дом лесно се асоциира с 
великолепие, размах и из-
искана елегантност. Кас-
кадните полилеи могат да 
са с най-различна форма – 
от плаващи топки и блес-
тящи кристали до причуд-
ливи светодиодни нишки, 
намигащи от цялата кон-
струкция. Понякога екс-
травагантни и абстракт-
ни, те винаги поразяват с 
фантазията на твореца 
им. Дотам грабват въоб-
ражението, че вече могат 
да се наблюдават и в ня-

кои проекти за кухни. През 
последните години се бе 
утвърдила практиката 
над масата за хранене да 
има осветителни тела в 
минималистичен стил, но 
каскадните лампи осигуря-
ват не по-лоша светлина. 
При открита планировка 

на  столова -
т а  п о д о б н о 
съоръжение е 
идеалният из-
бор, тъй като 
то спомага да 
се обозначи и 
ограничи зона-
та за хранене, 
без да са необ-
ходими други 
допълнителни 
аксесоари. 

Приемливи са 

всякакви цве-

тове и форми 

Когато се 
избира каска-
ден тип лампи, 
първият и най-
важен фактор 
е  ра з меръ т 
– за всяко по-
мещение про-
порционален. 
Елементарно 
е – големите 
полилеи са за 
просторните 
стаи, а леки-
те, въздушни 
модели пасват 
и на по-малки-

те. Особено подходящи са 
за пространствата меж-
ду етажите, обикновено 
свързани със стълби. 

От хрумването на ди-
зайнера зависи дали ще са 
само от прости кристал-
ни нишки, та чак до сложни 
скулптурни конструкции. 

От тази сво-
бода  на  изказа 
се е възползвала 
британската ху-
дожничка Мишел 
Бранд. Тя оформя 
рециклирани бу-
тилки в каскадно 
произведение на 
и з к ус твото .  С 
това си занимание 
художничката се 
надява да накара 
хората да събират 
отпадъците си 
разделно, като по 
този начин ще има 
повече суровини за 
преработване и ще 
се намали вредно-
то влияние върху 
околната среда. 
„Предпочитам да 
виждам възмож-
ности там, къде-
то повечето хора 
виждат проблеми“, 

твърди авторката, чиято 
серия е една от най-прода-
ваните в света. 

Няколко практически  

съвета за избор 

Независимо от почти 
безкрайното предлагане 
на осветителни тела 
палмата на първенство-

то принадлежи несъмне-
но на каскадните лампи и 
полилеи. Обяснението е 
просто – те се справят 
безупречно със задачата 
за равномерно осветя-
ване на който и да е ин-
териор, независимо дали 
това ще бъде приемният 
салон или банята. И все 
пак има си и правила за 

най-подходящите. Пър-
вото съображение е, че 
полилей се купува веднъж 
или на няколко десетиле-
тия. Понякога си върви 
със стопаните от една 
къща в друга или се пре-
дава по наследство. За-
това е важно да се знае 
как да се избере осве-
тително тяло, което не 
само да се впише в ин-
териора, но и достойно 
да служи през годините. 
Първият въпрос е колко 
да са гнездата за лам-
пи, въпреки че осветле-
нието в помещенията 
не зависи от това, а от 
мощността на крушките. 
Специалистите са опре-
делили, че е необходимо 
всеки квадратен метър 
да бъде осветен от тяло 
с мощност 15 – 25 вата. 
Логично е да се изчисли 
площта на помещенията. 
След това се умножава 
по средното препоръчано 
от експертите (20 вата) 
и се получава мощността 
на нашето осветително 
тяло. Вариантите с но-
вите технологии са мно-

го, тъй като вместо оби-
чайните лампи могат да 
се подберат светодиоди, 
които в същото време 
олекотяват конструкци-
ята и я правят някак си 
въздушна. Ако проектът 
на жилището не предраз-
полага към огромни обек-
ти, то може да се избе-
рат няколко варианта с 
по-малки тела и те да се 
разположат на различни 
места. При това модели-
те не е задължително да 
са еднакви. Достатъчно 
е да се придържате към 
общата стилистика и 
цветова гама.  Между 
другото, те могат и да 
са разположени на раз-
лична височина – напри-
мер да се пуснат съвсем 
ниско от двете страни 
на дивана или леглото или 
да се сложат под самия 
таван до входа. 

Не на последно място 
роля за предпочитанията 
играе и цветът, и мате-
риалът на осветителното 
тяло. Обикновено основ-
ната му част е метали-

чески корпус, оборудван 
с разнообразни абажури. 
Тези версии са най-раз-
пространени, защото те 
се вписват във всякакъв 
интериор, което не може 
да се твърди за някои еди-
нични екземпляри от ав-
торски серии. Последните 
могат да се превърнат в 
истинско богатство и 
украшение за дома само 
ако са подбрани в строго 
съответствие със зами-
съла и изпълнението на 
останалите елементи от 
дизайна. 

Уникален и необичаен 
полилей може да си напра-
вим и сами. Най-простият 
начин е да се закупи някой 
по-елементарен модел, 
който може да се преиначи 
и украси по наша идея.

И все пак не бива да се 
забравя, че не може да се 
избере универсална кас-
кадна система, защото 
такава не е измислена. За-
това и съществува профе-
сията на промишления ди-
зайнер, чиито нови и нови 
идеи радват окото всяка 
следваща година. 

Триумфалното завръщане на големите осветителни тела

Подходящи варианти за стълбище...           ... и хол

Фантазия от полски цветя и от кристали

Каскадата е красива, независимо  

че е от отпадъци

Във въздуха сякаш плуват 

медузи, а може и да e настолна 

лампа

Една гигантска шишарка
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Тематичен парк за из-
вестния литературен ге-
рой Шерлок Холмс изграж-
дат в британския град 
Портсмут. В селището е 
творил създателят на за-
бележителния детектив -  
сър Артър Конан Дойл.

Проектът е на стой-
ност около 29 млн. евро. 
Посетителите ще могат 
да наблюдават холограмни 
изображения на Холмс и не-
говия приятел д-р Уотсън, 
които разрешават крими-
нални случаи. Авторите на 

проекта уверяват, че пар-
кът ще дава възможност 
за интерактивни преживя-
вания от високо качество. 
„Ще предложим приключе-
ния от световна класа, 
свързани с Шерлок Холмс“, 
коментира Стийв Пит от 
организационния комитет.

