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След 9 месеца обсъждания народните 
представители окончателно приеха проме-
ните в Закона за обществените поръчки, 
предложени от Министерския съвет. Изме-
ненията бяха разписани в отговор на множес-
тво критики, включително от Европейската 
комисия и от българското общество, за раз-
ходването на публичен ресурс на тъмно, при 
неясни правила. Предложения за това, какво 
да включват новите текстове, направиха 
редица браншови организации. Камарата на 
строителите в България също излезе със  
становище относно бъдещите изменения. 
То беше изпратено до Даниела Бобева, вице-
премиер по икономическото развитие, която 
отговаряше за изготвяне на промените. Сред 
предложените текстове от КСБ бяха тези за 
разделяне на поръчките на лотове, за да се 

осигури по-голям достъп на малките и сред-
ните фирми, използване на ясни  критерии за 
подбор на участниците в процедурите за въз-
лагане, намаляване на административната 
тежест при търговете и др. Част от тях 
бяха приети, други – не. 

Според мотивите на Министерския съвет 
целта на промените е предприемане на мерки 
за облекчаване на малките, средните и ново-
създадените предприятия при достъпа им до 
обществени поръчки, по-голяма публичност 
при търговете, прецизиране на дефиниции и 
процедурни правила, повишаване на контрола 
на изпълнението по договорите  и др. След 
бурни дискусии законът беше приет на първо 
четене в пленарна зала в началото на октом-
ври м.г., а окончателните промени станаха 
факт в последния работен ден преди майски-
те празници.

ИНТЕРВЮ

Има обективни 
условия за реформа 
в бранша

Инж. Емил Костадинов, 
председател на Комисията 
по инвестиционно 
проектиране в НС: 
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МАЙСТОР МАНИ, 

   КОЙТО ПОПРАВЯ ВСИЧКО

Този ден работата просто не ми вър-
веше. Шпакловах стените на една вила, 
но те все ми излизаха криви. Някога, ко-
гато бяха зидани и измазвани, зидаро-
мазачите не си бяха свършили точно ра-
ботата и сега трудно можех да изправя 
неравностите. По стените имаше вдлъ-
бнати и изпъкнали места, които зада-
ваха погрешен отвес на шпакловането. 
Бях стигнал до отчаяние, когато при мен 
дойде малкото момиченце на собствени-
ците. Русо, къдраво, с чипо носле – мъ-
ничето грееше като утринно слънце. То 
дойде, защото нямаше търпение да види 
стаята си. В началото ми беше досадно 
от неговите безкрайни детски въпро-
си. Но звънкото му гласче започна да ми 
действа успокояващо и разведри мисли-
те ми. Детето искрено се радваше на 
шпаклованите бели стени, без да вижда 
неравностите. Беше толкова възхитено 
от работата ми, че ме сравни с някакъв 
си майстор Мани. Не бях чувал за него. 
Детето разпалено ми заразказва за под-

визите на този анимационен герой, който 
можел да поправи всичко. Той само нареж-
дал на инструментите какво да направят 
и те го правели. Изречено от детските 
уста, това звучеше толкова просто и 
лесно достижимо, че бях готов да повяр-
вам. „Да, те ще те послушат и ще свър-
шат работата, та нали сте приятели!?”, 
убеждаваше ме то. Скоро момиченцето 
си отиде, след като майка му го смъмри, 
че ми пречи. Но напротив, то толкова ми 
помогна. Оправи ми настроението. Оказа 
се, че до голяма степен стените са ми 
изглеждали толкова криви, защото аз съм 
се чувствал така. А всъщност всичко е 
много лесно и просто поправимо, само 
трябваше да разчитам на инструменти-
те си като на приятели, които в нужда 
се познават. Точно както майстор Мани, 
който поправя всичко, включително и на-
строението!      

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Невена Картулева

Празничен водосвет на бъл-
гарските бойни знамена и зна-
мената светини по повод Гер-
гьовден беше отслужен пред 
Паметника на Незнайния войн 
на пл. „Св. Александър Невски“ 
в София. На церемонията при-
състваха върховният главноко-
мандващ на Българската армия 
– президентът Росен Плевнелиев, пред-
седателят на Народното събрание Ми-
хаил Миков, вицепремиерът и министър 
на вътрешните работи Цветлин Йовчев, 
министърът на отбраната Ангел Найде-
нов и началникът на отбраната ген. Си-
меон Симеонов. Водосветът беше воден 
от  Негово Светейшество българския па-
триарх и софийски митрополит Неофит. 
Преди това патриархът отслужи молебен 
за здравето и благоденствието на бъл-
гарския народ, в чест на свети велико-
мъченик Георги. Президентът, председа-
телят на парламента и министърът на 
отбраната поднесоха цветя и венци пред 
Паметника на Незнайния войн в чест на 
загиналите герои.

По-късно на пл. „Княз Александър I“ в 
столицата Гергьовден, почитан и като 
Ден на храбростта и празник на Българ-
ската армия, беше отбелязан с военен 
парад. Президентът Росен Плевнелиев 
прие строя на представителните части. 
В парада участваха над 700 военнослуже-
щи от Въоръжените сили.

В 12 ч. пред сградата на президент-
ската институция беше извършена тър-
жествена смяна на караула.

В словото си по повод празника дър-
жавният глава призова за повече сред-
ства за отбрана. Според него модерни-
зирането на армията е изключително 
важно и сега това се вижда по-ясно, от-
колкото във всеки друг момент. „Живеем 
в сложни и трудни времена, членството 
на България в НАТО е основна гаранция 
за нашата независимост и национален 
суверенитет, но това само по себе си 
не е достатъчно. Значително нарасна-
ха изискванията към въоръжените сили, 
а бюджетът е недостатъчен. Процесът 
на трансформация обаче продължава и 
трябва да се ускори”, каза президентът 
и допълни, че целта е изграждане на 
модерна, мобилна и боеспособна армия, 
оперативно съвместима с тези на НАТО. 
Росен Плевнелиев заяви, че бюджетът за 
отбрана следващата година трябва да 
бъде повишен до минимум 1,5% от БВП, 
като след това плавно да се увеличава, 
докато достигне до норматива за Север-
ноатлантическия договор, който е 2%. В 
момента средствата са около 1,3% от 
БВП. Основната част от сумата се из-
ползва за заплати и поддържане на налич-
ните способности. 

Президентът Росен Плевнелиев настоява за повече 
средства за отбрана

С
ни

м
ка

 а
вт

ор
ът

В дните между 11 и 13 април 2014 г. се проведе заключителната конференция по 

проект „Нов модел на сътрудничество за нови умения“ 
в изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 
BG051PO001-7.0.07-0263-C0001, сключен между МТСП ГД ЕФМПП и „Булаке 
Тръст“ АД, реализиран съвместно с полската фирма „Инженерия“ ООД. Беше 
проведена и пресконференция „Добри практики в сферата на шумозащитата.
Шумозащитните бариери като основно средство в борбата с комуникацион-
ния шум“.
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След 9 месеца обсъждания народните предста-
вители приеха на второ четене промените в За-
кона за обществените поръчки. Тепърва предстои 
да видим дали окончателните изменения на този 
ключов за строителите, а и за обществото норма-
тивен акт, ще доведат до по-голяма прозрачност 
и конкурентност при провеждането на тръжните 
процедури и до увеличаване на възможностите на 
малките и средните фирми за участие в търгове-
те. Камарата на строителите в България ще из-
лезе със становище за промените след задълбочен 
анализ на приетия ЗИД на ЗОП. Вестник „Строи-
тел“ ще продължава да следи и да информира за не-
редности и проблеми при процедурите, като очак-
ва сигнали и от областните представителства на 
Камарата. В този брой публикуваме позицията на 
инж. Валентин Вълев – член на УС на КСБ. 

Законодателната реформа в сектора, проме-
ните в ЗУТ и ЗОП ще са сред водещите теми и на 
дискусията, организирана от ОП на КСБ – Пазар-
джик, през следващата седмица, а медиен парт-
ньор на събитието е в. „Строител“. 

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

100 ÄÓÌÈ
Свилена Гражданска
Ренета Николова

11 май 
Инж. Саркис Гарабедян, 
член на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването 
на Централния професионален регистър 
на строителя  

14 май
Руен Панчев, член на УС на КСБ, 

Инж. Георги Ганджов, 
член на Контролния съвет на КСБ

Белослав ще получи 
120 000 лв. от допълни-
телните трансфери за 
бюджетите на общини 

за 2014 г. Средствата 
са предназначени за до-
ков ремонт на ферибот-
ния комплекс. Съоръже-

нието съществува от 
1973 г. То се състои от 
два плавателни съда и 
подпомага реализиране-

то на фериботна връзка 
между съседните общи-
ни Варна, Аврен, Девня и 
Аксаково.

За откриването пристига Алесандро Бутиче – директор 
на „Информационни дейности“, ГД „Предприемачество и 
индустрия“ на ЕК

Ренета Николова

От 16 до 24 май София ще бъде 
домакин на пътуваща изложба, коя-
то показва как космическите дей-
ности и приложения имат пряко 
въздействие върху ежедневието на 
гражданите. Експозицията ще бъде 
открита на 16 май от Але сандро Бу-
тиче – директор на „Информацион-
ни дейности“ към Главна дирекция 
„Предприемачество и индустрия“ 
на ЕК, Огнян Златев – ръководи-
тел на Представителството на 
Европейската комисия у нас, и д-р 
Тодор Чобанов – заместник-кмет с 
ресор „Култура, образование, спорт 
и превенция на зависимостите“ към 
Столичната община. През септем-
ври м.г. Бутиче участва заедно с 
вицепрезидента на ЕК с ресор „Ин-
дустрия и предприемачество” Ан-
тонио Таяни на третия дискусионен 
форум, организиран от Камарата на 
строителите в България – „Строи-
телството през 2014 г. Европейски 
перспективи и предизвикателства 
пред икономиката и строителната 
индустрия в контекста на новия 
програмен период 2014 – 2020 г.“.

Над 30 000 приложения разчитат 
на космическите технологии, които 
могат да допринесат за оптимизи-
ране на транспорта, повишаване на 
ефективността в селското сто-
панство и рибарството, защита 
на околната среда и подобряване на 
сигурността. Входът за European 
Space Expo е свободен и цялата ин-
формация ще бъде представена на 
няколко езика. 

След като успешно гостува на 19 
европейски града през последните 
две години, сега изложбата ще се 
установи в София, на площад „Княз 
Александър Батенберг”. Посетите-
ли от всички възрасти могат да ви-
дят, докоснат и опитат широката 
гама от иновативни технологии и 
услуги, които Космосът им предла-
га. Чрез уникални интерактивни, 
образователни и забавни прояви из-
ложението ще подчертае ползите 
от инвестициите в космическото 

пространство. 
Благодарение на направените 

вложения във водещите европейски 
програми „Галилео“ и „Коперник“ (по-
рано известни като GMES – Глоба-
лен мониторинг за околна среда и 
сигурност) гражданите на Европа 
ще се възползват от многото ус-
луги и приложения, които създават 
пазарни възможности и помагат за 
откриване на нови работни места и 
икономически растеж. 

Посредством „Галилео“ Европа 
придобива собствена авангардна 
спътникова навигационна система, 
която ще допринесе както за иконо-
миката й, така и за ежедневието на 
европейските граждани. 

Независими проучвания показ-
ват, че „Галилео” може да доведе до 
90 млрд. евро ръст в европейската 
икономика в първите си 20 години. 

Наред с „Галилео“ „Коперник“ из-
ползва данни, събрани от сателити, 
както и от базирани на Земята ин-
струменти за измерване, които до-
принасят за по-доброто разбиране 

за климатичните промени и пробле-
мите на околната среда, например 
чрез точното наблюдение състоя-
нието на океаните или химичния 
състав на атмосферата. Тя също ще 
включва приложения за сигурност 
като тези при гранично наблюдение. 
Според Организацията за икономи-
ческо сътрудничество и развитие 
световният пазар за търговски дан-
ни от наблюдение на Земята може 
да нарасне до 3 млрд. долара годиш-
но. До 2017 г. се очаква „Коперник“ да 
върне ползи на стойност най-малко 
4 до 10 пъти от необходимите ин-
вестиции. 

В момента европейската кос-
мическа промишленост струва 5,4 
млрд. евро годишно и в нея е зает 
висококвалифициран персонал от 
над 31 000 души. 

Чрез уникалните интерактивни, 
образователни и забавни прояви на 
European Space Expo ЕС подчертава 
многото ползи, които инвестициите 
в Космоса носят в ежедневието на 
гражданите на съюза. 

През септември м.г. Алесандро Бутиче участва в третия дискусионен форум, 
организиран от Камарата на строителите в България

Снимка Денис Бучел
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Мирослав Еленков

След обществена поръчка за инженеринг 
са избрани изпълнителите на „Лаборатории и 
офиси” и на „Експериментариум и посетител-
ски център с пешеходен мост”. Двете сгради 
са част от „София Тех Парк”.  Строител за 
лабораториите ще е обединение „Телеком-

Председателят на Народното събрание 
Михаил Миков се срещна с ръководителя на 
„Россотрудничество” Константин Косачев, 
който е на посещение в България. Обсъдени 
бяха теми, свързани с развитието на дву-
странното сътрудничество, парламентар-
ната дипломация и кризата в Украйна.

Председателят на парламента при-
ветства госта и оцени визитата му като 
възможност за нови перспективи на разви-
тието на културните и образователните 
връзки между двете страни. „Един от ос-
новните приоритети за нас остава разви-
тието на търговско-икономическите от-
ношения между България и Русия“, подчерта 

Мирослав Еленков

„Сливането на Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК) и Комисията за 
защита на потребителите (КЗП) в една 
агенция е правилна мярка.” Това заяви ми-
нистърът на икономиката и енергетика-
та Драгомир Стойнев по време на блиц 
контрол в парламентарната Комисия по 
икономическа политика и туризъм.

Според него обединението на двете 
структури ще подобри тяхната ефектив-
ност и най-вече тази на КЗП, защото в 

момента тя не работела добре.
Същевременно министърът подчерта, 

че правителството подготвя нов Закон 
за инвестициите. Целта му е намаляване 
на бюрокрацията, въвеждане на по-гъвка-
ви изисквания, така че да бъде постиг-
ната по-бърза реализация на проектите. 
Текстовете на закона са почти готови и 
се съгласуват с бизнеса.

Стойнев посочи още, че преките чуж-
дестранни инвестиции (ПЧИ) се повиша-
ват. През 2013 г. размерът им е бил 1,090 
млрд. евро, докато през 2012 г. са 1,072 
млрд.евро.

Десислава Бакърджиева

Търси се изпълнител 
за рехабилитацията на 36 
км от второкласния учас-
тък Самоков – Дупница. 
Предвиденият ремонт за 
път II-62 е от км. 42 + 263 
до км. 78 + 633. Трасето 
е в изключително лошо 
състояние, поради което 
е включен в лот 23Б на 
програмата „Транзитни 
пътища V”. Прогнозната 
стойност за строител-

но-монтажните дейности 
е 17,5 млн. евро без ДДС. 
Средствата за финанси-
ране на програмата са 
осигурени чрез заемно спо-
разумение с Европейската 
инвестиционна банка и от 
републиканския бюджет.

Обявената общест-
вена поръчка от Агенция 
„Пътна инфраструктура” 
(АПИ) обхваща още проек-
тиране и рехабилитация 
на отсечката Ковачевци – 
Поповяне (от км. 26 до км. 

33), ремонт на участъка 
Рельово – Алино (от км. 9 
до км. 13), на Клисура – Са-
моков – Белчински бани и 
проектиране и възстано-
вяване на път I-6 Кюстен-
дил – Перник (от км. 34 до 
км. 44).

Крайният срок за полу-
чаване на оферти е 9 юни 
т.г. до 17:00 ч. в Агенция 
„Пътна инфраструктура”. 
Кандидатите, които от-
правят предложения, тряб-
ва да имат оборот от 45 

млн. евро за последните 3 
години, като 15 млн. евро 
от тях трябва да са от 
строителство и проекти-
ране. Участниците е необ-
ходимо да имат достъп до 
собствен ресурс от поне 1 
млн. евро. Крайната цена 
има тежест 40% при избо-
ра на изпълнител, а показа-
телят „Вътрешен баланс 

на единичните цени” – 60%. 
Очаква се ремонтът на 
трасето Самоков – Дуп-
ница да започне най-рано 
през септември. Срокът 
за изпълнение на строи-
телно-монтажните рабо-
ти е 2 години.

Предстои да бъдат 
обявени и тръжните про-
цедури за избор на изпълни-

тел и на строителен над-
зор на лот 24 по програма 
„Транзитни пътища V”. В 
лота е заложена рехабили-
тацията на 28 км от път 
III-822 Самоков – Живково 
– Ихтиман – от км. 2 до км. 
30, както и 7 км от път III-
8223 Живково – Веринско – 
пътен възел с АМ „Тракия” 
– от км. 0 до км. 7.

Очаква се строителните дейности да започнат през есента

Снимки в. „Строител“

ЧЕЗ е инвестирала 15 млн. лв. в кри-
тичната инфраструктура на София през 
последните три години. С подменени-
те досега два високоволтови кабела и 
изграждането на нова напречна връзка 
в електрозахранването на столицата 
компанията постави началото на най-
голямата реконструкция на подобни съ-
оръжения за последните 30 години. През 
следващите три години ЧЕЗ Разпреде-
ление България планира да инвестира 6 
млн. лв. за реконструкция и повишаване 
на капацитета на подстанция „Младост“ 
и подстанция „Фестивална“. Двата про-
екта ще стартират през 2015 г. и ще  
доведат до подобряване на качеството 
на доставяната електрическа енергия на 
стотици хиляди клиенти. Ще се изгради 
и втора напречна връзка  в диагоналите 
между подстанциите „ТЕЦ София“ и „Со-
фия Юг“ и подстанциите „Хаджи Дими-
тър“ и „София Изток“. 

ЧЕЗ е единствената електрораз-
пределителна компания в България, коя-
то стопанисва подобна сложна критична 
инфраструктура. Тя се състои от 26 под-
станции, от които 23 са на територия-
та на столицата, 30 км 110-киловолтови 
кабелни линии и 29 км въздушни електро-
проводни линии. Голяма част от тези съ-
оръжения са проектирани и въведени в 
експлоатация през 70-те и 80-те години 
на миналия век при експлоатационен срок 
средно 30 години. Те са морално и физи-
чески остарели, без остатъчен жизнен 

цикъл и вече не отговарят на изисквани-
ята на един модерен град. 

„Инвестициите в критичната инфра-
структура на София имат голямо значе-
ние за развитието на града, икономиката 
и нормалното функциониране на държава-
та. Въпреки сериозния натиск върху раз-
ходите и липсата на яснота кога ЧЕЗ ще 
възвърне инвестициите си при сегашна-
та регулаторна среда, ние ще продължим 
да работим в тази посока и занапред“, 
заяви Петър Докладал, регионален мени-
джър на ЧЕЗ за България. 

През 2012 г. дружеството е разра-
ботило стратегия, според която в Со-
фия трябва да бъдат инвестирани 130 
млн. лв. за период от 10 години. Реали-
зацията на стратегията започна с под-
мяната на два основни кабела - „Редута“ 
и „Левски”, захранващи хиляди клиенти, 
фирми и институции, включително и иде-
алния център на столицата. През 2013 г. 
ЧЕЗ изгради нова суха кабелна линия 110 
киловолта от подстанция „Хиподрума“ 
до подстанция „Средец“, наречена кабел 
„Гешов”, която представлява първата 
напречна връзка в електроенергийната 
инфраструктура на столицата. Преди 
да бъде изградена, електрозахранване-
то на града е следвало класическата 
структура от 70-те години на миналия 
век - пръстен от въздушни линии 110 ки-
ловолта, диаметрално на който са прока-
рани диагонални електропроводни връзки, 
несвързани помежду си. 