В Портсмут вече има 
голяма колекция на вещи на 
Конан Дойл, а също и плака-
ти и реквизит от филми и 
сериали, посветени на де-
тектива. Холмс е герой в 
56 разказа и 4 романа. От 
1891 г. Конан Дойл изоста-
вя лекарската професия 
(офталмолог) и основното 
му занятие става литера-

турата. Търсейки герой за 
своите произведения, той 
си спомня за преподава-
теля си от университета 
Джоузеф Бел, който често 
изумявал студентите със 
своята наблюдателност 
и умението си с помощта 
на дедуктивния метод да 
разплита и най-сложните 
житейски загадки. Така 
се появява знаменитият 
Шерлок Холмс, който дона-
ся на автора си световна 
известност.

В Лондон вече има му-
зей на известния герой. 
Той е в старата викто-
рианска къща на Бейкър 
Стрийт 221. Според фан-

тазията на сър Артър 
Конан Дойл знаменита-
та двойка е живяла тук 
в периода 1881 – 1904 г. 

Поради тази причина ан-
глийското правителство 
обявява сградата, по-
строена през 1815 г., за 

национална ценност и я 
превръща в музей, посве-
тен на живота и времето 
на Шерлок Холмс. 

Сигурен знак, че Германия, а и Европейският съюз, 
излиза от икономическата криза е съживяването на 
строителството. През 2013 г. в страната са изда-
дени около 270,4 хил. разрешителни за нови жилища. 
Както съобщи Федералната статистическа служба, 
това са 12,9%, или почти 40 хил. заявки за нови до-
мове повече в сравнение с 2012 г. По този начин се 
продължава започналата преди 3 години положител-
на тенденция на развитие. От разрешените през 
2013 г. жилища почти 235,5 хил. са нови. Увеличение-
то на разрешителните за строеж на жилища в мно-
гофамилни къщи (+22,3%) е чувствително по-голямо 
от това на тези в двуфамилните (+13,3%). Съще-
временно тези за еднофамилните домове (+1,1%) са 
нараснали незначително.

Френският архитект Доминик 
Перо стана известен в България 
със спечелването на конкурса за 
нов правителствен комплекс в ра-
йона на Четвърти километър в Со-
фия през 2009 г. Сега името му във 
Виена се свързва с емблематична 
сграда на брега на Дунав. В експло-
атация бе пусната една от най-ви-
соките постройки в града – небос-
търгачът DC Tower. Височината му 
е 230 м. На 58-те етажа са разпо-
ложени апартаменти, офиси, хотел, 
ресторант, бар, който се намира на 
последния етаж и разкрива стра-
хотна панорама от австрийската 
столица. 

За квартала около DC Tower на 
източния бряг на Дунав местните 

власти имат големи планове. Той ще 
продължи да се разширява. Планове-
те са през 2016 г. да бъде открит 
още един, малко по-нисък небостър-
гач. Той ще бъде разположен в непо-
средствена близост до сегашния. 
Ако бъде построен, според замисъла, 

стъклената му фасада ще отразява 
DC Tower. „По този начин ще се под-
чертае блясъкът на сегашната по-
стройката“, обяснява Доминик Перо, 
който се прочу с проектирането на 
сградата на Европейския съд в Люк-
сембург.

Новият стадион „Ал Уакра” трябва да при-
юти 40 хил. посетители за мачовете на Све-
товното първенство по футбол през 2022 г. в 
Катар. Но той не се прочу с това, а с факта, че 
е проектиран от известното студио AECOM в 
партньорство със световното светило Заха 
Хадид. Стадионът е вдъхновен от овалните 
форми на арабските кораби дау. Дизайнерите 
обясняват как конструкцията свързва мина-
лото с бъдещето на Катар, какви екологични 
материали ще се използват и как теренът и 
местата за публиката ще са климатизирани.

Заявка за Книгата на световните рекорди „Гинес” 
подаде колумбийският архитект Октавио Мендоса. 
Той направи само от глина най-големия подобен дом 
в света. Къщата Casa Terracota със своите 540 кв. м 
не е само строителен шедьовър, но и истинско про-
изведение на изкуството. 

Керамичното чудо е дело на ума и ръцете само 
на един човек. За създаването му са били необходими 
години. Според възгледите на Мендоса вдъхването 
на живот на пространството около нас не е само 
запълването на интериора с предмети, а хармоничен 
синтез между човек, сграда и обкръжаващата среда. 

Къщата има три спални, кухня, хол и всички оста-
нали стандартни помещения. Мебелите и другите по-
малки съставки на интериора са от глина. Стопаните 
спокойно могат да си добавят масичка или лавица, из-
ползвайки материала покрай дома, който се добива с 
помощта на инсталирана фотоволтаична система.

Млад архитект 
от Казахстан предло-
жи оригинална идея за 
увеличаване на турис-
тите в родината му. 
Довършващият след-
ването си във Велико-
британия Едихе Ибра-
химов е създал „умна” 
юрта, която трябва 
да  замени  тради -
ционните хотели и да 
привлече повече чуж-
дестранни туристи. 
Традиционният дом на 
казахите, но в смарт вариант вече е предложен за одобрение 
на правителството, се казва в съобщение на местното Ми-
нистерство на търговията, след като проектът бе предста-
вен на форума „Инвестиции. Инновации. Бизнес”. 

Идеята на автора е високотехнологичната юрта да рабо-
ти автономно. Но за разлика от традиционните навремето 
сега тя ще бъде оборудвана с най-съвременните системи, ха-
рактерни за „умната къща”. По този начин те ще предлагат 
комфорт даже и в пустинни области. Началото на пилотния 
проект ще бъде дадено с поставянето на няколко модула в 
района на пресичане на магистралите Омск – Майкапчагай и 
Алмати – Уст Каменогорск.

Отдават почит на сър Артър Конан Дойл

Край DC Tower започна строеж на още един небостъргач 

Домът чака признание от „Гинес”

Покривът служи за естествена вентилация 

и осветление

Всичко е като по времето на Холмс и неговия приятел д-р Уотсън
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

„Почти мъртъв” е съвременен роман за живота в 
Израел по времето на Втората интифада. Младият 
автор Асаф Гаврон предлага по-различен поглед върху 
самоубийствените атентати в Палестина. Неговата 
книга повдига много неудобни въпроси за лудостта и 
хаоса, царящи днес в Близкия изток. „Почти мъртъв” е 
завладяващ трилър с нюанси на трагикомедия, в който 
Гаврон засяга сериозни теми от израелската действи-
телност, като живота под окупация, страха от непре-
къснати терористични атаки и, разбира се, последи-
ците от тях. Освен като писател той е високооценен 
и с преводите си на иврит на „Девет истории“ от Дж. 
Д. Селинджър, на „Синдромът Портной“ от Филип Рот 
и др. Авторът сам споделя, че стилът му на писане е 
силно повлиян от този на Селинджър. Някои от про-
изведенията му са поставени на театрална сцена в 
„Хабима“ – националния израелски театър, а по три от 
романите му се подготвя заснемането на филми от 
местни и чуждестранни филмови продуценти.

Течащото в две паралелни посоки действие в „Поч-
ти мъртъв“ разкрива еднакво интересни и симпатич-
ни персонажи, като същевременно създава усещане 
за напрежение. Израелецът Ейтан Енох работи в 
сферата на високите технологии в Тел Авив, а Фах-
ми Сабих е млад жител на Западния бряг. Животът 
на Енох напълно се преобръща, когато оцелява при 
бомбен атентат. Той остава жив и след още две на-
падения и мъжът с прякор Крок Атаката се превръща 
в медийна звезда в родината си. Пътят му неизбежно 
се пресича с този на Фахми, чиято задача е да ели-
минира този срамен символ на палестинския провал.

Атенторът лежи в кома и води спорове със съ-
вестта си. Младият палестинец е привлечен от фа-
натичния си по-голям брат в група, замисляща те-
рористични атентати срещу израелците. От него 
е научил всичко за бомбите и отмъщението. Защо 
тогава Енох оцелява? 

Асаф Гаврон представя много добре и двете глед-
ни точки – на израелеца и на палестинеца, но без да 
взема страна. Кой от тях е прав – Енох или Фахми? 
И изобщо прав ли е някой в тази история за смърто-
носния сблъсък на двама души, водещи напълно раз-
личен начин на живот, и за хаоса в заобикалящата ги 
действителност? 

„Гаврон е един от най-оригиналните и въздейст-
ващи автори. Изчистеният му и искрен стил изли-
за извън границите на клишетата и без заобикалки 
представя хаотичната и противоречива същност 
на израелската идентичност“, споделя писателят 
Етгар Керет.

Страницата подготви 
Мартин Динчев

Английският актьор и музикант 
Хю Лори ще дойде в България за 
концерт в зала 1 на НДК на 11 юли. 
Гостуването на „доктора” с най-спе-
цифично чувство за хумор в света е 
част от световното турне по пред-

ставяне на албума Didn’t It Rain. На 
сцената на зала 1 Хю Лори ще изле-
зе заедно със своя The Cooper Botton 
Bend. 

Добил световна популярност с 
култовата си роля в сериала „Д-р 
Хаус”, артистът става идол на 
всички с бруталната си откро-
веност и нетрадиционен метод 
на лечение, базиран на съвършено 
точната му интуиция. Актьор, про-
дуцент, режисьор и писател, Хю 
Лори има и впечатляваща кариера 
на музикант и композитор. Имен-

но с последните две „роли” се е заел 
най-сериозно напоследък, като успя 
да впечатли меломаните и критици-
те с двата си студийни албума – Let 
Them Talk (2011) и Didn’t It Rain.

Израснал в люлката на джаза – 
Ню Орлиънс, Лори се чувства при-
влечен от музиката още от ранна 
детска възраст, когато започва да 

развива широка палитра от талан-
ти – да пее, да свири на пиано, кита-
ра, барабани, хармоника и саксофон. 

През 2011 г. Warner Bros Records 
издаде дебютния му албум Let Them 
Talk, вдъхновен от джаз и блус и 
представящ личното му пътешест-
вие към дълбините на тази музика. 
Подобаващо оценена от фенове по 
целия свят, творбата се превърна 
в първо стъпало към успешна музи-
кална кариера. А логичното продъл-
жение не закъсня – албумът Didn’t It 
Rain, песни от който българските 
почитатели на талантливия англи-
чанин ще могат да чуят на 11 юли 
в зала 1.

Билетите за концерта са в 
продажба на касите на НДК и в 
разпространителската мрежа на 
Ticketportal. Цените им са между 40 и 
90 лв., като са пуснати и ограничен 
брой VIP – от 100 до 120 лв.

Той ще демонстрира музикалния си 
талант с концерт в зала 1 на НДК

Те могат да бъдат 
видени в Дома на киното

Три невероятни про-
дукции от най-известна-
та сцена в света – Глоуб  
Тиътър, ще оживеят в Дома 
на киното. Ексклузивните 
прожекции на три Шекспи-
рови пиеси са в рамките на 
„София филм фест”.

Представянето на 
спектакли на голям екран 
е преживяване за ценители 
и начин мащабни продукции 
да напуснат границата на 
сцената домакин и да се 
пренесат на други места. 
Изборът на пиесите не е 
никак случаен, тъй като 
през 2014 г. се отбелязват 
450 години от рождението 
на Уилям Шекспир.

Едно от трите изкуси-
телни предложения е може 
би най-любимата комедия – 
„Както ви харесва”, с режи-
сьор Теа Шарок, красива и 

енергична версия 
на романтична-
та история. Пи-
есата събира в 
себе си любовни 
бележки, поезия, 
брилянтен диа-
лог, елегантна 
сатира, клоунада 
и страст.

В е ч н а т а 
класика „Ромео 
и Жулиета” е режисира-
на от Доминик Дромгул. 
Тази пос тановка на най-
известната трагедия 
предлага свеж полъх и 
смела, съвременна интер-
претация на историята на 
двама млади, които „през 
стени от злоба обикват 
се под гибелна звезда”.

Заснета на живо, пред 
публика, в Шекспировия 
Globe Theatre – в сърце-

то на Лондон, историята 
на „Ромео и Жулиета” до-
бавя интимна атмосфе-
ра, непосредственост и 
жизненост към хумора и 
страстта, познати от 
поезията на автора. 

Историческата драма 
„Хенри V” е сред най-сил-
ните творби на Шекспир. 
Специалистите я опреде-
лят като шедьовър, посве-
тен на сътресенията от 

войната и изкуството на 
мира. Разказът е за воен-
ната кампания на Хенри V, 
решен да възвърне на ан-
глийската корона владени-
ята й във Франция.

„Както ви харесва” 
може да гледате на 23 
април от 19:00 ч., „Ромео 
и Жулиета” – на 30 април 
от 20:00 ч., а за „Хенри V” 
датата все още не е обя-
вена.

Новото екшън при-
ключение „Завръщане-
то на първия отмъс-
тител” е третият 
филм, посветен на 
отделен супергерой 
след „Отмъстители-
те“, но е първият, кой-
то се явява директно 
продължение на исто-
рията в мегапродукцията 
от 2012 г. Логичното обяс-
нение на „Марвел” е, че ако 
Тони Старк и Тор имат 
собствени светове, към 
които да се върнат след 
катастрофалните съби-
тия в Ню Йорк, светът 
на Стив Роджърс (познат 
на зрителите като Капи-

тан Америка) отдавна е в 
миналото. Той е основна 
фигура във вселената на 
„Марвел” и лентите с него-
во участие са генерирали 
печалба от 2 млрд. долара 
в световен мащаб. Редом 
до него на големия екран 
застават Черната вдо-
вица (Скарлет Йохансон), 

Сокола (Антъни Маки) и 
Зимния войник (Себасти-
ан Стан).