плект ТА”, което включва „Телекомплект” АД 
и „Тилев Архитекти” ООД, а за Експеримен-
тариума - обединение „Експо Тех Парк”, „Трейс 
груп холд” АД, „Планекс” ООД и „Иво Петров 
Архитекти” ООД. Предстои сключване на 
договори с избраните изпълнители.

Цялата тръжна процедура приключи за 
по-малко от 4 месеца. Първата копка на 
двете сгради се очаква да бъде направена в 
рамките на този месец.

Михаил Миков.
Той изрази загрижеността на българска-

та страна относно възможно нарушение на 
баланса на енергийни източници в региона 
поради ситуацията в Украйна. В тази връзка 
Миков потвърди интереса на държавата ни 
за реализиране на проекта „Южен поток“.
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При разглеждането 
на ЗИД на ЗОП в пленар-
на зала се оказа, че по 
него има внесени над 250 
предложения за изменения 
само от народни предста-
вители. 

„Новите разпоредби 
са в няколко насоки, но 
основната е за повече 
публичност при провеж-
дане на обществените 
поръчки, което е силна 
антикорупционна мярка“, 
смята Хамид Хамид, зам.-
председател на водещата 
парламентарна Комисия 
по правни въпроси. Спо-
ред приетите текстове 
всички процедури ще бъ-
дат публикувани в профила 
на купувача на интернет 
страницата на възложи-
телите. Няма да се заку-
пуват тръжни документа-
ции, а всеки участник ще 
може да си ги изтегля от 
интернет страницата на 
възложителя. Целта е да 
не се знае колко фирми ще 
участват в процедурата. 
Досега още със закупува-
нето на тръжната доку-
ментация ставаше ясно, 
че например три фирми ще 
кандидатстват, и беше 
възможно договаряне меж-
ду тях. Със забраната за 
продажба на тръжна доку-
ментация и с възможност-
та тя да се изтегля от 
интернет ще се предот-
врати тази практика.

„Същевременно ще бъ-
дат публикувани всички 
протоколи от заседанията 
на комисията по оценка на 
офертите. Ще са публични 
и договорите за търгове. 
Досега обществото не 
знаеше какви контракти 
и на каква стойност се 
изпълняват. Тази инфор-
мация вече ще е публична 
в сайта на съответния 
възложител и всеки ще 
знае коя фирма за какви 
средства работи“, обясни 
още Хамид Хамид.

Част от текстовете 
нормализират отношени-
ята между 

изпълнител  
и подизпълнител. 

Досега съществен 
проблем беше несигур-
ността на един подизпъл-
нител, дали ще си получи 
изработените пари. С 
текстовете се въвеж-
дат строго определени 
условия, при които изпъл-
нителят може да изклю-
чи подизпълнителя. Те ще 
предотвратят сегашните 
порочни практики. Разпи-
сана е промяна, която за-
дължава възложителя да 
не заплаща окончателно на 
изпълнителя, при условие 
че той не е представил 
доказателство (фактури, 
платежни нареждания и 
други), че се е разплатил 
за предходните етапи с 
подизпълнителите. 

„Въвежда се  забрана, 
ако един участник  е пре-
доставил на възложителя 
информация, кои подиз-
пълнители ще използва, 
впоследствие да може да 
наеме  други. Той  няма 
право, след като спечели 
конкурса, да наема нови, 
различни от обявените 
подизпълнители. Законът 
предвижда случаи, в които 
могат да бъдат заменени 
под изпълнителите, но те 
са строго определени, на-
пример при несъстоятел-
ност на подизпълнителя“, 

каза още зам.-председате-
лят на Комисията по прав-
ни въпроси.

Народните представи-
тели въве доха текстове, 
касаещи електронната 
търговия и  електронния 
каталог. Целта е да се 
спестят средства на дър-
жавата. Те могат да се из-
ползват например при за-
купуване на лекарства или 
офис материали. 

Ин хаус във всички  
сектори

По предложение на 
председателя на парла-
ментарната Комисия по 
регионална политика и 
местно самоуправление 
Борислав Гуцанов бяха въ-
ведени ин хаус поръчките. 
Държавната и общинска-
та власт ще възлагат 
на 100% свои дружества 
обекти или услуги. Досега 
в закона тази възможност 
бе само за комунални дей-
ности. Възложителите 
вече могат  да възлагат 
изпълнението на собстве-
но предприятие без про-
цедура за обществена по-
ръчка. По досегашния ред 
за други дейности тези 
предприятия, които са 
собственост на възложи-
теля, участваха наравно с 
всички останали. 

Според Хамид Хамид 

изменението ще касае 
фирми като „Терем”, които 
изпълняват строго опре-
делени дейности, възлага-
ни от Министерството 
на отбраната. Има реди-
ца случаи, при които други 
компании в конкуренция с 
„Терем” вземат поръчка-
та, а след това възлагат 
на дружеството дейности  
като подизпълнител. 

„В пленарната зала 
беше изказано възражение, 
че всички възложители ще 
започнат да създават 
собствени предприятия. 
Но издържането на едно 
дружество за една, две 
или три поръчки не е ефек-
тивно за малките общини. 
Могат да си го позволят 
само големите“, подчерта 
зам.-председателят на 
парламентарната Коми-
сия по правни въпроси. По 
думите му ин хаусът е ев-
ропейска практика. За да 
се избегнат злоупотреби, 
Министерският съвет в 
6-месечен срок ще изгот-
ви методика за определяне 
на цените, по които ще се 
възлагат  поръчките ин 
хаус.

С р е щ у  про м я н ат а 
застана и Камарата на 
строителите в България. 
„Считам, че в нашата 
система и организация на 
бизнеса, главно в строи-
телството, въвеждането 

на този тип поръчки ще 
предизвика много сериоз-
ни проблеми. Системата 
ин хаус е чужда за българ-
ското законодателство 
и за българските тради-
ции. Ние вървим точно в 
обрат на посока. Явно, че  
все пак има много голям 
интерес. Разбира се, това 
ще облекчи някои държавни 
структури да възлагат ди-
ректно, но аз си спомням 
един случай, в който дър-
жавното дружество БДЖ 
възложи на локомотивния 
завод, който съществува-
ше тогава, да ремонтира 
локомотиви директно и 
резултатът е видим сега. 
Това е пример от минало-
то, но показва, че ползите 
от ин хаус поръчките са 
съмнителни“, подчерта 
след приемането на тек-
стовете инж. Иван Бой-
ков, изпълнителен дирек-
тор на КСБ.

Според него  това ще 
има много негативен ре-
зултат в общините, за-
щото по този начин ще 
се отнеме работата на 
строителните фирми. 
„Все пак в конкуренция се 
постига най-добра цена и 
най-добър резултат. Няма 
смисъл да се избегне със-
тезанието  с оглед да се 
получи по-добра цена. По-
скоро се търси възмож-
ност за бърза реакция в 
някои случаи, но е необхо-
димо да се има предвид, 
че в европейското законо-
дателство е записано, че 

това касае само фирми, 
които са 100% общинска 
собственост, като 90% 
от дейността им трябва 
да е свързана с предмета 
на поръчката. Такива фир-
ми аз не съм запознат да 
има в България. Този тип 
поръчки са подходящи за 
сметосъбирането и сне-
гопочистването, но не и 
за строителството. В 
момента има 4300 фирми, 
от които 90% са малки и 
средни, те са базирани в 
общините и в момента ня-
мат работа. Така че да се 
използва публичен ресурс, 
за да се възлагат дейнос-
ти на някакви новосъзда-
дени фирми, противоречи 
и на икономическата, и на 
социалната логика“, допъл-
ни той.

Без търгове за  
археологически разкопки 

Премахва се една преч-
ка при археологическите 
разкопки. Досега терен-
ните археологически про-
учвания забавяха строи-
телството на магистрали 
с месеци. Няколко са еки-
пите, които  могат да 
извършват такива проуч-
вания, но законът задължа-
ваше да се прави общест-
вена поръчка за това. С 
приетите окончателни 
промени археологически-
те проучвания вече няма 
да минават по ЗОП, а по 
специален ред на Минис-
терството на културата.

Снимки Денис Бучел

 от стр. 1
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Свилена Гражданска 

Инж.  Костадинов, 
взехте участие в прес-
конференция, на която 
министърът на инвес-
тиционното проекти-
ране арх. Иван Данов и 
браншът представиха 
необходимата законода-
телна реформа в плани-
рането, проектирането, 
строителството. Това 
ли е пакетът от норма-
тивни актове, които ще 
осигурят честна и кон-
курентна пазарна среда 
в сектора? Как виждате 
идеята за разделянето на 
Закона за устройството 
на територията на две?

Тези закони могат да 
бъдат важен елемент от 
цялостния процес на ре-
форми в бранша. Още със 
създаването на ЗУТ преди 
близо 15 години се загово-
ри, че става дума едва ли 
не само за закон за високо-
то строителство, а други 
основни елементи на ин-
вестиционния процес са 
подценени, недоразвити 
или пропуснати.

Според мен има обек-
тивни условия и пред-
поставки за нова законо-
дателна реформа. ЗУТ е 
разнороден като предмет 
на действие, твърде обе-
мист и смесен по съдържа-
ние. Прилагането му дове-
де до постоянни изменения 
и допълнения.

Сериозни са мотивите 
да се работи в посока раз-
делянето на ЗУТ на два от-
делни, взаимно обвързани 
нормативни акта – закон 
за градоустройството и 
закон за строителството, 
обособяващи градоустрой-
ственото планиране и ин-
вестиционния процес в са-
мостоятелни документа.

В този дух бе и иници-
ативата за тази прескон-
ференция с участието на 
министъра на инвести-
ционното проектиране, 
Камарата на строители-
те в България, Камарата 
на инженерите в инвес-
тиционното проектиране, 
Камарата на архитекти-
те в България. Целта ни 
е да потърсим основните 
принципи, които са общо-
приети от професионал-
ните колегии и обществе-
ността.

Задачата, която сме 
си поставили,  е  тези 
проекти да бъдат на 
разположение на цялата 
професионална общност 
и достъпни за широко об-
ществено обсъждане до 
края на лятото и през сеп-
тември да бъдат внесени 
в Народното събрание.

Конкретната разра-
ботка предвижда три про-
ектозакона – законопро-
ект за териториалното 
устройство и регионал-

ното развитие, законо-
проект за градоустрой-
ството и законопроект 
за строителството.

Няколко са основните 
принципи, по които сякаш 
има висока степен на еди-
номислие в професионал-
ната сфера и са водещи 
в тези документи. Един 
от тях е кодифициране и 
интегриране на всички 
закони в сектора и син-
хронизирането на цялата 
нормативна уредба вър-
ху едни и същи принципи, 
терминология и стил. Спо-
ред мен всички заставаме 
зад облекчаване и опрос-
тяване на инвестицион-
ния разрешителен режим 
и намаляване до възможния 
минимум на бюрократич-
ната тежест. Целта е и 
подобряване капацитета 
на публичната админис-
трация. Ще се гарантира 
прозрачност и професио-
нално провеждане на про-
цедурите. Ясно дефинира-
не на правила за защита 
на публичния интерес. 
Ще има приемственост 
по отношение на дългого-
дишно действащата нор-
мативна база и т.н.

Конкретно за проек-
та на закон за строител-
ството – той обхваща 
инвестиционното про-
ектиране от самото му 
начало, също така и само-
то изграждане на обекта 
– от неговото начало до 
завършването му и въвеж-
дането му в експлоатация.

Стремежът е да бъде 
създаден ясен регламент 
за класификация и катего-
ризация на строежите и 
свързаните с това разре-
шителни и съгласувателни 
режими, нормативно ре-
гламентиране на контро-
ла, взаимните договоре-
ности и застраховането, 
създаване на опростени 
процедури и т.н.

Бих искал да подчер-
тая, че по никакъв начин 
не бива на тези проекти 
да се гледа като на окон-
чателни, а ние всички 
разчитаме на активната 
експертиза на цялата про-
фесионална общност.

Готова ли е страната 
ни за програмния период 
2014 – 2020 г.? Кои тряб-
ва да са приоритетите 
през следващите седем 
години?

Големият въпрос днес 
е ще станат ли евросред-
ствата мощен фактор, с 
чието съдействие през 
тези седем години Бълга-
рия ще постигне такива 
темпове на растеж на 
икономиката и качест-
вото на живот, с които 
рязко да се съкрати дис-
танцията между 28-те 
държави – членки на ЕС?

Решаваща за положи-

телния отговор е помощ-
та  от европейските 
структурни и инвести-
ционни фондове за периода 
2014 – 2020 г.

Очевидно е, че без не-
забавно възприемане на 
нова политика на догон-
ващ растеж страната 
ни е обречена трайно да 
се утвърди в дъното на 
европейските класации 
по доходи, по качество на 
живот и т.н.

Такава нова политика 
зависи от две неща – от 
нашата способност да 
изработим и осъщест-
вим Националния план за 
развитие 2020 и от това, 
дали ще съумеем да опол-
зотворим потенциалните 
предимства по линия на 

външните партньори на 
страната.

Измежду последните 
неизменно първостепенно 
значение ще имат достъп-
ните за България ресурси 
на кохезионната политика 
на ЕС за 7-годишния пери-
од и нашата способност 
да осигурим тяхното опол-
зотворяване като важен 
инструмент за догонващ 
растеж.

Главно условие за по-
стигане на такъв ефект 
е ясното дефиниране на 
целите и приоритетите, 
на които се подчинява 
цялостната дейност по 
управление на фондовете. 
Като функция от тях е оп-
ределянето на програми-
те, мерките, инструмен-

тите и структурите за 
тяхното управление.

Определените стра-
тегически приоритети 
отговарят на вида и ос-
тротата на предизвика-
телството пред страна-
та. В унисон на това бяха 
приети промени в Закона 
за образованието, въвеж-
дащи дуалната система 
по примера на Германия, 
Швейцария и др.

Комисия към Минис-
терството на образова-
нието и науката оценява 
и анализира квалифика-
ционните потребности на 
бизнеса в регионите. Из-
водите от анализа ще бъ-
дат пилотно прилагани от 
2015 г.

През следващия про-

грамен период ще се рабо-
ти за свързаност и зелена 
икономика с тематичните 
цели за нисковъглеродната 
икономика, за климатични-
те изменения и управле-
нието на рисковете, за 
околната среда и ресурс-
ната ефективност, за 
устойчив транспорт без 
проблемни участъци.

Известно е, че липсва 
връзка между образова-
нието и потребностите 
на бизнеса и високотех-
нологичните производ-
ства. Една от причините 
за това са недостатъчно 
ясните приоритетни об-
ласти за развитие на бъл-
гарската икономика.

Същевременно с това 
имаме приета Национална 

Инж. Емил Костадинов, председател на парламентарната          

През септември в парламента влизат за         
Снимки в. „Строител“



7СТРОИТЕЛИНТЕРВЮпетък, 9 май 2014

        Комисия по инвестиционно проектиране: 

        разглеждане законодателните промени в сектора
стратегия за развитие 
на научните изследвания 
2020, която идентифици-
ра следните приоритети: 
енергийна ефективност и 
зелени технологии, здраве, 
медицина, биотехнологии 
и екологично чисти храни, 
нови материали и техноло-
гии, включително инженер-
на индустрия, културно-
историческо наследство.

Обяснението за това 
объркване е, че в България 
съществува силно фраг-
ментиране в областта на 
стратегическото плани-
ране – има близо 200 на-
ционални документа, част 
от които не са финансово 
обезпечени. Това поражда 
затруднения, тъй като 
е трудно да се постигне 
единност и кохерентност 
на планираните инициа-
тиви.

Същевременно не е на-
лице ефективна система 
на мониторинг на изпъл-
нението на политиките, 
като оценката на въз-
действието им се извърш-
ва спорадично.

Драматична днес из-
глежда и демографската 
перспектива за страната, 
като по предвиждания на 
Евростат до 2060 г. на-
селението ще намалее с 
близо 27%. 

И днес страната ни 
все още е на първо място 
сред държавите – членки 
на ЕС, по риск на бедност 
и/или социално изключване, 
а и в други подобни „челни” 
позиции (здравеопазване, 
висока смъртност, бюро-
кратична ефективност и 
т.н.). Належащи са специ-
фични мерки и по отноше-
ние на ромската общност.

Именно и затова за-
дачата пред всички нас 
е да оползотворим евро-
фондовете така, че да 
станат съществен фак-
тор за ускорен подем на 
икономиката и сближава-
нето между регионите и 
на страната като цяло до 
европейските стандарти 
на живот. Целта е обща и 
за парламента, и за прави-
телството, но така също 
и на местните власти и 
гражданските структури, 
на синдикатите и работо-
дателските организации.

Необходимо е да се 
предпазим от досегашни 
грешки и провали.

Според мен приори-
тетните области, в рам-
ките на които може да се 
постигне най-голяма до-
бавена стойност, т.е. да 
допринесат в най-голяма 
степен за постигане на 
устойчива икономическа 
динамика чрез увеличава-
не на инвестициите, са 
научноизследователската 
дейност, технологичното 
развитие и иновациите, 
опазването на околната 

среда, насърчаването на 
ресурсната ефективност 
и устойчивия транспорт 
и премахването на учас-
тъците с недостатъчен 
капацитет във всички 
ключови мрежови инфра-
структури.

 Промените в Закона 
за обществените поръч-
ки бяха приети преди дни 
в пленарната зала, а Ев-
ропейският парламент 
одобри новите директи-
ви за търговете. Какво 
трябва да се промени в 
нормативната база, за 
да се подобри конкурент-
ната среда при процеду-
рите?

Вън от съмнение, при-
етите изменения и допъл-
нения ще допринесат за 
намаляване на бюрокра-
тичните тежести върху 
кандидатите и участни-
ците в процедурите за 
възлагане на търгове.

Създава се по-добра 
възможност на малките 
и средните предприятия 
за достъп до обществени 
поръчки, за намаляване на 
административната те-
жест и субективизма при 
оценяване на офертите.

Повишава се публич-
ността и прозрачността 
на процедурите, засилват 
се контролните функции 
по прилагането на законо-
вите норми и за изпълне-
нието на договорите.

Създава се реална въз-
можност за изпълнение на 
обществени поръчки от 
специализираните пред-
приятия или кооперации на 
хора с увреждания. Така че 
този ЗИД на ЗОП, според 
мен, е нормативна крачка 
в правилна посока.

Ще подчертая един-
ствено няколко теми, по 
които за съжаление не ус-
пяхме да убедим колегите 
в парламента за тяхната 
значимост. Сред тях е от-
читането на проектант-
ската услуга като специа-
лен, високоинтелектуален 
труд. 

Очевидна, според мен, 
е необходимостта от осо-
бени правила, регулиращи 
търговете в секторите 
на строителството, те-
риториалното устрой-
ство и инвестиционното 
проектиране, продикту-
вано от факта, че тези 
поръчки са за процес, а не 
са обособен отделен про-
дукт.

Приемам практиките 
на ин хауса, но само що 
се отнася до сферите 
на легитимни компетен-
ции на местните власти 
(напр. сметосъбиране, 
сметоизвозване, снегопо-
чистване), както и по от-
ношение на специалните 
обекти от системите на 
националната сигурност.

Премахването на всякак-
ви ограничения в случая 
поражда доста въпроси, а 
не дава удовлетворителни 
отговори.

Одобрени бяха и про-
мени в Закона за устрой-
ство на Черноморското 
крайбрежие. Нормативен 
акт, който често е изме-
нян. Какво е вашето виж-
дане по него? 

Подкрепям по принцип 
тези промени и направих 
предложения за второ че-
тене на закона, част от 
които бяха приети. Глав-
ният въпрос, който аз си 
задавах при тези промени, 
бе да либерализираме ли 
режима за строителство, 
или да бъдат въведени до-
пълнителни рестрикции.

Струва ми се, че в 
общи линии бе намерен ба-
ланс на интересите както 
на местните общности, 
така и в национален ас-
пект.

Лично аз се противо-
поставях на някои теж-
нения на колеги по посока 
прекомерна либерализация 
и ми се струва, че това не 
бе допуснато.

Положителен момент 
е, че общините по Чер-
номорското крайбрежие 
ще могат да определят и 
да провеждат собствена 
политика за развитие и 
устройство на терито-
рията, както и в туризма, 
защитавайки местния ин-
терес.

Преодоляват се и някои 
затруднения в практиката 
при изграждане на обекти 
на техническата инфра-
структура и т.н.

Как протича взаимо-
действието ви с Кама-
рата на строителите в 
България?

Отлично !  Работим 
колегиално и с взаимно 
уважение. Ние сме преди 
всичко колеги и имаме се-
риозни отговорности към 
сектора, който в момента 
изпитва затруднения. Раз-
читам изключително мно-
го на експертизата, която 
КСБ ни предлага и може да 
ни осигурява.

Представителите на 
Камарата участват ви-
наги когато пожелаят, 
в заседанията на парла-
ментарната Комисия по 
инвестиционно проекти-
ране.

Убеден съм, че и за в 
бъдеще нашето сътрудни-
чество ще се задълбочава 
и ще дава резултати.

Как смятате, че ще 
протече 2014 г. за бран-
ша?

Имам основания да се 
надявам, че 2014 г. ще бъде 
като минимум по-добра от 
предходната.

В зона „А” на Черноморието, коя-
то е най-проблемната, плътността 
на застрояване, ще може да бъде не 
повече от 20%, а височината на стро-
ежите до 7 м или до 2 етажа. Това 
предвиждат промените в Закона за 
устройство на Черноморско крайбре-
жие (ЗУЧК), приети окончателно от 
народните представители. Остана-
лите 70% освен пътеките са за озе-
леняване, като половината от него 
трябва да са дървета. Няма да се пра-
вят изключения освен за подземна ин-
фраструктура или дейности, свързани 
с отбраната на страната.

В зона „Б“ се допуска поставянето 
на преместваеми обекти за търгов-
ски, увеселителни и други обслужващи 
дейности, ако не се надвишават уста-
новените в подробния устройствен 
план показатели - плътност на за-
строяване и коефициент на интензив-
ност на застрояване. Също така не 
трябва да се намалява определената 
минимална озеленена площ, като най-
високата част на обектите за тър-
говски и други обслужващи дейности 
може да има височина до 3,6 м, пред-
виждат част от  измененията.  

„Радвам се, че се прие законът, и то 
в навечерието на туристическия се-
зон. Заведенията, които са по плажо-
вете, ще бъдат намалени. Мисля, че в 
крайна сметка това беше правилната 
посока. Знаете, че по мое предложение 
се изключиха всички дюни, когато се 
определяше площта от плажната иви-
ца, която да бъде заета от заведения”, 
посочи Борислав Гуцанов, председател 
на ресорната парламентарна Комисия 
по регионална политика и местно са-
моуправление.

Депутатът се обоснова, че не са 
приети предложенията на еколози за 
пълна забрана за строителството, 
защото те на практика искат пла-
жовете да са абсолютно изчистени и 

непокътнати. Според Гуцанов не може 
да има крайности в който и да е нор-
мативен акт, тъй като те не водят до 
нищо положително.

„В закона е постигнат баланс, осо-
бено за по-малките населени места 
като Созопол, Поморие, защото хо-
рата там се изхранват с туризъм“, 
коментира народният представител. 
По думите му поправките в ЗУЧК ще 
решат един от най-старите проблеми, 
свързан със забраната за строител-
ство през летния сезон.

Новите текстове вече дават въз-
можност на общинските съвети по 
места да регламентират срокове-
те за спиране на изграждането. До 
момента ограниченията обхваща-
ха почти петмесечен период и рес-
триктивните мерки не позволяваха 
на общините по крайбрежието да 
изпълняват дори и важни проекти по 
европейски програми.

При това положение законът пове-
че няма да спира строителство през 
лятото на стратегически обект в 
бургаския комплекс „Меден рудник“ или 
в съставните селища от типа на Чер-
но море или Рудник, които дори не са 
на море.

Общинските съветници ще оп-
ределят самостоятелно периодите, 
през които може да се строи или не 
по Черноморието. Очакванията са за-
браната вече да обхваща месеците 
юни, юли и август, като всеки местен 
парламент ще може да съобрази огра-
ничението със спецификата на турис-
тическия продукт и условията, които 
предлага съответната община.

Морските плажове или части от 
тях с прилежащата им акватория мо-
гат да се поддържат и управляват 
чрез предоставяне на концесия за ус-
луга при условията и по реда на ЗУЧК 
за срок до 20 години, гласуваха също 
депутатите. 

Измененията в ЗУЧК улесняват 
изграждането на важни проекти по 
европейски програми в района

С
ни

м
ка

 М
ар

т
ин

 С
ла

вч
ев



8 СТРОИТЕЛ КСБ петък, 9 май 2014

Инж. Джани Антова, 
главен експерт 
„Международна 
дейност“ - КСБ

„Има място в Алжир 
за българските фирми от 
бранша“. Това заяви по вре-
ме на среща в Камарата 
на строителите в Бълга-
рия Шикх Лароуи, който е 
представител на обедине-
ние от фирми, доставчици 
на строителни продукти 
и услуги в цяла Европа, Из-
точна Азия, Близкия изток 
и Африка. Той бе в центра-
лата на Камарата по пока-
на на инж. Светослав Гло-
сов, председател на УС на 
КСБ. Срещата се проведе и 
със съдействието на Н. Пр. 
посланика на Алжирската 
народно-демократична ре-
публика в България Ахмед 
Буташ. На нея присъства-
ха и търговското аташе 
на посолството Мохамед 
Мусауи, и представители 
на едни от най-големите 
български строителни 
фирми. В качеството си на 
директор на алжирското 
строително обединение 
Шикх Лароуи бе особено 
заинтересован от ролята, 
задачите и възможности-
те, с които разполага КСБ. 
Зам.-председателят на УС 
на Камарата и председа-

тел на ОП на КСБ – София, 
инж. Николай Станков за-
позна алжирците с основ-
ните дейности на бран-
шовата ни организация, 
като наблегна на факта, 
че строителните фирми 
в България покриват целия 
спектър дейности. В свое-
то изложение той подчер-
та също така сериозния 
интерес, който българ-
ските компании проявя-
ват към алжирския пазар, 
защото те имат профе-
сионален опит и умения, 
които да предложим при 
изпълнение на големите 
инфраструктурни програ-
ми в северноафриканската 
страна. Зам.-председате-
лят предостави думата на 
присъстващите български 
фирми да представят дей-
ността си, след което ръ-
ководителите на „ПСТ Хол-
динг“, „Металстрой АМС“ 
ООД, „Бокар“ ООД и „Трейс 
Груп Холд“ имаха възмож-
ност да зададат своите 
въпроси.

Гостът сподели, че в 
страната му присъстват 
компании от Испания, Пор-
тугалия, Турция, Франция и 
Китай, като китайските 
печелят повечето търгове. 

По думите на Шикх Ла-
роуи при стъпването на 
строителния пазар в Алжир 

трябва много внимателно 
да се избере конкретната 
форма, под която да се ра-
боти. Според него най-уд-
ачно за чуждите компании 
е да развиват дейност 
заедно с местен партньор, 
защото при провеждане на 
търгове наличието на та-
къв оператор в едно сдру-
жение носи допълнително 
предимство от 25%. Той 
поясни, че създаването на 
партньорство става по 
определени законови норма-
тиви, като разпределение-
то на дяловете на подобно 
дружество обикновено е 
51% - 49% в полза на ал-
жирската фирма, което е 
валидно както за държавни, 

така и за частни компании. 
Лароуи специално наблегна 
на факта, че трансферът 
на дивиденти след изпъл-
нение на договорката е 
свободен.

Той сподели с домаки-
ните, че в Алжир са акту-
ални пет мащабни прави-
телствени програми, като 
обърна специално внима-
ние на тази в сферата на 
хидростроителството. 
Гостът  подчерта, че в 
момента алжирска стро-
ителна фирма от среден 
мащаб търси български 
партньор, който има опит 
в изграждането на мосто-
ве, виадукти, естакади и 
други съоръжения. Шикх 

Лароуи не пропусна да 
сподели, че в хидросекто-
ра интерес за алжирците 
представляват изгражда-
нето на язовири, пречис-
твателни станции, както 
и съоръжения, обслужващи 
дейности по обезсоляване-
то на водите, но там до-
минирането на корейците 
е почти пълно.

На въпрос от страна 
на българските домакини 
за сигурността в района 
гостът сподели, че са мо-
билизирани всички усилия 
за осигуряване спокой-
ствието, като наблегна 
специално, че при наличие 
на чужди фирми се взимат 
всички необходими мерки. 

На въпрос от залата дали 
има свободно договаряне и 
при какви условия се прави 
то, гостът поясни, че при 
процедурите се спазват ус-
ловията и предписанията, 
залегнали в техния „Кодекс 
за търговете”, и когато 
финансирането на даден 
проект става от държава-
та, не е възможно директно 
възлагане на държавна или 
частна фирма. Единствено 
изключение се прави при из-
вънредни обстоятелства, 
които са от национално 
значение, като например 
борбата с последиците от 
стихийни бедствия.

Същевременно Шикх 
Лароуи подчерта, че има 
договор между обедине-
ние от алжирски фирми с 
основна дейност изграж-
дане на жилищни и нежи-
лищни сгради и консорциум 
от фирми от Португалия, 
Турция и Испания. Двете 
страни успяват да стиг-
нат до споразумение, кое-
то във финалния вариант 
се подписва от съответ-
ните ресорни министри. 
Алжирският гост подчер-
та, че е необходимо бъл-
гарските компании да тър-
сят обединение помежду си 
и подкрепа от държавата 
в лицето на съответните 
ведомства. 

Снимка Емил Христов

КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ - БУРГАС
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Инж. Валентин Вълев, 
член на Управителния 
съвет на КСБ

След проведени разговори 
между членове на Управителния 
съвет на Камарата на строи-
телите в България на среща, 
състояла се във Вършец, се 
очертаха следните проблеми, 
с които фирмите се сблъскват 
при участието си в обществени 
поръчки:

I. На първо място се от-
кроява сериозна тенденция за 
необосновано утежняване на 
условията за участие в проце-
дурите по избор на изпълнител 
на обществени поръчки. Все по-
често към минималните изис-
квания за квалификация и опит 
на участниците възложители-
те изискват доказателства за 
назначени по трудови договори 
лица за контрол върху качест-
вото на строителството и 
такива за контрол по спазване 
на безопасни условия на труд, 
като същевременно те следва 
да имат минимум 2 или 3 години 
стаж на тази позиция и да са 
преминали обучение през послед-
ните 12 месеца от лицензиран 
от НАПОО център за професио-
нално обучение.

Процедури с подобни изиск-
вания са:

1. „Строителни работи по 
реализирането на проект „Ре-
конструкция на тротоари по ул. 
„Равно поле” и ул. „Нефтяник” в 
гр. Шабла, община Шабла, обл. 
Добрич”.

2. „Строително-монтажни 
работи за реконструкция и ес-
тетизация на градски площад и 
околното пространство на гр. 
Шабла”.

3. „Закриване на съществу-
ващо сметище за ТБО в гр. Коз-
лодуй” – община Козлодуй.

4. „Изграждане на двуетажна 
сграда (разширение) на ОДЗ 85 
„Звездичка” с две яслени и една 
градинска групи в кв. 42, УПИ VI, 
кв. „Дружба 2”, част на терито-
рията на район „Искър”, община 
София.

5. „Корекция на р. Лева”, об-
щина Криводол.

6. „Изграждане на две вът-
решни канализационни мрежи”, 
с. Камен.

7. „Строителство, рекон-
струкция, рехабилитация на ВиК 

мрежи и съоръжения в с. Глогово, 
община Тетевен. Част: ВиК сис-
теми и инсталации”.

8. „Избор на изпълнител на 
СМР на обект „Благоустроява-
не на крайдунавски парк, част I, 
етап II”, община Тутракан.

9. „Доизграждане на физкул-
турен салон и топла връзка към 
199 ОУ на територията на Сто-
лична община, район „Подуяне”, 
община София.

10. „Избор на изпълнител на 
СМР на обект „Рехабилитация 
на зелени площи с изграждане 
на площадки за детски игри и 
кътове за отдих в населените 
места в община Завет”.

Същевременно всеки участ-
ник в процедура по Закона за 
обществените поръчки или 
НВМОП прилага в офертата си 
удостоверение за вписване в 
Централния професионален ре-
гистър на строителя. Това само 
по себе си би следвало да е дос-
татъчно доказателство за въз-
ложителите, че съответното 
дружество покрива нормативни-
те изисквания за извършване на 
строителни дейности, съгласно 
ЗКС и ЗУТ.

Комисията за воденето, под-
държането и ползването на Цен-
тралния професионален регис-
тър на строителя би отказала 
вписване на дружество, което 
не е изпълнило императивна нор-
ма на ЗКС, включително норма-

та на чл. 15 (1), т. 4 – за нает 
по трудови договори персонал. 
ЦПРС е публично достъпен, ето 
защо е излишно възложителите 
да изискват доказателства за 
обстоятелства, надлежно удос-
товерени от компетентен ор-
ган.

Допълнителните утеж-
няващи условия за участие в 
процедурите – за доказване на 

Отчитайки, че един от 
най-важните въпроси, касаещи 
всички строители, е законова-
та рамка на тяхната работа, 
Областното представител-
ство на Камарата на строи-
телите в България – Пазарджик, 

организира среща на фирмите 
от областта с цел обсъжда-
не предстоящите промени в 
Закона за устройство на те-
риторията, записани в предло-
жението на КСБ.  Дискусията 
ще е във Велинград на 15 и 16 

май т.г. Поканени са предста-
вители от областните пред-
ставителства на Камарата 
от Пловдив, Смолян, Кърджали 
и Хасково. 

Вестник „Строител“ е меди-
ен партньор на събитието.

проведени периодични обучения 
на контрольорите по качество 
и ЗБУТ и за наличие на стаж на 
съответната позиция, не се 
основават на нормативни изис-
квания. Възложителите зала-
гат тези условия в рамките на 
своята оперативна самосто-
ятелност по смисъла на чл. 51 
от ЗУТ, но третират превратно 
правомощията си за преценка 

на квалификацията на участни-
ците. От продължителността 
на трудовия стаж на контрольо-
рите по качество и по ЗБУТ не 
следва да се правят изводи за 
съответствието на бъдещото 
строителство с изискванията 
на възложителя.

В обобщение на горното 
смятам, че подобен критерий в 
процедури по ЗОП/НВМОП има за 
цел да ограничи възможността 
за участие на част от дружес-
твата в обществени поръчки. 
Същевременно по този начин се 
дава необосновано предимство 
на друга част от строителните 
фирми, които биват избирани за 
изпълнители при ограничена кон-
курентна среда.

II. Втори основен проблем, 

очертаващ се в отношенията 
между възложители и изпълните-
ли на обществени поръчки, е съ-
държащата се в договорите кла-
уза относно финансирането на 
проектите. Често възложители-
те не посочват конкретен срок 
за извършване на плащания, а об-
вързват своето задължение с по-
лучаването на целеви средства 
от съответния финансиращ 
орган. Договорът за общест-
вената поръчка, сключен между 
възложителя и изпълнителя, е 
поставен в зависимост от друг 
контракт – между възложителя 
и финансиращия орган, по който 
изпълнителят не е страна. Това 
води до неравностойно положе-
ние на изпълнителите, които не 
са информирани за условията на 
договорите между възложители 
и финансиращ орган и не са в 
състояние да предвидят кога ще 
получат плащане за изпълнените 
и приети работи.

Също така в част от дого-
ворите за рекултивация на ста-
ри депа за битови отпадъци се 
предвижда еднократно плащане 
едва след приключване и приема-
не на техническата и биологич-
ната рекултивация. Това озна-
чава, че изпълнителят е длъжен 
да финансира обекта изцяло със 
свои средства, а плащане ще 
постъпи евентуално след 3 – 4 
години.

Пример за такава процеду-

ра е „СМР по рекултивация на 
старо сметище в гр. Сухиндол, 
община Сухиндол”, обявена през 
2013 г. Чл. 4 (1) от Договора по 
процедурата гласи: „Възложи-
телят се задължава да плати 
дължимата цена, както следва: 
еднократно след приключване 
на СМР на обекта, издаване на 
удостоверение за въвеждане в 
експлоатация или Приложение 16 
от Наредба № 3 от 31.07.2003 г., 
одобряване и превеждане на суми 
на Възложителя от ПУДООС.”

Считам, че по горепосочени-
те проблеми, а и по други въпро-
си, повдигани от членове на КСБ, 
Камарата следва да се излезе с 
официално становище, защита-
ващо интересите на строител-
ния бранш в България.

Снимки Денис Бучел

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ПАЗАРДЖИК
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Лиляна Павлова, член на Комисията по регионална политика и 
местно самоуправление в 42-рото НС:

Ренета Николова

Г-жо Павлова, вие бяхте 
един от участниците в тре-
тата кръгла маса „Модерниза-
ция на обществените поръч-
ки”, организирана от КСБ и ОП  
– София. ЗИД на ЗОП вече е 
факт. Във варианта, в който 
бяха приети от Народното съ-
брание – промените ще решат 
ли съществуващите проблеми 
в сферата на обществените 
поръчки?

Проблемите няма да се ре-
шат. По време на кръглата 
маса стана ясно, че препъника-
мъните остават, дори на мес-
та се задълбочават. Пример, 
който имаме в строителния 
бранш, са взаимоотношенията 
с подизпълнителите и разпла-
щането с тях. Предложеното 
от нас за решаване на пробле-
ма не беше прието. Има много 
въп росителни, но дебатът не 
се получи предварително, а те-
мата се политизира в пленарна-
та зала, което е лошо. Другото, 
което според мен не трябва да 
се прави веднага, е да се транс-
понира новата евродиректива, 
защото има две години да се 
избистри. За да се реши пробле-
мът с обществените поръчки, 
трябва да се направят няколко 
неща, които са обсъждани и с 
КСБ. Първото е типизация на 
тръжните документи и стан-
дартизация. Всъщност тук е 
разковничето, защото е ясно, 
че една малка община невинаги 
има капацитет да направи доб-
ри тръжни документи. Трябва да 
се предотврати възможността 
всеки да интерпретира по су-
бективни критерии оценката 
на кандидатите. Това засега 
остава в сферата на добрите 
намерения.

Най-скандалното, което ос-
тана като текст в закона, са 
т.нар. ин хаус поръчки. Отва-
рянето широко на вратата за 
тях всъщност отваря кутията 
на Пандора. Много бързо всички 
държавни и общински фирми ще 
започнат да изпълняват поръч-
ки, за които нямат капацитет, 
ще започнат без търг и конкурс 
да си наемат подизпълнители 
или чрез изкуствено създадени 
дъщерни дружества. Цените ще 
се определят под масата и без 
критерии. Накрая ще се получи 
източване на огромни суми от 
държавния бюджет – без търг, 
без контрол и без да е ясно кол-
ко и за какво се плаща. Може да 
има елемент от ин хаус в евро-
пейската директивата и да е 
позволен до някаква степен, но 
не изцяло, във всички области. 
Най-фрапиращото е, че при този 
вид поръчки няма ценообразува-
не, няма конкуренция между учас-
тниците.