Събуден за мисията 
в „Отмъстителите“ от 
70-годишна ледена кон-
сервация, Стив Роджърс 
не може просто да про-
дължи живота си. Той е 
във Вашингтон, където се 

мъчи да се приспособи към 
съвременния свят. Когато 
нападат негов колега от 
организацията ЩИТ, Стив 
се забърква в плетеница 

„Както ви харесва” е може би най-любимата Шекспирова комедия
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от интриги, която из-
лага на риск целия свят. 
Капитанът се съюзява 

с Черната вдовица и се 
опитва да изобличи раз-
растващия се заговор, 
като в същото време на 
всеки ъгъл трябва да се 
отбранява от професио-
нални убийци, изпратени 
да му запушат устата. 
Когато се разкрива цели-
ят мащаб на пъкления за-
говор, Капитан Америка и 
Черната вдовица привли-
чат на своя страна млад 
съюзник – Сам Уилсън, по-
знат като Сокола. Много 
скоро тримата се озова-
ват срещу неочакван и 
страховит враг – Зимния 
войник.
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Светослав Загорски

Температурите тази година 
се покачват необичайно бързо и 
плановете за морска ваканция 
идват на дневен ред. За да ста-
нат обаче реалност, трябва да се 
подготвим отрано, особено ако 
искаме да отидем на екзотично и 
красиво място. Например в ита-
лианския град Таранто – един от 
най-големите в областта Апулия. 

Застанало на своеобразния 
ахилес на Италианския ботуш, 
селището е наричан Градът на 
две морета, защото има брегове 
и на Йонийско, и на Тиренско море, 
а де факто се намира накрая на 
Адриатическо, на Тиренския  
залив.

Таранто е едно от най-важ-
ните и големи пристанища на 
страната и в близост до него из-
обилства от малки селца курор-
ти, които стават за плаж и през 
зимата, а храната е божествена.

С кола от София, ако заобика-
ляте само по суша, разстояние-
то е колкото до Париж – около 
2170 км. Можете обаче да използ-
вате и фериботите през Адри-
атическо море. Вариантите са 
три, като най-бързият е през ал-
банската столица Тирана, която 
е точно срещу италианския град 
Бари. Най-красивият вариант е с 
ферибот през Дубровник, но най-
евтиният и приложим е през Гър-
ция – Игуменица. Оттук са точно 
1000 км. 

Независимо как ще стигнете 
до Таранто, щом стъпите в древ-
ния град, веднага ще се убедите, 
че пътуването си е струвало. 

Той е основан  

от спартанците 

през 706 г. пр.н.е. и след из-
граждане на пристанището му 
се превръща в голям търговски 
център, самият порт – в най-го-
лемия в Южна Италия. През VII в. 
пр.н.е. градът бележи истински 
икономически и културен бум и се 
нарежда сред най-значимите и бо-
гати места сред гръцките поли-
си. Населението му нараства не-
имоверно много и започва масово 
строителство. През III в. пр.н.е. 
между Рим и Таранто възниква 
конфликт, който става причина 
за започване на Пировата война. 
Селището се предава на римляни-
те, но продължава да се развива 
и става едно от най-богатите в 
Италия.

Днес Таранто е оживен град 
с добре развита инженерна и 
нефтена промишленост. Има го-
лям металургичен завод, както и 
предприятия за добив на сол от 
морето. Населяван е от около 192 
хил. жители и като пристанищ-
но селище има важно търговско 
значение. 

Тук се намира и основната 
военноморска база в Италия. 

Неслучайно именно Таранто ста-
ва арена на една от най-велики-
те морски битки по времето на 
Втората световна война. Тя се 
състои в нощта на 11 срещу 12 
ноември 1940 г. и при нея за първи 
път се осъществява удар срещу 
голямо морско съединение само 

със силите на палубна-
та авиация. Атаката е 
проведена от Кралския 
английски флот, а целта 
й е флотът на Италия, 
който е на котва в Таран-
то. Тази битка е начало-
то на края на епохата на 
тежките големооръдейни 
кораби като основна сила 
и заместването им със 
самолетоносачи.

През вековете Таран-
то е един от най-важ-
ните центрове на полу-
острова, както и сред 
най-значимите градове, 
притежавани от гърци-
те. Неговата слава личи 
днес от многобройните 
туристически забележи-
телности и най-вече от 
експонатите, изложени 
в Археологическия му 
музей, който е сред най-
престижните в страна-
та. Може да е нетради-
ционно, но в този случай 
е добре разходката ви да 
започне именно оттук, за 
да се почувства богата-
та история на селището. 
В музея има ценни експо-
нати още от времето на 
Магна Греция. Можете да 
разгледате 

главите на Хера  

и Афродита,

датиращи от V в. 
пр.н.е., както и коринт-
ски и атически вази 
от I – III в. Единствено 
тук има гръцки копия на 
творци от школата на 
Праксител (IV в. пр.н.е.) и 
архитектурно-строител-
ни елементи от общест-
вени и култови сгради 
от онова време. Музеят 
разполага и с богата ко-
лекция от древни златни 
бижута. 

В Таранто туристи-
ческите забележител-

ности са много. По-голямата 
част от тях се намират в Древ-
ния град. Съвременният е по-
строен много по-късно и в него 
са повечето заведения, нощни 
клубове и дискотеки.

Най-удобният начин да се раз-
ходите из Древния град е с колело 

или пеша, тъй като той не е го-
лям и можете да го обходите за 
няколко часа. За да стигнете до 
него, ще минете и през първата 
забележителност – Подвижния 
мост. Той го свързва с материка 
и строителството му е започна-
ло през 1887 г.

Патронът на Таранто е свети 
Каталдо, на чието име е наречена 
голямата катедрала. Светията 
се смята за закрилник на целия 
град. Естествено, храмът има 
няколко преустройства, но хуба-
вата фасада е дело на архитекта 
от Лече Мауро Маниери.

Основната забележителност 
в този град обаче е замъкът Та-
ранто Арагон, известен още като 
Кастел Сант ’Анджело. Това е 
най-сниманата постройка в сели-
щето и в околните местности. С 
изглед към морето, 

палатът 

представлява внушителна 
сграда, проектирана от гения на 
военната архитектура Франчес-
ко ди Джорджо Мартини. Поръчан 
е от неаполския крал Фердинанд 
Арагонски към края на XV в., чия-
то идея била да построи замък с 
отбранителни цели. Норманите 
го изградили върху основите на 
крепостта Норман Суевиан Ан-
жониан, която е построена от 
византийците.

Дворецът е украсен с изящна 
ламперия, красиви плочки, дърво-
резба около прозорците и врати-
те, както и с още много други 
елементи. В комплекса се намира 
и църквата „Сен Леонардо”, чиито 
стени се хвалят с антични кар-

тини, присъства и крилат олтар.
Отличителните четири кули, 

наречени Сен Лоренс, Сен Кристо-
фер, Анунциата и Бандиера, със-
тавящи замъка и подсилващи 
укре пеността му, представляват 
особен интерес с внушителните 
си размери. Стените и кулите са 
с една и съща височина – 21 м, и 
почти еднаква дебелина – около 
8 м. Всички те имат диаметър от 
18 м, с изключение на Сен Кристо-
фер. През 1491 г. Франческо ди 

Джорджо добавя триъгълна опора, 
вероятно прототип на характер-
ните бастиони от XVI в., погреш-
но наречен люнет, като целта е 
била да се засили укреплението 
от южната страна.

През XVI в. палатът е рено-
виран, променен и уголемен. По-
стройката също е използвана за 
затвор по време на Хабсбургите, 
а в момента е офис на Военномор-
ските сили.

Срещу Арагонския замък се 
намират 

останки  

от Храма на Посейдон 

– друга култова забележи-
телност в Таранто. Легендата 
разказва, че синът на бога на 
моретата Тарас, който основал 
селището, претърпял корабокру-
шение и бил донесен от делфин 
на брега. 

Можете да посетите Таран-
то по всяко време на годината. 
Със своето отлично географ-
ско местоположение на брега 
на Йонийско море той предлага 
изключително красиви гледки 
както през лятото, така и през 
зимата.

И тъй като споменахме в 
началото за божественото по-
хапване, ще отбележим, че от 
август до началото на септем-
ври се провежда ежегодният 
Фестивал на сиренето. Предла-
гат се както продукти на големи 
производители, така и домашно 
приготвени, които можете да де-
густирате, докато си стоите на 
брега на морето и съзерцавате 
внушителния Арагонски замък.

Замъкът пази града 

откъм морето

Останки от светилището 

на Посейдон

Подвижният мост 

към Древния град

Снимки panoramio.com
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The long-awaited mod-
ernization of Sofia Central 
Railway Station has begun. It 
is part of the project “Rehabil-
itation of railway station com-
plexes under TEN-T network”, 
which includes repair of the 
railway station buildings also 
in Pazardzhik and Burgas. 
The project is implemented 
with co-financing by the Euro-
pean Regional Development 
Fund (ERDF) through the 
Operational Program “Trans-
port” 2007 – 2013. The offi-
cial ceremony for the start of 
construction activities was at-
tended by Deputy Minister of 

Transport, Information Tech-
nology and Communications 
Petar Kirov, Director General 

of National Company Railway 
Infrastructure (NCRI) Eng. 
Milcho Lambrev and Sofia 

Mayor Yordanka Fandakova. 
“The reconstruction of 

this landmark site will contrib-
ute to the European image of 
the capital of Bulgaria. This 
project is part of the over-
all efforts to modernize our 
city,” said Fandakova. “Two 
years ago the boulevards 
and streets in front of Sofia 
Central Railway Station were 
repulsive. After construction 
of the metro near the station 
we renovated the boulevards 
in the region. Currently we 
are building the section of 
the subway to the airport, 
which will create real inter-

modality. After a year in the 
capital finally there will be a 
link between the airport and 
the central railway station,” 
she added. 

During the event Deputy 
Minister Kirov said that up to 
the moment under Opera-
tional Program “Transport” 
2007 – 2013 were paid over 
BGN 844 million for projects 
related to railway transport. “It 
is good that the investment in 
the Sofia Central Railway Sta-
tion is not isolated. The site is 
part of a consistent program 
that will develop in the com-
ing years,” he added. The 

“Metropolitan” PLC announced a pub-
lic contract for the design and implemen-
tation of the first stage of the third metro 
diameter. The section is 7 km long and will 
have 7 metro stations – from Vladimir Vazov 
Boulevard to Zhitnitsa Street in Krasno selo 
quarter. The tender is divided into four lots. 

The time for construction of the whole 
line is a little over four years. The second 
stage of this line is from Krasno selo – Ov-
cha kupel - the ring road and the railway line 
Sofia – Pernik, the third one -  Botevgradsko 
shosse Boulevard – Vladimir Vazov Boule-
vard. The entire beam is expected to be 

completed by 2018.
The deadline for submission of bids 

for the first part between Vladimir Vazov 
Boulevard ans Zhitnitsa Street in Krasno 
selo quarter is 29 May this year. The selec-
tion of a contractor will be based on the 
lowest price. Each participant is allowed to 
submit a bid only for one of the four lots. 
For each lot is required to be executed a 
contract for the design and construction of 
one or two metro stations depending on the 
position applied for. For the fourth separate 
axis is required construction of a tunnel at 
least 5,000 m long. 

As if it was yester-
day…After the deci-
sion of the Bulgarian 
Construction Cham-
ber the organiza-
t ion to have i ts 
own newspaper 
began the build-
ing of a team of 
the media that 
had to make 
the pilot is-
sue. And the 
name natural-
ly is “Stroitel”. Af-
ter several months of “dry-run” was prepared 
a zero issue which was presented at Man-
aging Board of the Chamber in Kyustendil. 
Eng. Simeon Peshov, then Chairman of the 
BCC Board said, “I will be glad if the pages 
of the newspaper present the construction 
sites, team leaders, managers, experts, mas-
ter builders. For me and for my colleagues 
will be important 

to discover 

the truth through our newspaper …”
And in the first issue in an interview with 

the editor-in-chief and procurator of the 
newspaper Reneta Nikolova Eng. Peshov 
noted that “the industry needs effective, anti-
crisis measures”. 

Also from this issue readers learn about 
“the history, creation and development of 
CPRB”. “We, the Georges on earth can only 
keep the honor of the saint”, said in his first 
interview for “Stroitel” Assoc. Prof. Dr. Eng. 
Geori Linkov, Chairman of the Committee for 
keeping, maintenance and use of the Central 
Professional Register of Builders, presenting 
the readers one of the most important struc-
tures of the Chamber. 

2009 The beginning...

About BGN 12.5 billion should be invested 
in the water sector over the next 10 years. 
This is shown in “Strategy for development 
and management of water supply and sanita-
tion in Bulgaria for the period 2014 – 2023”, 
made by the World Bank and adopted by the 
Council of Ministers. 