На кръглата маса от стра-
на на КСБ бе поставен въпро-
сът за възможността за про-
мяната на договорите поради 
непредвидени обстоятелства 

– какво се случи с този текст? 
Големият дебат беше именно 

за анексирането на договорите. 
Аз и до ден днешен съм убеде-
на, че към онзи момент, когато 
предложихме и въведохме в за-
кона забраната за анексиране 
на договорите, това беше пра-
вилна стъпка, защото в годи-
ните назад се злоупотребява-
ше с тази възможност, и то в 
грандиозни размери и за сметка 
на данъкоплатеца. Това беше 
много порочна практика. Един-
ственият шанс да спрем този 
процес бе да го забраним. Факт 
е, че към момента има проблем. 
Няма възможност за гъвкавост 
при изпълнението на договори-
те. Аз смятам, че проб лемът е 
в прекалено строгите правила, 
които са въведени, особено ко-
гато говорим за оперативните 
програми с европейско финан-
сиране, където изрично е каза-
но, че не може да се променят 
количества, нито нещо, което 
е в публикувания търг като ко-
личествена сметка. Ясно е, че 
няма идеални проекти и винаги 
възниква нещо непредвидено, 
затова, ако се оптимизират 
правилата за допустимост и се 
премахнат прекалените детай-
ли и излишни изисквания, ако се 
позволи гъвкавост в рамките до 
10% от стойността на договора 
да се прави вариация, смятам, че 
това до голяма степен ще реши 
въпроса, за който се говори. Връ-

щането на анексирането обаче 
ще доведе до стари проблеми. 
Когато се правят правилата за 
новия програмен период, прос-
то трябва да се оптимизират 
и да се дава опция за гъвкавост 
и за промяна в количествата и 
видовете дейности и матери-
али, разбира се, доказвайки, че 
това е в полза на проекта. По 
този начин ще се реши пробле-
мът, пред който са изправени 
и строители, и бенефициенти 
– че всъщност много често не 
се признават разходи, които са 
важни за проекта, и той е не-
изпълним без тях, но ги няма в 
първоначалния договор.

Работна група към КСБ, в 
която влизат представители 
на всички браншови организа-
ции, изготви пакет промени за 
разделяне на ЗУТ и създаване 
на специален закон за строи-
телството. Какво е вашето 
мнение?

Аз винаги съм „за” предложе-
ния, които подобряват дейст-
ващи закони. Разбира се, първо 
трябва да ги видя и да се запоз-
ная с тях. Ако се върнем назад, 
когато бях министър, аз тога-
ва, а и сега защитавам ста-
новището, че ЗУТ може да не 
е съвършен закон, но все пак е 
закон, установяващ строител-
ните практики, с които бран-
шът свикваше 10 години, и нес-
лучайно има толкова промени, за 

да бъде пригоден към дейст-
вителността. Колкото и да 
е несъвършен, той дава една 
добра основа. Притеснявам 
се, че сега с неговото анули-
ране и правенето на изцяло 
нови закони ще е необходимо 
пак същото време, за да се 
свикне с тях, да се установят 
и адаптират. Аз обичам нови-
те неща, но според мен тук 
трябва да се подходи много 
внимателно. Това ми е общият 
коментар по темата, но съм 
отворена за дебати – новият 
закон, ако има такъв, не тряб-
ва да влиза в сила веднага, а е 
необходимо да се даде прехо-
ден период. Законът трябва да 
е направен по експертен, а не 
по политически начин, темата 
не трябва да се политизира. 
Строителството и браншът 
като цяло трябва да могат да 
функционират при всяко едно 
управление, независимо какво 
е то. МИП освен промените в 
ЗУТ ще предложи и такива в 
ЗОП, където да има специални 
правила за възлагане на по-
ръчки в строителството. Аз 
по принцип съм „за”, но това 
не трябва да е за сметка на 
контрола. Може да има един 
ЗОП и към него да има някол-
ко правилника за различните 
сектори, но всичко трябва да 
е част от ЗОП, не трябва да 
има специален ред в друг за-
кон – това ще доведе до пъ-
лен хаос. Също смятам, че в 
ЗУТ може да има допълнителен 
правилник, който да регламен-
тира строителството.

Какви са очакванията ви 
за новия програмен период? 
Имаме ли необходимата под-
готовка за усвояване на сред-
ствата?

Аз много детайлно следя 
новия програмен период. Към 
2012 г. бяхме много добре под-
готвени, защото в края на го-
дината оставихме един прое-
ктен договор за партньорство 
и една добре разписана Опера-
тивна програма за региони в 
растеж. От тази гледна точка 
новото правителство получи 
от нас една добра основа. За 
съжаление не виждам напредък. 
Притеснително е, че всичко 
се отложи много във времето. 
Очак ва се най-рано през есента 
на 2014 г. да започне финанси-
рането по оперативните про-
грами, което е изключително 
късно. Още нещо, което много 
ме притеснява – то касае най-
вече строителния бранш и аз го 
казвам вече от няколко месеца, 
е, че не само 2014 г. ще е нуле-
ва, а пресмятайки сроковете и 
правилата за финансиране, ре-
ално строителният бранш ще 
може да изпълнява проекти на 
терен чак през 2016 г. Това е 
така, защото, ако през лятото 
на 2014 г. се приеме споразуме-
нието за партньорство, есента 
се приемат оперативните про-
грами, първите обяви за проект-
ни предложения ще бъдат през 

октомври 2014 г. Това означава, 
че до края на 2014 г. ще вървят 
само поканите за кандидат-
стване от страна на бенефи-
циентите. След това срокът за 
оценка на тези предложения е 3 
месеца. Когато се сключат до-
говорите, трябва да се подгот-
вят тръжни документи. Това ще 
стане септември 2015 г. Тогава 
тепърва търговете ще се обя-
вят по ЗОП. Стандартно поръч-
ките отнемат 4 месеца, което 
прави януари 2016 г., ако има об-
жалвания, сключени договори ще 
има към края на 2016 г., което 
означава две абсолютно нулеви 
години като средства в строи-
телния бранш. И това е за мен  
много притеснително, защото 
за бранша няма да има работа.

Какъв е изходът от такава 
ситуация?

Според мен имаше вариант 
да бъдат съкратени тези сро-
кове. Първата стъпка беше 
въпросните правила и крите-
рии за допустимост да бъдат 
уточнени през есента и зима-
та на 2013 г. Също така защо 
сега не се приемат правилата и 
процедурите за кандидатства-
не? По оперативните програми 
всичко е ясно и нищо не пречи 
да се отвори поканата за кан-
дидатстване, да тече процесът 
по подбор на документи. Осно-
вата я има и може на базата й 
да се работи. Могат да вървят 
и търгове за избор на изпълни-
тели под условие за осигуряване 
на финансирането – това е най-
лесният вариант. При добра ор-
ганизация, визия и воля нещата 
могат да се движат паралелно 
и да се случват и закъснението 
да се навакса. Смятам, че това 
може и трябва да се направи. 

Като бивш министър на ре-
гионалното развитие как виж-
дате строителната картина в 
страната?

Не искам да говоря само 
лоши неща. Добрите новини 
бяха, че зимата беше слънчева и 
можеше да се работи. И дотук. 
Това, което аз виждам при голе-
мите инфраструктурни обекти, 
е, че всеки един от тях е заба-
вен. Процесът за отчуждаване 
на терените е напълно блокиран 
– той в момента предизвиква 
хаос. Заради него не могат да 
започнат много обекти, като 
Северната скоростна тангента 
и втората част на Западната 
дъга, включително и новите про-
екти, като „Струма”, „Калотина” 
и пътят София – Видин. Според 
мен трябва да се намери баланс, 
от една страна, собствениците 
да получат справедливо обезще-
тение, а от друга – държавата 
да може да реализира големите 
инфраструктурни обекти. Тряб-
ва да се предложат нови проме-
ни в закона и аз съм готова за 
дебат и постигане на консенсус 
по темата. Необходими са и 
консултации с бранша, за да се 
намери оптимален вариант за 
всички страни.

Снимка Денис Бучел
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Правителството отпусна 26,7 
млн. лв. от резерва в държавния 
бюджет за предотвратяване на 
последиците от бедствия. Те ще 
бъдат преведени на министерства, 
ведомства и общини за финансиране 
на проекти и дейности, свързани с 
неотложни аварийно-възстанови-
телни работи, завършване на обек-
ти, за възстановяване на сгради и 
за помощ за физически лица, чиито 
жилища са увредени.

Част от средствата ще са за 
аварийно конструктивно укрепване 
на храма „Св. Св. Кирил и Методий” в 
Бургас. Това е и най- скъпият проект 
за 1 815 069 лв. Ще бъдат разплате-
ни разходи за укрепване на брегове-
те и дигите на р. Туфча в района на 
с. Брезница (14 029 лв.), ще се прави 
авариен ремонт на мост в с. Садово, 
община Аврен (126 330 лв.), както и 
възстановяване на пътна връзка за 
квартал  „Златаршкото“ в село Де-
дина (98 550 лв.). Одобрени са ава-
рийно укрепване на мост на изхода 
на врачанското село Три кладенци 

(73 246 лв.), разплащане на разходи 
за спасителни и неотложни работи 
за осигуряване на проходимост на 
различни маршрути в община Тервел 
(3580 лв.).  Ще се изгради  водосток 
и подпорни стени на дере в община 
Рила (236 861 лв.). Ще се даде помощ 
за жилища на пострадали физически 
лица в община Троян (108 227 лв.) и 
др.

Проектите и финансирането за 
тях са одобрени на заседание на 
Междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към 
Министерския съвет.

Всички 10 процедури за общинските 
проекти в област Видин по Публичната 
инвестиционна програма на правител-
ството „Растеж и устойчиво развитие 
на регионите“ са започнати. Област-
ният управител  инж. Кръстьо Спасов 
е изпратил в Министерството на фи-
нансите първия доклад за напредъка по 
изпълнение на програмата.

Към 30 април 2014 г. всички кметове 
на деветте общини бенефициенти са 
обявили търговете и се работи по гра-
фик. 

Девет от процедурите на обща 
стойност 8 048 000 лева са открити, 
една е чрез набиране на оферти с пуб-

лична покана. Днес (9 май т.г.) отварят 
офертите за проект на община Видин 
за основен ремонт (1-ва фаза) на При-
родо-математическа гимназия „Екзарх 
Антим I”.  

По публичната инвестиционна про-
грама в област та се финансират 16 
проекта на обща стойност 13 048 243 
лева. Списъкът включва освен общински 
и два обекта на Агенция „Пътна инфра-
структура”. Осигурените от държавния 
бюджет средства ще бъдат инвестира-
ни в подобряването на пътната и ВиК 
инфраструктура и обновяването на со-
циални домове, учебни заведения и кул-
турни институции. 

Издадено е строително разрешение 
за първия етап на разширението на бул. 
„Васил Априлов” в Пловдив. Проектът е 
на стойност 2,5 млн. лв. Първият етап 
обхваща участъка от Централна гара 
до ул. „Любен Каравелов”, а вторият 
стига до кръстовището с ул. „Гладстон”. 
Там заради разширението предстои да 
бъдат съборени две къщи. В близките 
дни ще започне процедура за тяхното 
отчуждаване. Те ще бъдат обезщетени 
с 200 000 лв. 

За разширението се говори от де-

сетилетия. Паветата ще бъдат пре-
махнати и заменени с асфалт. Рекон-
струкцията предвижда изграждане на 
две платна, всяко от които с ширина 
10,50 м. До края на годината може да се 
проведе и тръжната процедура. 

Първоначално строителните работи 
ще започнат с общински средства. Спо-
ред кмета Иван Тотев реконструкцията 
може да се финансира с пари от продаж-
бата на стадион „Христо Ботев”. Купу-
вач на спортното съоръжение е ПФК 
„Ботев“ – Пловдив. 

Свилена Гражданска

„Обновяването на бул. 
„Цариградско шосе” тряб-
ва да завърши до 15 сеп-
тември“, заяви кметът 
на Столичната община 
Йорданка Фандъкова. Тя 
инспектира ремонтните 
дейности на естакадата 
на булеварда при „4-ти км” 
заедно със заместника си 
Любомир Христов. Освен 
на този мост ще започне 
работа и при надлеза на 
разклона за летището, а 
след това ще се рехабили-
тира и отсечката между 
двете естакади. Ремон-
тът включва локалните 
платна и поставяне на 
ново осветление.

„Даваме си сметка, че 
дейностите затрудняват 
чувствително движение-

то, но без търпение не 
може да се оправи инфра-
структурата на града. 
Това съоръжение стана 
опасно и си спомняте, че 
през миналата година от 
него падаха отломки“, под-
черта Фандъкова.

Върху отсечката на 
естакадата в посока от 
центъра към жк „Младост” 
до края на май ще бъде по-
ложен асфалт и през юни 
ще започне ремонтът на 
другото платно на пътя. 
„Булевардът няма да бъде 
затворен напълно“, обясни 
заместник-кметът на Со-
фия Любомир Христов.

Интензивно се работи 
и по бул. „България”, където 
се подменя трамвайната 
линия. 

В София сега се ремон-
тират шест големи обек-

та по програмата за ця-
лостна реконструкция на 
булеварди и се изграждат 
двете отсечки на метро-
то в жк „Дружба“ и в жк 
„Младост”. 

„Програмата ни е три-
годишна, има още много 
обекти, които е необхо-
димо да се обновят. Изви-
нявам се на хората, проя-
вяващи нетърпение, но и 
съм благодарна на тези, 
които разбират, че това 

Най-големият проект е за укрепване на храм в Бургас

Десислава Бакърджиева

Обявиха обществената поръчка за изграждане по 
проект „Етапна връзка обход на Малко Търново от км. 
2 + 603,73 до включването в път I-9 при км. 314 + 400 = 
364 + 331,10 (3 + 381,06)”. Общата дължина на участъка 
е 0,7 км. Индикативната стойност на проекта е 1,6 
млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 150 дни.

Проектът е по програма „Ново строителство” на 
Агенция „Пътна инфраструктура” и се финансира из-
цяло от републиканския бюджет. След изграждането 
на обекта съществуващото обходно трасе на града 
ще се свърже с път I-9 и трафикът от Бургас до ГКПП 
Малко Търново ще преминава извън селището.

Кандидатите ще могат да подават оферти до 17 ч. 
на 16 юни 2014 г. Критерият за избор на изпълнител е 
икономически най-изгодна оферта.

е начинът да оправим ин-
фраструктурата на града“, 
каза Фандъкова.

Снимка авторът
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Според действащото 
в България законодател-
ство общинските ръко-
водства трябва сами да 
инициират и реализират 
процеса по устройстве-
но планиране на терито-
риите си. Водещо място 
в този процес заема на-
правата на общи устрой-
ствени планове на общи-
ните (ОУПО). При това, 
съгласно измененията и 
допълненията на ЗУТ (обн. 
ДВ, бр. 82/26.10.2012 г.), 
държавата задължи об-
щините в 6-месечен срок 
от влизането в сила на 
закона да стартират 
процедура по изработва-
не на ОУПО.

За тази цел всеки об-
щински съвет трябваше 
да приеме решение за 
изработване на ОУПО, а 
кметът на общината да 
сключи договор с колек-
тив, който да подготви 
задание и опорен план за 
изработване на ОУПО 
(след провеждане на съ-
ответната процедура 
по Закона за обществе-
ните поръчки). В този 
договор изрично се посоч-
ва, че местната власт се 
задължава да предостави 
на колектива необходима-
та изходна информация за 
целта.

Парадокса лното  в 
случая е, че общинското 
ръководство трябва да 
поеме ангажимент за 
осигуряването на изход-
на база данни, каквато 
всъщност няма. По-голя-
мата част от необходи-
мата изходна информация 
не се поддържа и съхраня-
ва от местните структу-
ри. Тя се изисква и получа-
ва от различни, външни за 
общината институции. 
При това част от тези 
данни не се подават без-
възмездно, а се заплащат 
от местния бюджет.

Тези обстоятелства 
значително затрудняват 
общинското ръковод-
ство в изпълнението на 
поетите ангажименти. 
За това спомага и лип-
сата на яснота кои са 
институциите, от които 
трябва да се изиска из-
ходна информация, и ка-
къв тип данни се очаква 
да подаде всяка от тях. 
До този момент на общи-
ните не им се е налагало 
да събират подобни дан-
ни, поради което админи-
страцията няма необхо-
димия опит в тази сфера. 
Ето защо ръководството 
трябва да се довери на 
избрания колектив да му 
посочи начините и ме-
тодите за получаване на 

нужната информация от 
съответните източници.

Най-общо общината 
трябва да подготви и 
изпрати писма (заявки) с 
искане за изходни данни 
до следните инстанции:

1. Агенцията по ге-
одезия, картография и 
кадастър (АГКК)  пре-
доставя (ако е налична) 
одобрена актуална кадас-
трална карта (*.cad фор-
мат) за територията на 
общината или за част от 
землищата в обхвата й. 
Тя съдържа графична ин-
формация за: държавните 
граници на администра-
тивно-териториалните 
единици,  землищните 
граници и границите на 
териториите с еднакво 
трайно предназначение; 
поземлените имоти с 
границите и идентифи-
каторите им; сградите 
и идентификаторите им; 
наименования на местнос-
ти, улици, водни течения 
и площи и други обекти. 
Кадастралната карта се 
създава и поддържа от 
АГКК към Министерство-
то на инвестиционното 
проектиране (МИП) съ-
гласно Закона за кадас-
търа и имотния регистър 
(ЗКИР). Тя е графичната 
база за изработване на 
опорния план.

2. Министерството 
на земеделието и хра-
ните (МЗХ) предоставя 
картите на възстанове-
ната собственост – КВС 
(*.zem формат). Те се из-
искват само в случай, че 
за територията на об-
щината няма одобрена 
актуална кадастрална 
карта. КВС се предоста-
вят в цифров вид, с база 
данни за собствеността 
и вида на земите и гори-
те по отделните землища 
на населените места. За 

тази цел общината тряб-
ва да изпрати заявка до 
МЗХ, посочвайки списъка 
с населени места в нея, 
с тяхното наименование, 
тип (село/град) и ЕКАТТЕ 
(номер от Единния класи-
фикатор на администра-
тивно-териториалните и 
териториалните единици 
в България). Данните от 
КВС на практика замест-
ват графичните  от ка-
дастралната карта, ако 
за общината не е изгот-
вена такава.

3. Националният ста-
тистически институт 
(НСИ) дава информация за 
целите на социално-иконо-
мическия анализ на общин-
ската територия, който 
включва икономика, демо-
графия, обитаване, обра-
зование, здравеопазване 
и социално подпомагане. 
Тези данни са основни за 
подготвянето на тек-
стовата част на зада-
нието. Без тях не могат 
да бъдат анализирани и 
формулирани насоките за 
развитието на социалния 
и икономическия комплекс 
на общината, нито да бъ-

дат определени приорите-
тите в устройственото 
планиране на територия-
та. Тези данни се подават 
най-често от терито-
риалните статистиче-
ски бюра (ТСБ) към НСИ 
при официално поискване 
от страна на местната 
власт. Те се предоставят 
в текстови и табличен 
вид, без да са територи-
ално отложени.