“This amount sounds drastic but we must 
begin the reform in the sector,” said regional 
minister Desislava Terzieva. About BGN 5 bil-
lion are for water supply and the remaining 
– for collection and treatment of wastewater. 
“Besides, the strategy is a necessary step 
also to the effective absorption of the funds 
under the new operational program “Environ-
ment”, she stressed. 

The analyses show that the EU funds can 
finance about 30% of the required capital ex-
penditure in the water sector. After 2016 the 
shortage will have to be covered by the state 
budget funds.  

There are four main strategic objectives 
for development of the water sector set out 

in the document. The first one is to comply 
with the national and European environmen-
tal requirements. Thus in practice over the 
next 10 years water losses should be reduced 
from 60% to 40%. The next objectives are 
the sector to be environmentally, financially 
and technically sustainable and the prices 
of services to be affordable for consumers. 
The last target is the quality and efficiency 
of water supply operators to match the best 
European practices. 

Minister Desislava Terzieva:

Dr. Petko Nikolov, Chairman of the 
Commission for Protection of Competition: 

The most common complaints 
are for discriminatory 
conditions in tenders

Dr. Nikolov, a few weeks ago you adopted 

the report of the Commission for Protection of 

Competition (CPC) for 2013. What are the main 

conclusions from it?

In the past year CPC was busier than the pre-
vious 2012 year. The total number of proceedings 
increased by over 20%, I mean including our work 
on the three legislative acts that we apply– the 
Law on Protection of Competition (LPC), Public 
Procurement Act (PPA) and the Law on Conces-
sions (LC). The total number of decisions ren-
dered by the commission for 2013 also increased 
by about 12% a year. All these have brought before 
us the challenge to organize in the best possible 
way the resources we have so as to answer ad-
equately the heightened expectations from us as 
a national competition authority. 

Under the national and European legislation 
in 2013 we focused our studies on the most vul-
nerable sectors of the economy. We emphasized 
on the industries in which violations of the com-
petitive environment affect most the well-being of 
consumers and society, namely power generation, 
heat, water services, transport, food, medicines, 
trade in automobiles etc. With a view to countering 
the most serious offences – cartels and abuses 
of dominant position, the CPC uses all powers 
conferred on it by law, including checks on the 
spot, conducting sector analyses, sanctions, etc. 

In the field of unfair competition the most 
common violations found during the year are re-
lated to deception contrary to the general prohi-
bition of unfair customer acquisition as well as 

imitation of products of other companies. There 
is an increase in the number of crimes related to 
learning, use and disclosure of a production and 
trade secret. 

In terms of control on the procedures for the 
award of public contracts the trend in recent years 
continued for a constant increase in the number of 
generated and solved by CPC decisions on pro-
ceedings under PPA. In view of the legal allocation 
of public finances, the commission undertook the 
bulk of its capacity to implement precisely PPA 
and LC. 

As a main conclusion can be singled out that 
the commission exercises its lawful powers while 
in the judicial control on our activities in 2013 the 
Supreme Administrative Court upheld 82% of the 
issued by us acts. 

ceremony ended with the lay-
ing of a time capsule with a 
message to the generations, 
which Petar Kirov put in a ce-
ment block. 

The modernization should 
be completed by the end 
of 2015. The reconstruction 
will be carried in 2 stages so 
that the station should not be 
completely closed. The east-
ern part of the complex will 
be renovated first and after 
that - the western part. Con-
tractor of the design and con-
struction is DZZD “Alliance 
GBS- Central Station Sofia”, 
which includes “Glavbolgar-
stroy” AD, “Vodstroy 98” AD 
and “Industrial Construction 
Holding” EAD. Conformity as-
sessment and construction 
supervision will be carried 
out by DZZD “Alliance TRT” 
in which are “Transgeo”, 
“Rubicon Engineering” and 
“Test Consult”. The value of 
contracts for the complex 
amounts to over BGN 62 mil-
lion VAT excluded. 

BGN 12.5 billion needed for 
development of the water 
sector in Bulgaria
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Волейбол

Емил Христов

Министърът на ре-
гионалното развитие 
Десислава Терзиева от-
кри официално новата 
спортна  за ла  „Арена 
Ботев град“. Пред хиляди 
жители и гости на Бо-
тевград тя подчерта, 
че този проект е пример 
за взаимодействието 
между правителството 
и местните власти. „Из-
граждането на обекта 
е финансирано с над 5 
млн. лв. собствени сред-
ства на община Ботев-
град, а правителството 
осигури 1,8 млн. лв. от 
Публичната инвести-
ционна програма за за-
вършване на залата” , 
посочи министърът. На 
церемонията присъст-
ваха и председателят 
на Народното събрание 

Михаил Миков, зам.-ми-
нистърът на младежта 
и спорта Йордан Йовчев, 
бившият премиер и пред-
седател на ГЕРБ Бойко 
Борисов, кметът на Бо-
тевград Георги Георгиев 
и инж. Рашо Стайков – 
управител на фирма „Р.С. 
Инженеринг”, която е из-
градила обекта. 

„Арена Ботевград” е 

първият завършен проект 
със средства от Публич-
ната инвестиционна про-
грама на правителство-
то“, каза още Терзиева и 
напомни, че заделените по 
програмата 500 млн. лв. ще 
допринесат за развитието 
на регионите. Тя пожела 
многофункционалното съ-
оръжение да бъде арена на 
много силни спортни и кул-

Обявиха обществена поръчка за 
строител по проекта „Доизграждане 
на многофункционална спортна зала в 
Мездра”. Той е на стойност 4 млн. лв. и 
бе одоб рен за финансиране по Публич-
ната инвестиционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на регионите” в 
началото на февруари. 

Дейностите са разпределени в ня-
колко части - архитектурна, конструк-
тивна, вътрешни електроинстала-
ции, машинно-технологична, външно и 
вътрешно ВиК, паркоустройство, орга-
низация на движението, пожароизвес-

тяване, енергийна ефективност.
В новата спортна зала едновремен-

но ще могат да се тренират 16 вида 
спорт, в т.ч. лека атлетика, художест-
вена гимнастика, хандбал, баскетбол 
и волейбол. В нея ще има съблекални, 
места за тв и радиоизлъчвания, за син-
хронен превод, зала за конференции и 
брифинги. Ще има рампа за инвалиди, 
помещения за сауна и масаж, треньор-
ски и лекарски кабинети и кафене за 
спортистите. Залата е пригодена и за 
концерти. Модерното спортно съоръ-
жение е с капацитет до 1500 места. 