4. Националният ин-
ститут за недвижимо 
културно наследство 
(НИНКН) осигурява дан-
ните за съществуващи-
те на територията на 
общината недвижими 
културни ценности (НКЦ). 
За целта общината тряб-
ва да изпрати заявка до 
НИНКН за предоставяне 
на данни от регистъра 
на института,  който 
включва списък на всички 
обекти на недвижимото 
културно наследство за-
едно с наличната за тях 
цифрова и/или графична 
информация за техните 
териториални граници и/
или местоположение. По-
лучената по този начин 

информация по-често е 
в табличен вид (липсва 
графичната компонента). 
Тя представлява списък с 
обектите на недвижимо-
то културно наследство в 
общината, като за всеки 
от тях е посочено наиме-
нование на обекта, насе-
лено място (землище), ад-
рес (локализация), основни 
кадастрални данни (номер 
на УПИ и квартал), доку-
мент за обявяване, вид на 
обекта (архитектурно-
строителен, художест-
вен, исторически и др.) и 
категория на обекта (на-
ционално или местно зна-
чение, за сведение и др.). 
Тези данни са необходими 
за изготвянето на раздел 
„Културно наследство”.

5. Национален архе-
ологически институт 
с музей при БАН (НАИМ-
БАН) също предоставя 
изходна информация за 
раздел „Културно наслед-
ство”. Той създава и под-
държа археологическата 
карта на България (АКБ), 
която представлява акту-
ален регистър на археоло-
гическите обекти на те-
риторията на страната. 
Данните от тази карта 
са нужни, за да се допъл-
ни списъка на НИНКН с 
недвижими културни цен-
ности. За целта общи-
ната трябва да изпрати 
заявка до НАИМ-БАН за 
получаване на информация 
за наличните археологи-
чески обекти в общинска-
та територия. Данните, 
които НАИМ-БАН предос-
тавя, включват списък 
на тези обекти, като за 
всеки от тях са посочени 
регистрационна карта на 
обекта, местоположение 
(община, населено място, 
местност, кадастрален 
номер), локализация, осо-
бености (площ, вид, хро-
нология), статут (начин 
на опазване). Текстовите 

данни са придружени и от 
графичен материал.

6. Регионалната ин-
спекция по околната 
среда и водите (РИОСВ) 
предоставя данни за със-
тоянието на компонен-
тите на околната сре-
да – атмосферен въздух, 
води, почви, акустично 
натоварване, радиацион-
на обстановка, биоло-
гично разнообразие, еле-
менти на Националната 
екологична мрежа (НЕМ). 
С оглед получаване на ин-
формация за обектите на 
НЕМ общината трябва да 
изпрати заявка до РИОСВ 
за предоставяне на данни 
за наличните в община-
та защитени територии 
по смисъла на Закона за 
защитените територии 
(ЗЗТ) и защитени зони 
по смисъла на Закона за 
биологичното разнообра-
зие (ЗБР). В резултат на 
това общината получава 
списък на тези места, 
като за всяка една от тях 
е посочено име, номер в 
държавния регистър, вид 
(резерват, национален 
парк, природна забележи-
телност, поддържан ре-
зерват, природен парк или 
защитена местност), до-
кумент за обявяване, мес-
тонахождение, площ и ха-
рактеристика. Изброени 
са и наличните защитени 
зони с тяхното наимено-
вание и документ за обя-
вяване. Тези данни са не-
обходими за изготвянето 
на раздел „Околна среда”. 

7. Областното пътно 
управление (ОПУ) предос-
тавя информация за пъти-
щата от републиканска-
та пътна мрежа (РПМ) в 
общинската територия, 
включително наименова-
нието му, неговото трасе 
и дължина, състоянието 
на настилката, общата 
дължина на участъците 
от РПМ в границите на 

Ролята на 
местната власт и 
администрацията й

Доц. д-р арх. Валери Иванов, 
ас. арх. Пламена Стоянова 
Катедра „Градоустройство” 
към Архитектурния факултет на УАСГ

Снимки в. „Строител“
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общината, тяхното на-
товарване и планирани 
ремонтни дейности в 
средносрочен план. Тези 
данни се осигуряват от 
съответното ОПУ по за-
явка на общината и се 
предлага най-често в тек-
стови и табличен вид. Тя е 
необходима за изготвяне 
на раздел „Транспортна 
инфраструктура”, в част-
ност „Пътна инфраструк-
тура”.

8. Националната ком-
пания „Железопътна ин-
фраструктура” (НКЖИ) 
предоставя информация 
за наличните на терито-
рията на общината жп 
гари и жп линии, в т.ч.: 
трасе и дължина на съот-
ветната жп линия; кате-
горизация, класификация и 
габарит на натоварване; 
техническо състояние на 
съоръженията; перспек-
тиви за развитие на жп 
мрежата за следващия 
планов период. Тези данни 
се дават от НКЖИ по за-
явка на местната власт 
и се предлага най-често в 
текстови и табличен вид 
(понякога и графичен). Тя 
е необходима за изготвя-
не на раздел „Транспорт-
на инфраструктура”, в 
частност „Железопътна 
инфраструктура”.

9. Експлоатационно 
дружество „Електро-
снабдяване” предоставя 
данни за състоянието на 
електроснабдителната 
и електроразпределител-
ната мрежа на терито-
рията на общината. Това 
включва информация как-
то за точковите обекти 
(разпределителни под-
станции, трафопостове и 
др.), така и за линейните 
обекти (електропроводи 
с техните трасета, сер-
витути, местоположение, 
териториално отлагане). 
Тя се осигурява от съот-
ветното експлоатацион-
но дружество по заявка на 
общината и се предлага 
най-често в текстови вид 
(ако има графична компо-
нента, тя е схематична и 
няма практическа прило-
жимост). Тези данни са не-
обходими за изготвяне на 
раздел „Инженерни мрежи 
и съоръжения”, в частност 
„Електроснабдяване”.

10. Експлоатационно 
дружество „Водоснаб-
дяване и канализация” 
предлага данни за състоя-
нието на водоснабдител-
ната и канализационната 
мрежа на територията на 
общината. Това включва 
информация както за точ-
ковите обекти (помпени 
станции, пречиствател-
ни станции за отпадни 
води и др.), така и за ли-
нейните обекти (водопро-
води с техните трасета 
и местоположение). Тази 
информация се предоста-

вя от съответното екс-
плоатационно дружество 
по заявка на общината 
и се предлага най-често 
в текстови вид (ако има 
графична компонента, тя 
е схематична и няма прак-
тическа приложимост). 
Тези данни са нужни за 
изготвяне на раздел „Ин-
женерни мрежи и съоръ-
жения”, в частност „Водо-
снабдяване и канализация”.

Посочените десет ин-
станции осигуряват ос-
новната изходна инфор-
мация за изготвянето на 
задание и опорен план за 
изработване на общ ус-
тройствен план на общи-
ната (ОУПО). Те обаче не 
изчерпват целия набор от 
необходими изходни данни. 
Останалата част трябва 
да бъде събрана и подаде-
на от самата общинска 
администрация.

За тази цел местна-
та власт предоставя 
на колектива, който из-
готвя заданието и опор-
ния план, целия набор от 
стратегически и плано-
ви документи, касаещи 
развитието на терито-
рията й. Това са:

Регионален план за 
развитие (на съответ-
ния район за планиране, в 
който попада общината).

Областна страте-
гия за развитие (на съот-
ветната област, в чийто 
състав влиза общината).

Общински план за 
развитие (на съответна-
та община).

Стратегическа про-
грама за икономическо 
развитие на общината.

Общинска стра-
тегия за развитие на 
туриз ма.

Общинска страте-
гия за развитие на соци-
алните услуги.

Общинска програма 
за опазване на околната 
среда.

Общинска програ-
ма за управление на дей-
ностите по отпадъци-
те.

Общински план за 
защита на населението 
при бедствия.

Други документи, 
които имат отношение 
към развитието на общи-
ната.

Въпреки наличието 
на огромен брой стра-
тегически и планови до-
кументи за развитие на 
общината те не успяват 
да покрият всички аспек-
ти и проблеми в устрой-
ството на територията. 
Това налага допълване на 
изходната информация с 
текущи факти, данни и 
документи от различни 
служби и звена в админи-
страцията. Тук се включ-
ват например:

Копия от действащи 
кадастрални, регулацион-

ни и застроителни плано-
ве на отделните населени 
места в общинската те-
ритория.

Наличие и граници на 
земи по § 4 от Закона за 
собствеността и полз-
ването на земеделските 
земи (ЗСПЗЗ).

Наличие на земи с 
променено предназначе-
ние по Закона за устрой-
ство на територията 
(ЗУТ).

Наличие на инвести-
ционен интерес към опре-
делени части от общин-
ската територия и насока 
на намеренията.

Одобрени големи 
инвестиционни и инфра-
структурни проекти за 
части от общинската 
територия или за цялата 
територия.

Визия на общината 
за развитие на различни 
икономически дейности 
в разглежданата тери-
тория. Особено полезен 
е диалогът с местната 
власт – кмет на община-
та, кметове и кметски 
наместници на селищата. 
Не по-малка е ролята и на 
местните специалисти 
извън администрацията, 
които са компетентни по 
отделни компоненти на 
заданието и опорния план 
за ОУПО.

Развитие на спорта, 
отдиха и зелената сис-
тема (във и извън грани-
ците на урбанизираните 
територии), както и дру-
ги специфични тематични 

направления, които не са 
отразени в общите стра-
тегически и планови доку-
менти.

Други данни, свър-
зани с устройството на 
разглежданата терито-
рия.

От направеното до-
тук изложение могат да 
бъдат формулирани някол-
ко основни извода относ-
но ролята на общината 
и администрацията й в 
процеса на събиране на 
изходна информация за 
изготвяне на задание и 
опорен план за изработ-
ване на ОУПО:

По-голямата част 
от необходимата изходна 
информация не се поддър-
жа от местната админис-
трация. Общината тряб-
ва да подаде множество 
на брой писмени заявле-
ния до различни инстан-
ции (частни и държавни 
структури), за да получи 
нужната база данни. При 
това част от тях не се 
предоставят безвъзмезд-
но, а се заплащат на общо 
основание.

Получената по този 
начин информация не е 
достатъчно пълна за це-
лите на заданието и опор-
ния план за изработване 
на ОУПО. Необходимо е 
да се набави информация 
и от многобройните те-
матични, стратегически 
и планови документи, ка-
саещи развитието на об-
щинската територия.

За попълване на праз-

нотите в информационна-
та осигуреност се налага 
и активен диалог с об-
щинското ръководство и  
съответните специалис-
ти в администрацията, 
които се явяват един-
ственият източник на ак-
туални данни за някои от 
разделите в заданието и 
опорния план.

Всичко това показва, 
че общините са поста-
вени в незавидно поло-
жение. От една стра-
на, те са задължени от 
държавата и закона да 
стартират процедурата 
за изработване на ОУПО. 
От друга страна, те не 
разполагат с необходима-
та изходна информация, 
която да предоставят на 
колективите, изготвящи 
задания и опорни планове, 
и играят допълваща роля 
в процеса на осигуряване 
на данни.

За да се избегне този 
конфликт, е необходи-
мо местните власти да 
имат освен задължения и 
известни правомощия за 
получаване и съхраняване 
на актуална база данни в 
администрацията си.

За постигането на 
тази цел обаче държав-
ната власт трябва да 
намери механизъм (уп-
равленски, нормативен 
и финансов), чрез който 
да се осигури процесът 
по предоставяне на тези 
данни на общинската ад-
министрация. Ако държа-
вата съумее да открие и 

реализира подобен меха-
низъм, местните власти 
ще получат правото да 
разполагат с нужната ин-
формация без изразходва-
нето на значими средства 
и време за нейното полу-
чаване.

Вероятно това е свър-
зано и с формиране на 
нова структура в общин-
ската администрация 
(работна група), която да 
поеме функциите по:

събирането и систе-
матизирането на инфор-
мацията;

съхранението и регу-
лярното актуализиране на 
данните в нея;

предоставянето 
(при необходимост) на из-
вадка от тази база данни 
на заинтересовани стра-
ни.

Всичко това ще дове-
де, според нас, до няколко 
положителни промени:

Общината ще раз-
полага непрекъснато с 
актуална база данни, коя-
то ще повиши степента 
на информираност на ръ-
ководство й за реалното 
състояние и процесите, 
които протичат на тери-
торията й.

Това много ще подпо-
могне местните власти 
във вземането на адек-
ватни управленски реше-
ния, като ще даде възмож-
ност на ръководството 
да обоснове и аргументи-
ра своите предложения.

Общината ще има 
инструмент, чрез който 
да осъществява ефекти-
вен контрол при изгот-
вянето и прилагането не 
само на стратегически 
документи, а и на доку-
менти с устройствен ха-
рактер (вкл. ОУПО).

При възникнала не-
обходимост (не  само 
от изготвяне на ОУПО) 
общината ще може да 
предостави бързо и без-
проблемно необходимата 
информация на заинтере-
сованите страни. Това ще 
облекчи както колектива, 
който е избран за изпъл-
нението на конкретната 
задача, така и самата 
местна власт, която по 
този начин ще изпълни 
поетите към държавата 
ангажименти.
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20% собствени пари, то 
съотношението може да 
бъде променено на 10%.

Тепърва ще се раз-
съждава дали бизнесът и 
потенциални бенефици-
енти по програмата от 
останалите области в 
страната няма да бъдат 
дискриминирани по реги-
онален признак. Не е ясно 
и как би било ограничено 
недобросъвестно ползва-
не на замисляните префе-
ренции.

Освен по ОПИК сход-
ни специализирани про-
цедури за региона се 
предвиждат и по Про-
грамата за развитие 
на селските райони, ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси“, както и по Про-

грамата за морско дело 
и рибарство. 

Ще се осигурява под-
крепа за обекти с над-
общинско и регионално 
значение, каквито са Уни-
верситетската болница 
в Плевен, многопрофил-

ните лечебни заведения 
във Видин, Монтана и 
Враца (в съответствие 
с Националната здрав-
на стратегия до 2020 г., 
плана за действие към нея 
и мастер плана за болнич-
ните заведения). 

Една от основните 
мерки за устойчиво и ба-
лансирано развитие е 

насърчаването  
на интермодалността

като възможност за 
прехвърляне на товари 
към по-екологосъобраз-
ните видове транспорт. 
Установяването на ефек-
тивно комбиниране на 

различни средства ще 
бъде ключов момент в 
плановете за развитие 
на региона. Авторите на 
стратегията анализират 
състоянието на железо-
пътната инфраструкту-
ра за интермодални пре-

вози. Според тях тя 
не отговаря на изис-
кванията за извърш-
ване на съвременни 
товаро-претоварни 
услуги, защото след 
влизането в експло-
атация на Дунав 
мост 2 и тунела под 
Босфора се очаква 
значително увели-
чаване на транзит-
ните комбинирани 
превози. 

Възможностите 
за подкрепа по от-
ношение подобрява-
не на свързаността 
на региона предос-
тавя Оперативна 
програма „Транс-
порт и транспорт-
на инфраструкту-
ра“ 2014 – 2020 г. 
Средствата по нея 

ще се концентрират ос-
новно върху завършване-
то на липсващите желе-
зопътни и пътни връзки 
по TEN-T мрежата на те-
риторията на страната 
и насърчаването на ин-
термодалността. В до-
пълнение на инвестици-
ите по ОПТТИ с пари от 
Механизма за свързване 
на Европа (Connect ing 
Europe Facility) се пред-
вижда да  се  извърши 
модернизация на жп ли-
нията Видин – Медковец 
(отсечка от направле-
нието Видин – София), 
на жп трасето София – 
Драгоман, както и край 
граничния участък от 

Инвестиция за 1 млрд. евро и 
10 000 работи места – това пред-
вижда конкретната идея на органи-
зация на автомобилни производите-
ли и доставчици в индустрията. За 
мащабното проектно предложение 
за изграждане на „Аутопарк – Бъл-
гария” бе съобщено през октомври 
през 2012 г., по време на Междуна-
родната автомобилна конференция, 
която се проведе в София, като 
едно от местата, които се комен-
тират като възможна локация, е 
Видин. Конкретните параметри 
бяха оповестени и в крайдунавския 
град в края на 2013 г. Проектът 
предвижда местоположението да 
бъде в близост до моста „Нова Ев-
ропа”, в пределите на свободната 
безмитна зона. 

Планът е да се привлекат един 
голям производител и десетина 
доставчици, с което да се оформи 
нова индустриална зона, специа-
лизирана в автомобилната индус-
трия. Тук ще има и интермодален 
транспортен терминал. Икономи-
ческите измерения на новата по-
точна линия за сглобяване на коли 
ще са около 150 000 до 250 000 ма-
шини годишно. Инвестицията на 
производителя и съпътстващите 

доставчици на първо ниво ще е око-
ло 500 млн. евро, а впоследствие – и 
до 1 млрд. евро. Те ще са за строеж 
на сградите и технологично обо-
рудване.

В дългосрочен план „Аутопарк 
– България” ще осигури 10 000 ра-
ботни места в производствените 
обекти, ще има и други, съпътства-
щи около 15 000 работни места. 
Целта е създаване на българска 
автомобилна индустрия.

Авторите на мащабния проект 
имат и срок за изпълнение – за под-
готовка на терена и общ устрой-
ствен план на територията, до 
средата на 2014 г. Подготовката 
на проект за градоустройство ще 
отнеме нови 6 месеца, а подготов-
ката за проектиране и строеж на 
интермодалния терминал ще про-
дължи до края на 2014 г. Строител-
ството и благоустрояването на 
терена ще отнеме 24 месеца – до 
2016 г. Същинското производство 
ще започне през 2017 г.

Завършването на всички фази 
ще бъде гарантирано от между-
народни договори и подкрепа на 
компанията, която ще произвежда 
автомобилите, е записано още в 
проектното предложение. Авто-

рите на идеята имат намерение 
и за „сондиране и утилизиране на 
откритата под парцела минерална 
вода – от Гребната база до моста 
„Нова Европа”. Искат да довършат 
и защитните диги на р. Дунав след 
Гребната база. Смелите идеи про-
дължават напред в годините и с 
рестартиране на летище Видин за 
малки самолети, частни полети и 
бърза доставка на карго товари. За 
целта на новата за региона индус-
трия ще са нужни кадри. Затова в 
едно от професионалните училища 
на Видин – ПТГ „Васил Левски”, ще 
бъде въведена двуезична форма на 
обучение с такава професионална 
насоченост.

При представянето на проек-
та авторите му заявиха открито, 
че това е една много хубава идея, 
която не би могла да стане реал-
ност без подкрепата и активното 
участие на българската държава 
и правителството в преговорите 
с чуждестранните инвеститори. 
Конкуренцията не е между други 
градове в България, а между дър-
жави като нас и Румъния, Сърбия 
или Македония. Тази подкрепа сега 
е декларирана в официален доку-
мент.

Документът за развитие на региона предвижда изграждане на завод за автомобили,         

Елица Илчева

Ключови проекти ще 
дават тласък на разви-
тието на Северозападна 
България. Това става ясно 
от документ, озаглавен 
„Интегрирана стратегия 
за прилагане на интегри-
рани териториални ин-
вестиции в Северозапад-
ния район 2014 – 2020 г.”. 
Той бе публикуван на пор-
тала за обществени кон-
султации на Министер-
ския съвет (www.strategy.
bg) в края на миналата 
седмица, а дискусията по 
него ще продължи до 25 
май.

В документа от 35 
страници са посочени 
конкретни проекти, на 
които ще се разчита да 
вдигнат на крака региона. 
Такъв например е „Ауто-
парк – България” до Дунав 
мост 2. Той е за изграж-
дане на интермодален 
терминал и индустриал-
на зона за производство 
на автомобили. За Видин 
е записано и откриване 
на филиал на университе-
та в Щутгарт. Плевен е 
включен с „Интерунивер-
ситетски кампус с техно-
логичен парк” и с високо-
технологичен онкоцентър 
и спортно-възстанови-
телен комплекс към него. 
Предвидени са няколко 
туристически маршру-
та, пилотна общинска 
земеделска кооперация 
във Видин, комплекс за зе-
лена енергия от био маса 
в община Мизия. В насо-
ките, какви производства 
да се развиват, за Враца 
е посочен текстилът, за 
Монтана – храни, мебели 
и облекло, и т.н.

Пет области са в 
обхват

Това са Видин, Враца, 
Монтана, Плевен и Ловеч. 
В документа се подчерта-
ва, че за последните 4 г. 
населението на района е 
намаляло с над 18%. Без-
работицата е най-висока 
– 16,4%, при средно 10,4% 
за страната. Отчита се 
и фактът, че в тази част 
на България най-много 
деца отпадат рано от 
училище – 3500 не завърш-
ват всяка година, което е 
11,4% от общия брой. Не-
развита инфраструктура 
и застаряващо население 
допълват картината. 

Площта на района е 
19 070 кв. км и представ-
лява 17,18% от терито-

рията на страната. Тук 
има 51 общини, 668 насе-
лени места, от които 45 
града. В същото време 
икономическата актив-
ност е най-ниската в 
сравнение с останалите 
региони, почти няма нови 
инвестиции и не се раз-
виват иновации. За цяла-
та 2012 г. само 1 054 386 
хил. лв. са вложенията от 
чужбина, произведената 
продукция в индустрията 
е 7 175 906 хил. лв., а за-

етите са 137 720 души.

Подкрепата за фирми-
те е решаваща

Предвижда се компа-
ниите да могат да канди-
датстват приоритетно 
за пари от новата Опера-
тивна програма „Инова-
ции и конкурентоспособ-
ност” (ОПИК), която се 
очаква да бъде изпратена 
за съгласуване в Брюксел 
през юни. По предвари-
телни разчети 72% от 
предвидения общ бюджет 
от 1,413 млрд. евро ще бъ-
дат за закупуването на 
машини и обновление на 
предприятията, а 25% ще 
отидат за мерки за енер-
гийна ефективност.

Според единия вари-
ант за насърчаване, ако 
фирмите защитят проек-
тите си, те ще получават 
допълнителни точки при 
крайната оценка. Друг 
предвижда дружествата 
от Северозападна Бълга-
рия да участват с по-нис-
ко съфинансиране в срав-
нение с останалите. Така 
например, ако в момента 
те трябва да предвидят 

Стратегията предвижда Монтана  
да е център на леката промишленост

Високотехнологичен онкоцентър 
ще развиват към Медицинския 
университет в Плевен



15СТРОИТЕЛТЕМАпетък, 9 май 2014

скоростния път София – 
Калотина. 

Планират се мерки за 
реконструкция на пър-
вокласни, второкласни 
(извън Трансевропейска-
та транспортна мрежа) 
и третокласни пъти-
ща, които обслужват 
вътрешнорегионални 
връзки между градовете 
и осигуряват възможнос-
ти за развитие на техния 
специфичен икономически 
потенциал. Ремонтите 
ще спомогнат и за пре-
връщане на региона в 
привлекателна туристи-
ческа дестинация. Трасе-
тата са предварително 
определени на базата на 
разработена методика 
и критерии за приори-
тизиране на пътните 
отсечки. За тяхното об-
новяване Агенция „Пътна 
инфраструктура“ ще кан-
дидатства за средства 
по ОП „Региони в растеж“ 
2014 – 2020 г. 

Инвестициите  по 
приоритетни оси „Води“ и 
„Отпадъци“ на ОПОС 2014 
– 2020 г. ще допълват 
предвидените вложения 
за градовете от I до IV 
ниво от интегрираните 
планове за градско въз-
становяване и развитие, 

финансирани чрез ОПРР 
2014 – 2020 г. 

Туризмът ще се разви-
ва с обновяването на 
исторически културни 
обекти 

Не е пренебрегнат и 
потенциалът за разви-
тие на туризъм в Севе-
розападния район, който 
е външна граница към 
Румъния и Сърбия. В ре-
гиона има регистрирани 
3883 недвижими културни 
ценности от най-дълбока 
древност. Паметниците 
с категория „От нацио-
нално значение“ на те-
риторията на района са 
198 (Видин – 42, Монта-
на – 28, Враца – 44, Пле-
вен – 25, и Ловеч – 59). 
Има обекти, предложени 
за ЮНЕСКО – пещерата 
Магура, Карстовият при-
роден резерват, Враца и 

Белоградчишките скали. 
Тук се намира по-голяма-
та част от Националния 
парк „Централен Балкан”, 
природните „Врачан -
ски Балкан” и „Персина” 
(западната му част) и 
редица природни и ис-
торико-археологически 
резервати, защитени 
местности и забележи-
телности. Всичко това 
дава надежда, че стра-
тегията ще предложи и 
доста възможности за 
обновяване на туристи-
ческите обекти. Идеята 
обаче е да се финансират 
ограничен брой, предвари-
телно определени турис-
тически атракции. „Това 
ще допринесе за по-це-
ленасочено усвояване на 
средствата и формиране 
на завършен конкуренто-
способен туристически 
продукт“, са записали ав-
торите на стратегията. 

Вътре са маркирани още 
изграждането на образо-
вателна и социална ин-
фраструктура.

На опашката в стария 
период на оперативни-
те програми

И докато бъдещето 
все още е в сферата на 
добрите пожелания, ана-
лизът на настоящето в 
документа сочи, че въпре-
ки относително немалкия 
дял на средствата, инвес-
тирани от европейските 
фондове през периода 
2007 – 2013 г. в региона, 
и в тази класация той е 
на последно място спря-
мо останалите пет. „Това 
ясно посочва нужда от 
промяна в подхода и нами-
ране на по-гъвкави и целе-
насочени инструменти, 
които да имат по-осеза-
емо отражение върху раз-
витието му във всички 
сфери на икономическия и 
социалния живот“, е изво-
дът на експертите. 

По данни на публичния 
модул на системата ИСУН 
към 3 март т.г. на тери-

торията на Северозапа-
ден район се изпълняват 
939 договора за предос-
тавяне на безвъзмездна 
финансова помощ, съфи-
нансирани от структурни-
те фондове и Кохезионния 
фонд на ЕС на обща стой-
ност 1 201 908 798 лв.

По ОП „Транспорт“ 
са сключени 3 контрак-
та за 71 907 912 лв., по 
ОП „Околна среда“ – 57 
за 537 913 322 лв. 171 
са  по  ОП  „Регионал -
но развитие“. Те са за 
395 901 303 лв. По ОП 
„Конкурентоспособност“ 
–165 за 134 678 362 лв., 
по ОП „Техническа помощ“ 
5 за изграждане на об-
ластни информационни 
центрове в петте облас-
ти на обща стойност 
2 120 812 лв. По ОП „Разви-
тие на човешките ресур-
си“ са подписани 468 до-
говора на обща стойност 
49 350 122 лв., по ОП „Ад-
министративен капаци-
тет“ са сключени 70 кон-
тракта за 10 036 964 лв. 

Справка от електрон-

Всички обекти, включени в документа, за момен-
та са само на хартия. Това означава, че реализиране-
то им не може да стане с магическа пръчка и пътят 
от проектирането до строителството ще отнеме 
поне 2 – 3 години:

 Проект „Аутопарк – България“ във Видин до 
Дунав мост 2 – изграждане на интермодален тер-
минал и индустриална зона за производство на ав-
томобили. 

 Изграждане на интернационален университет-
ски кампус с технологичен парк в Плевен. 

 Интегриран туристически проект „Вия Траяна“ 
на територията на общините Долна Митрополия, 
Гулянци, Плевен, Ловеч, Троян. 

 Интегриран туристически проект „Видин – Ди-
мово – Магура – Чупрене – Чипровци“ (дестинация 
Югозападна Стара планина – Южни Карпати). 

 Интегриран проект за развитие на туризма 
„Берковица – Монтана – Вършец – Враца“ (планински, 
екстремен, СПА, културен и екотуризъм). 

 Откриване на филиал на университета в Щут-
гарт, Германия (Universitat Stuttgart) във Видин. 

 Създаване и развитие на високотехнологичен 
онкоцентър (многопрофилна болница за лечение на 
онкологични заболявания) и изграждане на спортно-
възстановителен комплекс към него в Плевен. 

 Създаване на общинска земеделска кооперация 
като пилотен проект в община Видин. 

 Комплекс за производство на зелена енергия 
от биогаз чрез използване на растителна и отпадна 
биомаса от дейността на малки и средни фермерски 
стопанства и общински отпадъци – община Мизия. 

         на филиал на Щутгартския университет и нова транспортна инфраструктура

ната страница на Държа-
вен фонд „Земеделие“ към 
7 март м.г. показва, че 
общата стойност на пре-
доставените средства 
по Програмата за разви-
тие на селските райони 
за периода 2007 – 2013 г. 
е 507 040 260,81 лв. 

Парите ще се чакат 
от ЕС

В крайна смета от до-
кумента става ясно, че за 
да дръпне Северозападът, 
ще се разчита почти из-
цяло на еврофондовете. 
Планира се обявяване на 
целенасочени процеду-
ри за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ по оперативни-
те програми. Съобразно 
спецификата им ще бъде 
използван и подходът на 
предоставяне на допълни-
телни точки за проекти 
от района, допринасящи 
за постигане на целите и 
приоритетите на стра-
тегията. 

Пр е д с т ои  д о  ю н и 

2014 г. да бъде разра-
ботена нормативната 
рамка за прилагането на 
интегрираните терито-
риални инвестиции (ИТИ). 
Прави впечатление обаче, 
че конкретност липсва, 
а мерките са описани 
общо и схематично и без 
финансови разчети. Це-
ленасочената подкрепа 
предполага точно и ясно 
идентифициране на съ-
ществуващите ресурси, 
сравнителни предимства 
и дефиниране на пробле-
мите, както и определяне 
на ключови за развитие-
то на района части. Са-
мата стратегия, както 
се признава в документа, 
е разработена без досе-
гашен опит. При консул-
тациите са направени 
много предложения за кон-
кретни мерки и дейности 
съвместно с областните 
управители и местните 
власти. Дефинирано е, 
че проектите следва да 
насърчават устойчивото 
развитие и да обхващат 
няколко общини. 

Първата копка за изграждането на пречиствателна станция за отпадни води във Видин  
бе направена в края на април

Ловеч ще заложи  
на туризма

Министър Терзиева оглежда 
състоянието на пътищата, 

които се нуждаят от 
ремонт в района
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Рехабилитацията се изпълнява по програма „Транзитни пътища V”

Десислава Бакърджиева

Рехабилитацията на 40,5 км от 
път I-7 Шумен –  Велики Преслав – 
Върбица ще завърши до ноември. 
Първокласното трасе се ремонтира 
по програма „Транзитни пътища V”. 
В лот 4 на програмата влиза учас-
тъкът Шумен – Велики Преслав от 
км. 122+300 до км. 149+156, а по лот 
5 се изпълнява отсечката Менги-
шево – Върбица от км. 166+500 до 
км. 180+232. Частта от Шумен до 
Велики Преслав е с дължина 26,9 км, 
а пътят от Менгишево до Върбица 
- 13,7 км. Инвестицията за двата 
обекта е 10,7 млн. евро. Средствата 
са осигурени чрез заемно споразуме-
ние с Европейската инвестиционна 
банка и от държавния бюджет.

Пътят Шумен – Велики Преслав 
– Върбица не е основно ремонтиран 
от 30 години. Подобряването на със-
тоянието на обекта се превърна в 
приоритет за управляващите още 
през миналата година. Причината 
беше изключително лошото със-
тояние, което доведе до серия от 
протести и блокади на местните 
жители. За да се осигури цялостна-
та рехабилитация, обектът беше 
включен в „Транзитни пътища V”.

Ремонтът и в двата участъка се 
движи по график. Строително-мон-
тажните работи по лот 5 са въз-
ложени на „Пътинженерингстрой-Т” 
ЕАД, Търговище. Изпълнител на лот 

4 е Сдружение „Лена Енженярия и 
Конщрусойш – Инжстройинженеринг 
– Пътища – Лот 4”. В обединението 
влизат „Лена Енженярия и Конщру-
сойш” (Португалия), „Инжстройин-
женеринг” ЕООД и „Пътища Шумен” 
АД. В участъка Шумен – Велики Пре-
слав се използва технологията сту-
дено рециклиране. Специална маши-
на раздробява стария асфалт, който 
се обогатява и отново се влага в 
настилката.

През май трябва да започне реха-
билитацията на други два ключови 

участъка от републиканската път-
на мрежа в Шуменска област със 
средства от програмата „Транзит-
ни пътища V”. Общо 14 млн. лв. ще 
бъдат инвестирани в обновяването 
на 6 км от път II-74 Велики Преслав 
– граница с област Търговище и на 
24 км от път III-7304 Смядово – Ве-
лики Преслав. Ще бъде подобрено и 
състоянието на отсечката Върбица 
– Риш. Строителните дейности ще 
се финансират със спестените пари 
от зимно поддържане. За ремонта 
са отделени 300 хил. лв.

България се ангажира с изграждането на железопът-
но трасе до границата с Македония. Това стана ясно от 
последното посещение на зам.-министъра на транспор-
та, информационните технологии и съобщенията Петър 
Киров в Брюксел, където се срещна с македонския си 
колега Елена Кузмановска и Александра Грание, директор 
в ГД „Разширяване” на Европейската комисия.

Жп връзката между двете държави е от изключи-
телно значение, тъй като е част от Общоевропейски 
коридор VIII. Строителните работи от македонска стра-
на започнаха в началото на март 2014 г. с рехабили-
тацията на един от най-важните участъци от Кума-
ново до Беляковци. Трасето е първото от общо трите 
отсечки на международната линия, която ще свързва 
Македония и България. Отсечката Куманово – Беляковци 
е с дължина 30,8 км. Проектът предвижда пълна рекон-
струкция на съществуващата линия, изграждане на три 
железопътни гари, шест спирки, замяна на прелезите с 
надлези и подлези, строителство на мост над р. Пчиня, 
инсталиране на кабелни електропроводи, огради, защит-
ни бариери и нови сигнални предпазни устройства. За 
дейностите по Куманово - Беляковци македонското  пра-
вителство осигури 7 млн. евро от Европейската банка 
за възстановяване и развитие (ЕБВР). Изграждането 
трябва да приключи до 2017 г.

Другите два жп участъка от Коридор VIII в македон-
ската част са от Беляковци до Крива паланка и от там 
до Деве баир. Строителните дейности по тези обекти 
трябва да бъдат реализирани поетапно до 2022 г.

За изпълнението на железопътното трасе от бъл-
гарска страна се предвижда модернизация на двете 
основни линии София – Перник – Радомир и Радомир – 
Гюешево, които към настоящия момент са на етап под-
готвени предпроектни проучвания. От гара Гюешево до 
границата с Македония има липсващ участък от 2,5 км. 
Дейностите на българска територия ще стартират 
успоредно със строителството на участъка Крива па-
ланка – граница, който трябва да бъде завършен до 2022 
– 2023 г. През програмния период 2014 – 2020 г. ще се 
изпълни подготовката и проектирането на участъка Ра-
домир – Гюешево от българска страна. При напредък на 
македонска територия България ще търси възможност 
за започване на дейности преди 2020 г. чрез финансира-
не от Механизма за свързване на Европа.

Правителството предостави допъл-
нителни 9 млн. лв. за рехабилитацията на 
инфраструктурни обекти от републикан-
ската пътна мрежа в област Бургас. Със 
средствата от държавния бюджет ще 
бъдат ремонтирани 21,3 км второкласни 
и третокласни пътища, които се явяват 
подход към рафинерия „Лукойл” ЕООД. 
Поддръжката на тази инфраструктура 
е ангажимент на държавата по закон, 
заради сертификата за инвестиция клас 
А на дружеството. Целта е подобряване 
безопасността на движението. Рехаби-
литацията ще включи отсечките Камено 
– Братово, Дебал – Тръстиково – Полски 
извор, кв. „Горно Езерово” – Братово и при 
разклона за Българово – Камено.

Друг важен обект за района на Бургас 
е изграждането на пътен възел „Бълга-
рово” на АМ „Тракия”, който ще извежда 

До края на годината 
ще бъдат въведени в екс-
плоатация всички обекти, 
включени в проекта за 
изграждане на нова регио-
нална система за управле-
ние на отпадъците. Това 
стана ясно на прескон-
ференция, на която бяха 
отчетени изпълнените до 
момента строително-мон-
тажни работи. Бенефици-
ент по проекта е община 
Добрич в партньорство 
с останалите местни 
власти в областта и шу-
менското Никола Козлево. 
Общата стойност на про-
екта е 38 877 375 лв. Той 
обхваща четири обекта – 
регионалното депо за нео-
пасни отпадъци до с. Сто-
жер, път за достъп до него 

и две претоварни станции 
– в Тервел и Балчик.

Строежът на обекти-
те в приемната зона на 
депото също върви в срок. 
Там ще бъдат разположени 
административно-битова 
сграда с лаборатории, съ-
оръжение за рециклиране 
на материали, площадка 
за компостиране, склад за 
временно съхранение на 
опасни отпадъци, гаражи 
с автомивка, ремонтно-
механична работилница, 
водоем с обем 540 куб. м, 
който ще се използва за 
битови противопожарни 
нужди.

Довеждащата инфра-
структура ще включва 
път за достъп до реги-
оналното депо, външно 

кабелно трасе за елек-
трозахранване и бариера 
за достъп. До момента 
е сключен договор с из-
пълнител за строителен 
надзор на обекта, в ход е 
процедура за избор на ав-
торски надзор и предстои 
сключване на контракт за 
строително-монтажните 
работи. „При осъществе-
ния контрол от страна на 
ОП „Околна среда” досега 
няма наложени финансови 
корекции по нито един от 
проверените договори”, 
отбеляза кметът на Доб-
рич Детелина Николова. 
Тя изрази увереност, че 
строителните дейности 
по четирите обекта ще 
приключат качествено и 
в срок.

Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съоб-
щенията започва процедурата за из-
граждане на интермодалния терминал 
във Варна. Ведомството обяви поръчка 
за избор на проектант на инфраструк-
турния комплекс, където ще става пре-
товарване на стоки между морски, ав-
томобилен и железопътен транспорт. 
Същинската част по изграждането 
на обекта се очак ва да започне през 
2015 г., а в края на миналата година 
беше утвърден идейният проект. По 
предварителни оценки проектирането 

на обявеното съоръжение ще струва 12 
млн. лв. без ДДС, а строителството 
– 1 млрд. лв., като за финансирането 
министерството ще търси публично-
частно партньорство и европейски 
средства. 

След месец ще станат ясни потен-
циалните кандидати за проектирането 
на комплекса, когато изтича и срокът 
за оферти. Ще бъде изградена нова 
пътна инфраструктура за терминала, 
която да поеме целия трафик към и от 
него, като мрежата ще извежда авто-
мобилите към магистрала „Хемус”. 

Отвориха ценовото предложение за 
археологически проучвания по трасето 
на АМ „Марица” в района на Чирпан и 
Димитровград. Постъпилата оферта в 
Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) 
в откритата процедура за възлагане на 
обществена поръчка за определяне на 
изпълнител е на Националния археологи-
чески институт с музей при Българската 
академия на науките. Тя е на стойност 
899 991 лв. без ДДС.