Италианският клуб „Каза“ (Модена) 
иска да възвърне славната си история и 
да направи сериозен „дрийм тийм” за след-
ващия сезон, с който да спечели титлата 
и всички възможни трофеи. За целта пре-
зидентът на отбора Катя Педрини вече е 
започнала преговори за привличането на 
българския специалист Радостин Стой-
чев, който за 6 години спечели 14 трофея, 
от които 3 шампионски титли на Италия 
с „Тренто“, за наставник на тима през 
следващия сезон. Настоящият старши 
треньор на „Модена“ Анджело Лоринцети 
пожела да напусне, след като съобщи, че 
има неразбирателство с ръководството. 
Той обяви намерението си още след като 
„Каза“ отстрани „Диатек“ (Тренто) на 
1/4-финалите в Италианската серия А1 
и най-вероятно през следващия сезон ще 
води „Мачерата“. Намеренията на „Каза“ 
не спират само до привличането на Радо 

Теодор Николов

Испанският колос „Реал“ (Мадрид) 
се наложи с класическото 3:0 над 
„Борусия“ (Дортмунд) в първи чет-
въртфинален мач от Шампионска-
та лига, игран на стадион „Сантяго 
Бернабеу”.

Гарет Бейл откри резултата още 
в 3-ата минута след асистенция на 
Даниел Карвахал, а в средата на по-
лувремето Иско отбеляза втори гол с 
точен удар от границата на наказа-
телното поле.

След почивката Кристиано Ро-
налдо направи резултата класически 
след подаване на Модрич. Португале-
цът обаче напусна контузен 10 мину-
ти преди края и притесни феновете 
на „Реал“.

„Борусия” бе изключително бези-

деен през първото полувреме, но се 
активизира след почивката. През 
второто полувреме германците има-
ха множество атаки, но им липсваше 
концентрация в решителния миг.

Така „Реал“ си отмъсти за теж-
ката загуба с 4:1 в полуфиналите на 
Шампионската лига през миналия 
сезон и освен ако не се случи нещо 
необичайно на реванша в Дортмунд, 
по всяка вероятност ще се класира 

отново за полуфиналите на турнира.
Отборът на ПСЖ също постигна 

страхотен успех с 3:1, изненадвайки 
„Челси” при домакинството си на своя 
„Парк де Пренс”.

Възпитаниците на Лоран Бран за-
почнаха мача силно и в 4-ата минута 
Лавеци откри резултата, но след си-
лен натиск на „Челси“ Азар изравни в 
27-ата минута от дузпа.

Вторият гол за домакините падна 
след попадение на Луис в собствена-
та му врата в 61-ата минута. Край-
ното 3:1 оформи Пасторе в 94-ата 
минута. Той изигра отбраната на 
гостите и вкара топката в близкия 
ъгъл на Чех. 

Това е втора загуба на Моу срещу 
френски отбор. Основна вина за пора-
жението има слабото представяне на 
защитата на тима.

„Лудогорец“ 
успя да се класи-
ра за полуфина-
лите на турнира 
за Купата на 
България, след 
като  по б е ди 
отново с 2:1 „Ли-
текс“, този път 
като домакини. 
С общ резултат 
от двата мача 4:2 разградчани продължават напред в 
турнира. Гостите от Ловеч първи имаха попадение чрез 
Цветанов в 34-ата минута, но Моци изравни в самия край 
на полувремето. Домакините стигнаха до успеха след 
автогол на Николов в 68-ата минута.

Сблъсъкът бе повторен дебют на Миодраг Йешич 
начело на ловешкия отбор. Сърбинът пое клуба преди 
дни, заменяйки на поста неговия сънародник Златомир 
Загорчич. 

Баскетбол Тенис

Собст-
веникът на 
„ Л у д о г о -
рец“ Кирил 
Домусчиев 
влиза и в баскетбола. Финансови-
ят благодетел на двукратния ни 
футболен шампион ще осигурява 
пари и за бургаския „Черноморец“. 
Става дума обаче за баскетболния 
клуб, който е на опашката на пър-
венството.

Лично кметът на Бургас Ди-
митър Николов е преговарял с биз-
несмена, който е дал съгласие да 
налива около 200 хил. лв. на година. 
Отделно самата община ще помага 
с 60 хил. лв.

„ Н я м а  д а 
се задоволя с 
15-ото място 
в  с в е т о в н а -
та ранглиста, 
има м  потен -
циал и гледам 
нагоре”, сподели 
най-добрата ни 
ракета Григор Димитров при заминаването си за 
Гърция, където ще е част от българския национа-
лен тим в сблъсъка с домакините за купа „Дейвис”.

„ Н е  тр я б в а  д а  по д це н яв а ме  г ъ рци -
те, не сме си у дома. Познавам някои от  
съперниците ни и знам, че те искат да се пред-
ставят добре на родна земя. Смятам, че сме във 
форма, и се надявам да излезем крайни победите-
ли”, сподели той.

турни събития.
„Нашият приоритет е 

да инвестираме в разви-
тието и на малките на-
селени места“, изтъкна 
регионалният министър.
Тя каза още, че над 35 
млн. лв. от Публичната 

инвестиционна програма 
на правителството ще 
бъдат вложени в изграж-
дането на 15 спортни 
зали в общините до края 
на годината, а около 7,8 
млн. лв. - в строителство 
и ремонт на детски и 

спортни площадки. 
Съоръжението в Бо-

тевград разполага с 4500 
седящи места и предос-
тавя терен за републи-
кански и международни 
спортни събития в 9 раз-
лични дисциплини. 

Стойчев за наставник на отбора. От 
тима искат при тях да играе и Матей Ка-
зийски, както и Цветан Соколов. Другите 
две тренсферни цели на отбора са кубин-
ският център на „Пиаченца“ Робертланди 
Симон и националното либеро на Италия 
Салваторе Росини от „Латина“. Сред же-
ланите волейболисти, които да подсилят 
„Модена“ през следващия сезон, са още ди-
агоналът Лука Ветори и разпределителят 
Лучано де Чеко. Тяхното привличане обаче 
зависи от това, дали Цветан Соколов ще 
подпише с „Каза“ и дали бразилецът Бруно 
Резенде ще се съгласи да остане в тима 
и през следващия сезон. Със сигурност 
в „Модена” остава скандалният френски 
национал Ървин Нгапет, който премина 
в тима през пролетта. Ако осъществят 
привличането на всички тези добри волей-
болисти, то съставът на „Каза“ (Модена) 
за следващия сезон би изглеждал впечатля-
ващо, а Радос тин Стойчев, Матей Казий-
ски и Цветан Соколов отново може да са в 
един отбор както в „Тренто“.
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и не може да натисне 
иглата. 