Изпълнителят ще трябва да извърши 
всички необходими мерки за проучване и 
опазване на регистрираните археологи-
чески обекти в землищата на с. Златна 
ливада, община Чирпан, област Стара 
Загора, и с. Великан, община Димитров-

град, област Хасково. Пълните спаси-
телни проучвания по трасето на АМ 
„Марица” ще се направят от км 5+000 до 
км 70+620. Проектът „Изграждане на ав-
томагистрала „Марица” – лот 1 и лот 2” 
се съфинансира от Кохезионния фонд на 
Европейския съюз и националния бюджет 
чрез Оперативна програма „Транспорт” 
2007 - 2013 г.

движението по посока Българово – Миро-
любово – Каблешково – Тънково –  Слънчев 
бряг. Строителните дейности по него и 
отсечката Миролюбово – Слънчев бряг 
трябва да завършат в началото на лет-
ния сезон. За двата обекта са заделени 
4 млн. лв. от Публичната инвестицион-
на програма (ПИП). С реализацията им 
ще се разтовари трафикът на входа на 
Бургас.

В процес на подготовка е и цялостна 
рехабилитация на пътя Бургас – Слънчев 
бряг. Планирани са шест отсечки с обща 
дължина 56 км, за които има проектна 
готовност. Индикативната стойност е 
около 18,3 млн. евро. В момента се раз-
работват параметрите на договор с Ев-
ропейската инвестиционна банка за фи-
нансирането на участъците по проекта 
„Транзитни пътища VI”. Предвижда се до-
говорът да бъде подписан през втората 
половина на 2014 г. Очаква се отсечките 
да бъдат готови до две години.



Мартин Славчев

Инж. Изворов, различава ли се със-
тоянието на сектора в Разград от това 
в останалите по-малки областни цен-
трове? 

Не. Характерното при нас е липсата на 
частни инвеститори. Именно това е една 
от основните причини за изоставането 
на  региона. Местните компании са при-
нудени все повече да кандидатстват по 
обществени поръчки, които в момента са 
единственият източник на доходи за нас. 

На територията на областта има го-
леми заводи и част от по-малките фирми 

работят по техните програми за капита-
лово строителство. За съжаление рецеси-
ята се почувства и там, което доведе до 
значително намаление на обемите. Друг 
голям проблем за Разград е високата без-
работица.

Колко фирми членуват в ОП на КСБ 
– Разград? Как протича взаимодействи-
ето ви с местната власт? 

В Областното представителство са 
15 малки и средни фирми. Преди години 
тази бройка беше достигнала до 25. Кри-

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 
Разград 7200 Разград 

ул. „Княз Дондуков“ 3 
вх. А, ет. 1
тел. 084/621 992 
razgrad_office@ksb.bg; 
razgrad_register@ksb.bg

В ОП на КСБ – Разград, 
членуват 15 фирми
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Напоследък се забелязва 
по-голяма задружност 
между строителите

Инж. Георги Изворов, председател 
на ОП на КСБ – Разград:
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Инж. Георги Изворов, председател 
на ОП на КСБ – Разград:

зата и недоброто състоя-
ние на сектора принудиха 
някои компании да отпад-
нат от Камарата, а други 
фалираха. 

В ЦРПС са регистри-
рани 34. Водим разговори 
и останалите дружества 
да се присъединят към Об-
ластното представител-
ство на КСБ. 

Въпреки всички пречки 
все повече се забелязва 
по-голяма сплотеност и 
задружност между стро-
ителите в Разград. Ние 
имаме общи проблеми, кои-
то се опитваме да решим 
заедно. 

Мога да кажа, че по-
лучаваме разбиране от 
страна  на  местната 
власт относно труднос-
тите в бранша. За съ-
жаление в момента бю-
джетите за капиталови 
разходи за строителство 
на общините са малки. 
Все повече се разчита на 
средствата по оператив-
ните програми. Радостно 
е, че местните власти на 
територията на област-
та активно работят за 
тяхното осигуряване. 

При всички случаи оба-
че е нужно да има дър-
жавна политика за сти-
мулиране на бизнеса в 
по-изостаналите региони 
на страната. 

В началото на 2014 
г. ОП на КСБ – Разград, 
реши да организира по-
редица от срещи с кме-
товете .  Прове д о х ме 
ползотворна дискусия и 
с областния управител 
Стоян Ненчев. 
Имаме негово-
т о  у в е р е н и е, 
ч е  с ъ т р уд н и -
чеството меж-
ду областната 
администрация 
и  О П  н а  КС Б 
–  Разград,  ще 
се задълбочи с 
цел  р е ш аване 
н а  а к т у а л н и -
т е  п р о б ле м и . 
От своя стра-
на ние изявихме 
готовност да 
по ма г а ме  съ с 
своя експертен 
потенциал. Ръ-
к о в о д с т в о т о 
на областната 
админис трация 
о б ръ щ а  с ери -
озно внимание 
на работата с 

браншовите организации. 

Какви са основните 
проблеми, с които се 
сблъскват строителите 
в Разград? Кои са начини-
те за тяхното решаване? 

Основната трудност, 
появила се вследствие на 
икономическата криза в 
страната, е липсата на 
работа. Големият бум в 

строителството, който 
продължи допреди няколко 
години, доведе до промени 
в структурата на пазара. 
Създадоха се много нови 
фирми. Бяха генерирани и 
количества строителни 
мощности, голяма част 
от които бяха създадени 
след теглене на банко-
ви кредити. Това от своя 
страна принуди фирмите 
да работят на минимал-
ни цени, за да могат да 
обезпечават тези заеми. 
Появи се и нелоялната кон-
куренция. Сивият сектор и 
корупцията също са сери-
озни проблеми за местни-
те компании и за сектора 
като цяло. 

Друга голяма трудност 
за нас е липсата на кадри. 
В регион като нашия се 
връщат все по-малко спе-
циалисти с необходимата 
квалификация, които мо-
гат да бъдат в полза на 
фирмите. Този проблем 
стои на дневен ред и в на-
ционален мащаб. Все по-
малко можещи младежи се 
насочват към отрасъла. 
Необходимо е държавата 
да направи връзката меж-
ду университетите и биз-
неса, за да се произведат 
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1. Високо ниво на безработица

2. Липса на подготвени кадри

3. Нелоялна конкуренция, сив сектор 

и корупция

 от стр. 17

Основните проблеми за фирмите 
възникват при провеждането на об-
ществените поръчки. Още при сама-
та подготовка на тръжните условия 
става ясно, че много строители няма 
да могат да участват. Дори такива, 
които разполагат с богата история, 
техника и кадри. А това е вид дискри-
минация. Големите фирми печелят по-
ръчките, а за нас – по-малките и сред-
ни предприятия, остава единствено 
възможността да работим като под-
изпълнители. 

Има голямо забавяне на плащанията 
за завършени обекти. Ако държавата и 
общините започнат да се разплащат 
със строителите по-навреме, това би 
ни помогнало много. При повечето про-
екти по различните оперативни про-
грами получаваме аванс в размер на 
50% от сумата, а останалите 50% се 
получават чак след като обектът бъде 
издаден. А понякога дотогава минават 
няколко месеца. Това много ни затруд-
нява. Според мен би било редно аван-
сът да бъде поне 80% от целия обем. 

Иво Илиев, управител на „Антора” ЕАД:

Продължава 
дискриминацията 
при търговете

1. Създаване на стимули за привличане на 
външни инвеститори

2. Изработване на електронни досиета на 
фирмите

 3. Промяна на Закона за устройство на те-
риторията и Закона за обществените 
поръчки 

Напоследък се забелязва по-голяма 
задружност между строителите

С кмета на община Разград Денчо Бояджиев
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Проблемите ни са страшно много. 
Регионът ни е „слаб” като цяло. Хора-
та са неплатежоспособни. Единстве-
ната работа идва от обществени 
поръчки. Но проблемът при тях е, че 
предварително е ясно кой ще ги спе-
чели. Много често се дават нереал-
но ниски цени, което е голям проблем. 
Какво означава най-ниска цена? Тя е 
за сметка на качеството. Няма тако-
ва нещо, което да бъде едновременно 
хубаво и евтино. 

Това, което е изградено от даден 

строител, трябва да има дълъг период 
на експлоатация, а поради занижените 
стойности се получават некачестве-
ни обекти, които след 6 месеца вече 
имат нужда от ремонт. 

При неработеща икономика първо 
спира изграждането, а в България тя 
е именно такава. Строителството е 
и последното, което се възстановява 
след рецесия. Защото едва когато хо-
рата са сигурни в доходите си, тогава 
те могат да се замислят за ремонт, 
изграждане на къща или нещо друго. 

Няма такова 
нещо, което да 
бъде едновременно 
хубаво и евтино

Инж. Минчо Христов, управител 
на „Алкон-МХ” ЕООД:

Затруднени ята в  сектор 
„Строителство” са само част от 
глобалните проблеми в държавата. 
Ако те не се решат, не само наши-
ят, но никой друг бранш няма да е в 
добро състояние. 

Държавата се явява 
основен инвеститор, но 
в по-малък обем и глав-
но за големите фирми. 
Малките и средните 
предприятия остават 
встрани. 

Категорично  съм 
против ин хаус поръчки-
те. Това е извънпазарна 
практика, която не може 
да просъществува. По-
добре да се опростят 
процедурите по обжал-
ване. Целта е да не се 
блокират малки инвес-

тиционни дейности и намерения 
във връзка с атакуванията на ре-
шенията на възложителите пред 
компетентните органи. А в момен-
та ЗОП ти „връзва ръцете”. 

При малките поръчки властите 

трябва да имат по-голяма свобо-
да да канят местни фирми за тях. 
Тогава като областно представи-
телство ние активно ще можем 
да участваме и да помогнем на 
колегите ни да имат работа. Тук 
не става въпрос за лобизъм, всичко 
може да бъде направено по изклю-
чително прозрачен начин.  

90% от поръчките, които ид-
ват в област Разград, се печелят 
от външни компании. Става въпрос 
за така наречените фирми „коми-
сионери”.  

В момента пазарът е страшно 
фрагментиран. Основните игра-
чи, които имат обема за големи-
те поръчки, отдавна са ясни. При 
тях проблемът е, когато дойдат 
чуждестранни фирми изпълнители, 
защото тогава те изпадат в на-
шето положение. 

Категорично съм против 
ин хаус поръчките

Инж. Михаил Драганов, управител на „Абритус” ЕООД:

кадри, от които секторът 
има нужда.

Всеобщ проблем е и 
законовата база. Много 
е хубаво, че Камарата на 
строителите в Бълга-
рия активно работи вър-
ху готвените промени в 
Закона за устройство на 
територията и Закона за 
обществените поръчки. 

Създаването на елек-
тронни досиета на ком-
паниите ще улесни про-
веждането на тръжните 
процедури. 

Според вас как може 
да се облекчи инвести-
ционният процес? 

И м а  т р и  о с н о в н и 
страни при него. Едната 
е този, който влага сред-

ства, втората - който 
проектира, и третата - 
който изпълнява. Не бива 
този процес да се товари 
излишно. 

В момента капаците-
тът и потенциалът на 
надзорните фирми не се 
използват правилно. Техни-
те функции все още не са 
ясно обособени. Според мен 
тези фирми трябва да се 
използват повече като кон-
султанти, което би довело 
до подобряване на строи-
телния процес като цяло. 

Какво бихте пожелали 
на своите колеги?

Очаквам най-после да 
излезем от кризата и си-
туацията в бранша да се 
нормализира. 

По ОПРР е финансиран проектът „Абритус – мистика и реалност“
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Денчо Бояджиев, кмет на община Разград:

100 млн. лв. ще бъдат инвестирани  
за градско възстановяване и развитие 

Г-н Бояджиев, какви 
инвестиции предвижда 
община Разград в сферата 
на строителството?

Както в цялата страна, 
така и при нас основният 
източник на средства за 
изграждане идва от евро-
пейските фондове или от 
националния бюджет. В об-
щината имаме вложения в 
социалната и инженерната 
инфраструктура – стро-
еж и ремонт на пътища, 
адаптиране на средата 
към нуждите на хората с 
увреждания, изграждане, 
реконструкция и рехабили-
тация на ВиК,   съоръжения 
за интегрирано управление 
на отпадъците, енергийна 
ефективност и други.

Частните инвестиции 
са в областта на жилищно-
то строителство, но там 
се наблюдава спад. През 
2012 г. са издадени раз-
решения за строеж за 26 
сгради, а през 2013 г. - за 21. 

През тази година пред-
стои  реконструкция на 
градския стадион „Лудо-
горец Арена”. Заложени 
са направа на площадкова 
инфраструктура в бизнес 
зона „Перистър” и  ремонт 
на уличната мрежа в две 
промишлени територии.

Какви проекти се из-
пълняват в района?

Със задоволство мога 
да отбележа, че през пър-
вия програмен период 2007 
- 2013 г. Община Разград 
кандидатства, защити и 
реализира общо 39  пред-
ложения по различни нацио-
нални и оперативни про-
грами. Общият размер на 
договорените средства е 
над 100 млн. лв.

Фокусът и усилията ни 
през тази година са насо-
чени към навременно и ка-
чествено реализиране на 
10 обекта. Най-крупният 
от тях е в сферата на кул-
турната инфраструктура 
и е свързан с развитието 
на туризма. Става въпрос 

за проекта „Абритус – мис-
тика и реалност” по ОП 
„Регионално развитие” на 
стойност над 6 млн. лв. С 
реализацията на дейнос-
тите по него ще се вдъхне 
нов живот на най-значи-
мия културно-исторически 
обект в Разград – Археоло-
гическия резерват „Абри-
тус”. Ще го направим моде-
рен, с уникални атракции и 
разнообразни възможности 
за посетителите, а градът 
ще се превърне в привлека-
телна туристичес ка дес-
тинация.

Скоро предстои да за-
почнат строителните дей-
ности по проект за създа-
ване на зелена и достъпна 

градска среда по ОПРР на 
стойност 5 млн. лв. С него-
вата реализация центърът 
ни ще придобие съвременна 
европейска визия.

Приключваме дейнос-
тите по проект, свързан 
с повишаване енергийната 
ефективност на образова-
телната инфраструктура. 
По него бяха санирани 6 
градски и едно селско учи-
лище. Зданията са вече с 
подменени дограми, отоп-
лителни инсталации, котли, 
осветителни тела.

По друг проект на стой-
ност 1 780 000 лв. вече са  
изградени два центъра за 
настаняване от семеен 
тип и едно защитено жи-
лище за деца и младежи с 
увреждания.

Преди месец приключих-
ме работа по изработване 
на Интегриран план за 
градско възстановяване и 
развитие на Разград. Три 
са направленията, по кои-
то ще се работи и по които 
планираме да бъдат инвес-

тирани над 100 млн. лв. през 
следващия програмен пери-
од 2014 - 2020 г. Първото 
от тях е цялостна рехаби-
литация на най-големия жи-
лищен комплекс – жк „Орел”. 
Второто е за изграждане и 
реконструкция на широкия 
градски център, а третото 
- за подобряване на услови-
ята в промишлените зони.

По Публичната инвес-
тиционна програма „Рас-
теж и устойчиво развитие 
на регионите” получихме 
одобрение за финансиране 
на три проекта на обща 
стойност 5 300 000 лв. 
Отделените средства за 

модернизация на стади-
он „Лудогорец Арена” са 3 
млн. лв. 1 млн. лв. са пред-
назначени за доизграждане 
на инфраструктурата на 
територията на бизнес 
зона „Перистър”. Третият 
проект - за 1 300 000 лв., е 
за рехабилитация на улич-
ната инфраструктура на 
двете промишлени зони в 
града.

Предстои да внесем 
предложение в Общинския 
съвет за поемане на инвес-
тиционен кредит в размер 
на 7 млн. лв., от които 5 
млн.  лв. ще бъдат вложени 
в изграждане на пътища в 
района. Останалите 2 млн. 
лв. ще използваме за стро-
ителство на различни обек-

ти, които по една или друга 
причина не бяха обезпечени 
финансово.

Как работите с ОП на 
КСБ - Разград?

В началото на мандата 
редовно имахме работни 
срещи с всички браншови 
организации, свързани със 

строителството. Този 
формат ще бъде подновен, 
за да може нашите иници-
ативи адекватно да бъдат 
синхронизирани с Област-
ното представителство на 
Камарата на строителите 
в България. Ще си сътруд-
ничим, за да обсъждаме и 
решаваме проб лемите в 
сектора по най-благопри-
ятния начин за разградски-
те фирми. 

Какви са основните 
проблеми на общината? 
Според вас как могат да 
бъдат преодолени те?

В момента малките 
фирми могат да участват 
в строителството на го-
леми обекти само като 
подизпълнители или като 
участници в консорциум. 
Малко местни компании 
работят по реализиране 
на европейски проекти. С 
приемането на общинския 
бюджет, навлизането в но-
вия програмен период и пре-
доставянето на средства 
по Публичната инвести-
ционна програма „Растеж и 

устойчиво развитие на ре-
гионите”  се надявам всич-
ки разградски строители 
да намерят възможности 
да използват целия си тех-
нически и трудов ресурс за 
реализиране на добри про-
екти с отлично качество.

Смятам, че като обе-
динител на компаниите от 

сектора Камарата би мог ла 
да продължи обсъждането 
на предложените законо-
дателни промени в Закона 
за обществените поръчки 
и Закона за устройство на 
територията. По този на-
чин ще се подобри комуника-
цията с държавните органи 
и общинската администра-
ция, с Камарата на инжене-
рите в инвестиционното 
проектиране и Камарата на 
архитектите в България и 
ще се създаде една по-добра 
конкурентна среда. 

Що се отнася до тър-
говете – добре би било те 
да се разделят на по-малки 
обособени позиции, като 
така ще могат да участ-
ват повече фирми. 

Как се опитвате да 
привличате външни ин-
веститори?

Тази задача винаги е 
била част от нашата ос-
новна политика. Общината 
насърчава конкурентоспо-
собните инвеститори и 
им предоставя пълната си 
институционална подкрепа. 
Поддържаме гъвкава данъч-
на политика, съвременно 
обслужване и ефективна 
администрация, ориенти-
рана към резултати, кои-
то биха направили Разград 
предпочитано място за 
живот и вложения. Рабо-
тим по доста проекти с 
европейско финансиране, 
което гарантира качестве-
на градска среда, и по този 
начин ставаме атрактивни 
за инвеститорите. Само 
през миналата година в об-
щината са вложени сред-
ства в обекти на пътната, 
социалната, културната, 
образователната инфра-
структура и ВиК мрежите 
в размер на 53 млн. лв. Ин-
вестициите, предстоящи 
за реализация през тази 
година, са 48 млн. лв.

Какво е вашето мне-
ние за готвените промени 
в ЗУТ и ЗОП?

Измененията в Закона 
за устройството на тери-
торията са наложителни. 
Нормативният акт трябва 
да е ясен за всички учас-
тници в инвестиционния 
процес. Надявам се с пред-
ложените промени да се об-
лекчат  проектантският и 
строителният процес. В 
настоящия момент проце-
дурите по издаване на раз-
решения за строеж за мал-
ки обекти са много сложни. 
Има дублиращи контролни 
правомощия между автор-
ски надзор и консултанта, 
т.е. възложителят плаща 
за една и съща работа на 
две лица, което оскъпява 
процеса. 

От изключително зна-
чение за разкриване въз-

1. Малко местни компании работят по реа-
лизиране на европейски проекти

2. Съществуват неточности в Закона за 
устройство на територията и Закона за 
обществените поръчки 

1. Големите обществени поръчки могат да 
се разделят на по-малки обособени пози-
ции

2. Необходими са по-чести срещи с всич-
ки браншови организации, свързани със 
строителството

Обществените поръчки 
трябва да се разделят на 

по-малки обособени позиции
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можностите и улесняване 
на процеса на инвестицион-
ното планиране е изработ-
ването и приемането на 
общи устройствени пла-
нове (ОУП) за територия-
та на общината и града. 
Наличието им гарантира 
правилното развитие на 
района.