Още едно нейно предимство е, че тя 
работи във всички условия – много топло и 
много студено. От друга страна, законода-
телството на Петър Велики е наложило же-
лезни закони при изпитанието на оръжията.  
До 1961 – 1963 г. те са произвеждани с нехро-
мирани цеви. Днес, разбира се, всички класни 
пушки се правят от качествена, устойчива 
на износване стомана, която по-трудно се 
поддава на корозия. Тя е много скъпа – както 
производството й, така и изработката на 

цевите. Малко оръжия от такава стомана са 
излезли от строя. Обрат ното, много малко 
европейски пушки с нехромирани цеви – бел-
гийски, немски и др., са останали до днес 
здрави.

В защита на „тулките” може да кажем, 
че и сибирският въздух им се отразява много 
добре – има оръжия, с които са стреляли три 
поколения ловци. В крайна сметка и те про-
пускат или улучват добре, както и един „Хо-
ланд и Холанд”. Всеки, който се е занимавал 
с балистика, знае, че материалът на цевите 
при гладкоцевното оръжие не играе абсо-

лютно никаква роля за качест-
вения изстрел. Единственото 
му предимство е, че той прави 
пушката дълготрайна, а оттам 
и скъпа. И тук се връщаме на въ-
проса. За да се направи туловка-
та по-дълготрайна, руснаците 
са хромирали цевите й, което е 
станало успешно, защото много 
от тях са се запазили по-дълго 
време.

Оттук  

тръгват и други 

шедьоври

Пистолетът 
ТТ, винтовките 
„Бердан“ и „Мос-

ин“, картечницата „Максим“ – 
това са част от серията оръ-
жия, последвали туловката. 

Безспорна легенда е бер-
данката. Произведена за пър-
ви път през 1879 г., десетиле-
тия наред тя участва в бойни 
конфликти по целия свят. Счи-
та се, че за последно е била 
на фронта по време на Съвет-

ско-финската война 1939 – 1940 г., когато 
финландците нямали достатъчно оръжие и 
използвали берданки, съхранявани в складове-
те от времето когато Финландия била част 
от Руската империя.

За ловците по-интересна е винтовка-
та на Сергей Мосин. Създадена през 1891 г. 
като бойно оръжие, тя и досега се използва 
от снайперисти. След спирането й от про-
изводство през 1961 г. и излизането й от 
въоръжение в армията много екземпляри са 
преработени за лов. 

   
Коректори Даниела Славчева, Румяна Кръстева
Превод Емилия Пищалова
Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Технически секретар  Калоян Станчев    
Уредник Мартин Жлябинков
Юридически консултант  Валентин Дивеков 
Счетоводство Надежда Сумрова

Редакционни телефони:  806 24 22; 0884 20 22 57 

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com

Адрес  София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4 

ИЗДАТЕЛ „СТРОИТЕЛ“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова - ОП-Варна, Мариана Иванова - ОП-Видин, Анелия Кулинова - ОП-Пазарджик, Донка Митева - ОП-Сливен,  
Даниела Димитрова-Йовчева -  ОП-Ямбол,  Радослава Пенкова -  ОП-Враца,  Наталия Новкова -  ОП-София,  Василена Димова -  ОП-Русе,  
Роза Никова - ОП-Кюстендил, инж. Николинка Стоянова - ОП-Плевен, Юлия Фисинска и Теменужка Бодурова - ОП-Смолян, Петър Терзиев - ОП-Стара Загора

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов - Председател

инж. Иван Бойков 

инж. Любомир Качамаков

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Редактори  Свилена Гражданска, Невена Картулева 

Репортери  Мартин Славчев, Людмил Митакев, 
 Десислава Бакърджиева, Мирослав Еленков 

Фоторепортер              Денис Бучел 

Сайт                                           Теодор Николов, Калина Петкова

Специални кореспонденти Емил Христов, Елица Илчева, 
 Георги Сотиров

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Я

Печат  „Печатница София“ ЕООД
Разпространение  
„Български пощи“ ЕАД

Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

Наградата за 2010 г. на Съюза 
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на Висшия съдебен съвет 

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

дейността на съдебната 
система

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

ТЕМАКСБ

Управителен 
съвет във Вършец

Видин предвижда 
инвестиции за 
77 млн. лв. до 2020 г.

МАРШРУТИ
Сан Диего – 
безкрайните плажове 
на Пасифика

Людмил Митакев

И днес майстори ловци твърдят, че пър-
вата им пушка е била туловка. Легендарно-
то оръжие се е произвеждало в завода в град 
Тула, Русия, от 1885 г. и едва преди три десе-
тилетия слиза от конвейера. 

Връстник на ловното 

движение у нас

Спокойно може да се 
твърди, че с туловка са 
стреляли създателите 
на ловното движение 
у нас след Освобожде-
нието. Интересното е, 
че първообразът й е на-
правен през 1885 г. от 
руския конструктор Иванов, който е работил 
в Тулските оръжейни заводи. Те са създадени 
на 26 февруари 1712 г. с указ на Петър Велики.

В онези години всички пушки са си при-
личали поразително, но след това са пре-
търпели много промени по външния вид и 
конструкцията си. При туловката положе-
нието е различно – тя е произвеждана в Ру-
сия до 1980 г. без много изменения. Станала 
известна у нас навремето заедно с „Пипер 
Баярд” и някои други оръжия. Била е достъп-
на, защото цената й била добра за 
нашите ловци, а в същото време се 
оказала изключително надеждна и 
здрава. Конструкторът е използвал 
максимално опростения вид на сис-
темата с открити ударници. Тази 
механика е актуална и днес, въпреки 
че откритият ударник при съвре-
менните оръжия е вкаран вътре под 
формата на чукче. 

Туловката е конструирана мно-
го талантливо, за да бъде безопас-
на. Даже и при удар по чукчето не 
може да се произведе изстрел, за-
щото той се блокира от един зъб 

Произвеждала се е почти век

Легендата туловка и до днес се съхранява в семейства на потомствени ловци

Пистолетът ТТ

И досега вицовете за Чапаев са свързани с картечницата

От двете винтовки по-интересната 

за ловците е тази на Мосин

В следващия брой очаквайте

М
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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  

- Никога няма да 
забравя дискотеката, 
където се срещнах  
с жена си!
- Беше ли романтично?
- Не, много неловко беше. 
Мислех, че тя е вкъщи  
с децата!

Гид по време  
на туристическа 

обиколка в Скопие:
- Внимание,  

това е фонтан  
от 17-и век, 

а зад него се 
строи храм,  

който ще е от 
8-и век.

Снимка Влади Георгиев
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111

Âàøèÿò
 

æåëåç
åí 

ïàð
òíüîð

!

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Басейн „Делфини” – гр. Варна
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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0  2,45 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0  3,56 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0  2,94 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  4,17 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,82 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  3,99 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 