Актуализирането и 
оцифряването на регула-
ционните планове на всич-
ките 21 населени места на 
територията на общината 
също е важен процес. За съ-
жаление, тези дейности ви-
наги са били съпътствани с 
недостиг на средства.

Надяваме се на допъл-
нителни пари от държавния 
бюджет за разработване 
на нови ОУП за общината 
и града.

По отношение на проме-
ните в ЗОП мога да кажа, 
че законодателят с намере-
нието си да разшири кръга 
на публичност и прозрач-
ност, лоялна и свободна 
конкуренция и равнопоста-
веност на участниците при 
възлагането на търгове 
излишно е натоварил въз-
ложителя с дейности, кои-
то неминуемо ще доведат 
както до увеличаване на 
разходите на общинската 
администрация, така и до 
допълнително време за из-
пълнението им. Като доб-
ра инициатива можем да 
отчетем въвеждането на 
стандартизирани образци 
на документации за учас-
тие и на приложенията към 
тях. По този начин ще бъде 
унифицирано възлагането 
на поръчките. Относно 
новия раздел „Договор за 
подизпълнение” – налице е 
дългоочакваната регламен-
тация, уреждаща отноше-
нията между изпълнител и 
подизпълнител. 

Целта на промените в 
нормативния акт е да се 
постигне гъвкавост и по-
добряване на резултатите 
при възлагането на търго-
вете. 

Законодателят не е 
предвидил промени относно 
обжалването на поръчките 
по ЗОП. Тромавата процеду-
ра пред КЗК и ВАС е една 
от основните причини за 
забавяне възлагането на 

изпълнението на обектите, 
от което най-много губят 
гражданите и обществото.

Одобрявате ли въвеж-
дането на т.нар. ин хаус 
поръчки?

Те не са ново понятие 
в правния свят. Още през 
2011 г. те бяха обект на 
широко обществено об-
съждане и част от проек-
та на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за 
обществените поръчки. 
Съгласно последните из-
менения на нормативния 
акт, обнародвани в ДВ, бр. 
33 от 2012 г., законодате-
лят е дал възможност на 
възложителите по чл. 7, т. 
1, които са териториални 
органи на изпълнителната 
власт или техни обедине-
ния, на основание чл. 12, ал. 
1, т. 13 да сключват дого-
вори за комунални услуги с 
дружества, създадени по 
реда на ЗОП. За да може да 
се сключат контракти, ка-
питалът на фирмите тряб-
ва да бъде изцяло общинска 
собственост, да бъде под 
контрол, подобен на този, 
упражняван от възложите-
лите върху собствените им 
структурни звена. Предме-
тът на дейност съгласно 
неговите учредителни или 
устройствени  документи 
да е осъществяване на ко-
мунални услуги и поне 90% 
от оборота му да са фор-
мирани от такива на съот-
ветния възложител.

Ин хаус поръчките се 
прилагат в редица страни 
- членки на ЕС, като Велико-
британия, Испания, Полша, 
Литва и Естония. Европей-
ският съюз е разрешил съ-
ществуването им, познато 
като „вътрешни поръчки”, 
като някакъв вид форма на 
икономия. 

Чрез тях се цели да се 
намалят разходите на въз-
ложителите при подготов-
ката на процедури по ЗОП 
(документация, размножа-
ването й, разходи, свързани 
със заплащане на възна-
граждение на членове на 
комисията, привличането 
на външен експерт и др.). 
За провеждане на тръжна 
процедура са необходими 
минимум 2 месеца. Това зна-

чително забавя необходи-
мостта от изпълнението 
им. А при едно евентуално 
обжалване от страна на 
други участници в процеду-
рата този срок се увелича-
ва нееднократно. 

Обществените поръч-
ки трябва да се възлагат 
в съответствие с принци-
пите на публичност и про-
зрачност, свободна и лоялна 
конкуренция, равнопоставе-
ност и недопускане на дис-
криминация. Според мен  ин 
хаусът за строителство, 
доставки и други услуги ще 
доведе до елиминиране на 
конкуренцията. Ще огра-
ничи и свие рязко пазара на 
обществени поръчки и дос-
тъпа на малкия и средния 
бизнес до него, ще влоши 
тяхното финансово състоя-
ние, както и ще отблъсне 
чуждестранните инвести-
тори. Възлагане  ин хаус в 
търговете в сферата на 
строителството би довело 
до стагнация в бранша, кой-
то разчита основно на об-
ществените поръчки с бю-
джетни средства и особено 
с европейско финансиране, 
за да излезе от кризата.

Ин  хаус  поръчките  
трябва да бъдат насоче-
ни само в областта на 
предоставянето на услу-
ги, свързани с функциите 
на възложителя, които са 
от обществен интерес, 
и най-вече на общинско 
ниво. Вътрешните поръч-
ки могат да се правят от 
възложител, разполагащ с 
финансов, времеви и профе-
сионален ресурс, за да бъ-
дат изпълнявани по-евтино, 
навременно и качествено, 
отколкото би излязло въз-
лагането им чрез процедури 
по реда на ЗОП. 

Във връзка с принци-
пите в нормативния акт 
при възлагането на ин хаус 
поръчки следва да се уреди 
разрешителен режим за тях 
от Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК) и 
Агенцията по обществени 
поръчки (АОП), който да се 
извършва в кратки срокове. 

Какво очаквате от но-
вия програмен период 2014 
- 2020 г.?

Както споменах, Раз-

град вече разполага с одоб-
рен Интегриран план за 
градско възстановяване и 
развитие. Това е изключи-
телно важен документ, кой-
то предопределя политики-
те за развитието на града 
в икономически, социален, 
културен, образователен, 
екологичен и други аспекти. 
От него най-вече зависи 
използването на струк-
турните фондове и други 
източници на финансиране 
в определените три зони 
за въздействие в Разград, 
решаването на проблеми-
те им и превръщането им 
в генератори на растеж. В 
същността на този планов 
документ, както и в ново-
то име на ОПРР - „Региони 
в растеж”, се съдържа фор-
мулата на основните ми 
очаквания за този планов 
период – възстановяване и 
развитие. 

На първо място, очак-
вам  положителни резул-
тати от прилагането на 
интегрирания подход във 
възстановяването и разви-
тието на Разград. Мечта-
та ми е да го видя с бла-
гоустроена и естетична 
градска среда, с модернизи-
рани места за игра, спорт 
и отдих и с обновена зелена 
система. Подготовката за 
рехабилитация на улици-
те и обновяване на здрав-
ната, образователната, 
социалната и културната 
инфраструктура с мерки 
за енергийна ефективност 

е в ход чрез изготвяне на 
инвестиционни проекти 
и проектопредложения за  
финансиране чрез опера-
тивните програми.

От друга страна, важно 
е подобряването на състоя-
нието на съществуващите 
системи на техническата 
инфраструктура. Внима-
нието ни се насочва и към 
доизграждане на канали-
зационната и водопровод-
ната мрежа, създаване на 
достъпна физическа среда 
и насърчаване на енергий-
ното саниране на жилищни 
блокове.

Нищо от изброеното 
дотук не може да се реали-
зира без раздвижване, ста-
билизиране и повишаване на 
конкурентоспособността 
на общинската икономи-
ка. Нис ката икономическа 
активност води до ниски 
цени на имотите, но заед-
но с това и до малък инте-
рес на хората да живеят в 
такива места. Проблемът 
е, че в България няма добра 
регионална политика. Ако 
разчитаме само невиди-
мата ръка на пазара да из-
чисти различията, ще има 
много да чакаме. Затова 
усилията на цялата общ-
ност на Разград трябва да 
са насочени към засилване 
на иконо мичес кото и со-
циално-териториалното 
сближаване с останалите 
региони в България.

Един от инструмен-
тите за преодоляване на 
кризата е подобряване 
плановата осигуреност и 
проектно обезпечаване на 
инвестиционните инициа-
тиви. Изготвянето на общ 
устройствен  план на общи-
ната разкрива възможност-
ите за най-целесъобразно 
ползване на територията 
за задоволяване нуждите 
на населението. 

Разширяваме обхвата 
на услугите, предоставени 
от Областния информацио-
нен център по подготовка, 
кандидатстване и упра-
вление на проекти, финан-
сирани по оперативните 
програми.

Имаме готовност за 
предоставяне на подходящи 
общински сгради и терени 
за насърчаване на потен-
циални инвеститори, пред-
лагащи развитие на нови 
инициативи и проекти.

Ще стимулираме пред-
приемачеството чрез съз-
даване на бизнес инкубато-
ри и центрове за подкрепа 
създаването и развитието 
на малки и средни предпри-
ятия. 

Насърчаване на селско-
стопанското производство 
и ефективното използване 
на горскостопанските ре-
сурси са друг важен еле-
мент от намеренията ни за 
следващия планов период. 

В бъдеще виждам Раз-
град като туристически 
център с подобрено експо-
ниране на културно-исто-
рическите обекти на те-
риторията на общината. 
Маркетингът и промоти-
рането на туристическия 
продукт, проектите с дру-
ги общини, изграждането 
на интегрирана информа-
ционна система с между-
общински дестинации - 
всичко това е гаранция за 
опознаването на града ни 
като история, традиции и 
настояще.

Надявам се в периода до 
2020 г. общинската адми-
нистрация да демонстрира 
развитие на капацитета си 
и да  повиши качеството на 
публичните услуги. 

Държа да подчертая, че 
за да се опитаме да реали-
зираме успешно  и интегри-
рано важните за общност-
та проекти в настоящия 
програмен период, има и 
други условия, състоящи се 
в своевременното преодо-
ляване на нормативни за-
труднения, чийто генезис е 
в Закона за обществените 
поръчки и в Закона за ус-
тройство на територията. 
Оптимизъм ми дава трети-
ят пакет от 26 мерки, при-
ети от кабинета през фев-
руари т.г., основната част 
от които са предоставени 
на министъра на инвести-
ционното проектиране и 
са насочени главно към по-
добряване на строителния 
процес чрез намаляване на 
административната те-
жест върху участниците 
в него.

Ще бъда много щаст-
лив нашият хубав град от-
ново да предлага подходящ 
поминък в много посоки, за 
да приюти „блудните” си 
младежи и  да направи жи-
телите си по-ведри и опти-
мисти.



Мартин Славчев

ПФК „Лудогорец” вече 
официално е не само бъл-
гарски, но и европейски 
футболен феномен. След 
сезон 2010/2011 тимът от 
Разград за първи път вли-
за в А група и печели три 
поредни шампионски тит-
ли (2012 г., 2013 г., 2014 г.). 
През 2012 г. взима Купата 
и Суперкупата на Бълга-
рия. Това накара Европа 
да признае, че „Лудогорец” 
е единственият отбор 
от Стария континент с 
подобно постижение, дос-
тигнато веднага след де-
бют в елита. Но това не 
е всичко... През този се-
зон „орлите” стигнаха до 
1/8-финалите на Лига Ев-
ропа, отстранявайки ита-
лианския гранд „Лацио“, а 
през следващата седмица 
ще се борят за пореден 

трофей във финала за Ку-
пата на България. 

Всички тези успехи 
идват и вследствие на 
сериозната инвестиция в 
строителството на мо-
дерни спортни съоръже-
ния, която собствениците 
на отбора предприеха през 
последните няколко годи-
ни. Освен клубната база 
„Гнездо на орли” и помеще-
нията на детско-юношес-
ката школа, „Лудогорец” 
разполага и със стадион, 
който ще бъде модерни-
зиран през лятото. Целта 
е съоръжението да бъде 

издигнато до 4-та кате-
гория, за да отговаря на 
стандартите на Европей-
ската футболна асоциа-
ция (УЕФА) за провеждане 
на мачове от европейски-
те клубни турнири. 

На база определени 
инфраструктурни крите-
рии стадионите се разде-
лят на четири категории, 
като най-ниската е първа. 
За да бъдат лицензирани 
за провеждане на срещи 
от Лига Европа и Шампи-
онската лига, те трябва 
да притежават между 2-ра 
и 4-та категория в зави-
симост от стадия на пър-
венството. На 2-ра и 3-та 
категория съоръжения мо-

гат да бъдат играни ма-
чове в предварителните 
кръгове до плейофите. По 
системата на съревнова-
ние на двата турнира най-
интересната борба е от 
груповата фаза до финали-
те. Тогава задължително 
се изисква стадионът да 
бъде от 4-та категория. 

По-голямата част от 
средствата за ремонт на 
„Лудогорец Арена” – 3 млн. 
лв., ще дойдат от новата 
публична инвестиционна 
програма на правител-
ството „Растеж и устой-
чиво развитие на региони-
те”. Община Разград също 
ще се включи в проекта, 
като осигури местно съ-
финансиране в размер на 
1 млн. лв. 

Според  правилата 
на УЕФА, за да бъдат 
покрити необходимите 
инфраструктурни изиск-

вания за получаване на 
четвърти клас, „Лудого-
рец Арена” е необходимо 
да разполага със спортна 
база, сектори за зрители, 
зона за футболни отбо-
ри, съблекални, ВИП зона, 
пространство за медии и 
паркинг. Местата за зри-
тели трябва да са с мини-
мален капацитет от 8 хил. 
души. Във всеки сектор е 
нужно да има павилиони 
за храна и напитки, как-
то и напълно оборудвано 
помещение за оказване 
на първа помощ. Трябва 
да има и определени мес-
та за хора с увреждания 
и зона за допинг контрол. 
ВИП ложите трябва да са 

покрити и да са минимум 
за 500 души, разположени 
в централната трибуна. 
Прес зоната трябва да 
разполага с поне 100 пок-
рити места, половината 
от които да бъдат обо-
рудвани с бюра, електри-
чество, телефонна линия 
и интернет. Необходимо е 
да има и пространство за 
фоторепортери. Зоната 
за коментатори трябва 
да е централно разполо-
жена, с добър изглед върху 
целия терен. Изисква се 
наличието на зала за прес-
конференции, поне две тв 
студиа с размери 5 x 5 x 
2,3 м и поне 4 позиции за 
интервюта – 2,5 x 2,5 м. 

Паркингът на стадиона 
трябва да е с 1500 парко-
места, 150 от които да са 
във ВИП зоната. 

Има и условия за раз-
мера на игрището, за дре-
нажната и поливната сис-
тема и за разстоянието 
между рекламните пана 
и терена. Достъпът на 
противопожарни коли, ли-
нейки и др. до игралната 
зона е необходимо да бъде 

осигурен по всяко време. 
Осветлението трябва 
да бъде равномерно раз-
пределено. Нужно е да 
бъде осигурено и резерв-
но захранване при случай 
на евентуален проблем с 
електроснабдяването. 

Покриването на всич-
ки гореизброени изисква-
ния е невъзможно да се 
осъществи при запазване 
на съществуващите в 
момента сгради и съоръ-
жения около „Лудогорец 

Арена”. Това неминуемо ще 
доведе до активно строи-
телство във и около самия 
стадион. 

Разбира се, градският 
стадион в Разград вече 
има част от необходими-
те обекти за покриване 
на критериите на УЕФА. 
Останалите ще тряб-
ва да бъдат изградени, а 
футболните привърженици 
в България вече с нетър-
пение очакват резултата. 

Със своя добър ме-
ниджмънт и постигнати 
резултати през послед-
ните години „Лудогорец” 
стана синоним на бързо-
развиващ се клуб, който 
инвестира не само в заку-
пуването на класни играчи, 
но и в строителство на 
модерен стадион и тре-
нировъчна база. Амбиция-
та на ръководството на 
отбора е Лудогорието да 
се превърне в център на 
футбола в Североизточна 
България, където той не 
само да се играе на висо-
ко ниво, но и да се раждат 
таланти, които след го-
дини да бъдат гръбнакът 
на българския национален 
отбор. Според спортни-
те медии в момента ПФК 
„Лудогорец” се нарежда на 
трето място по посещае-
мост на мачовете. Клубът 
е известен с многобройна-
та си и вярна публика. На 
това се дължи и повише-
ният интерес на спонсо-
рите, които подпомагат 
финансово развитието на 
„Лудогорец”.
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ПФК „Лудогорец” 
изгражда супермодерен 
стадион 

Част от средствата са 
осигурени от новата ПИП 

„Растеж и устойчиво 
развитие на регионите” 

Проектът за 
реконструкция 
и модернизация

Секторът за 
агитката на 
гостуващия тим

В момента стадионът се намира в сравнително добро състояние, но амбициите на 
ръководството на отбора е нивото му да бъде издигнато до най-високата, 4-та категория

ВИП ложите

Модерната тренировъчна 
база на „Лудогорец” – 
„Гнездо на орли”

Снимки Мирослав Еленков и ПФК „Лудогорец”
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Невена Картулева

Правителството прие 
нова методология за нала-
гане на финансови корекции 
по проекти, изпълнявани с 
европейски средства. Това 
стана по време на послед-
ното седмично заседание 
на кабинета, което беше 
изнесено в Бургас. Както  
в. „Строител“ писа, по-
становлението беше пуб-
ликувано за обсъждане в 
портала за обществе-
ни консултации към Ми-
нистерския съвет www.
strategy.bg. След като сро-
кът за дискусии изтече, 
промените бяха одобрени 
от кабинета и ще влязат в 
сила след публикуването им 
в Държавен вестник. 

С документа се опре-
деля процентът на санк-
циите, ако търговете са 

проведени в нарушение на 
европейското законода-
телство и/или на Закона 
за обществените поръчки 
(ЗОП). Новата методоло-
гията е разработена по 

насоки от ЕК. Комисията 
разширява обхвата на слу-
чаите, за които следва да 
се извършват финансови 
корекции. Целта на проме-
ните е да уеднаквят пра-

вилата и критериите, при-
лагани от националните 
органи и службите на ЕК. 
Така се намалява рискът 
от загуба на средства, ако 
глобите бъдат наложени 
директно от Брюксел.

Новата методология 
предвижда санкции в размер 
от 5 до 100% от общата 
стойност на проектите, 
като те ще се определят в 
зависимост от тежестта 
на нарушенията. В същото 
време според приетите тек-
стове глобите ще се изчис-
ляват спрямо усвоената сума 
по проектите, а не спрямо 
стойността им по договор. 
Например, ако проектът е за 
5 млн. лв., а до момента на 
налагане на корекциите на 
бенефициента са изплатени 
2 млн. лв., размерът на санк-
цията ще възлиза на процент 
от тези 2 млн. лв. 

„Не се финансират общини с 
финансови корекции, наложени по 
проекти, финансирани с европей-
ски средства.“ Това гласи чл. 7 от 
проекта на наредба за условията, 
реда и критериите за предоста-
вяне на средства на общини в за-
труднено финансово състояние за 
2014 г. Това означава, че държавата 
няма да подкрепи с целеви субсидии 
местни власти, които не са в със-
тояние да платят налаганите им 
глоби по европроекти и/или да се 
издължат към изпълнителите. Така 
те изпадат в „параграф 22”. От 
една страна, са в тежко финансово 
положение, от друга – централна-
та власт ги лишава от подкрепата, 
предвидена за общини в затруднено 
финансово състояние, защото... са 
в затруднено финансово състояние. 
Тоест за кметовете не остават 
много възможности за изход, макар 
че вицепремиерът и министър на 
правосъдието Зинаида Златанова 
нееднократно декларира, че не бива 
да се търси разделение между цен-
трални, местни власти и граждани. 
Тя е категорична, че няма да бъде 
допуснат фалит на общини. Как ще 
бъде избегнат, обаче засега не е 
ясно.

„Уверили сме общините, че нор-
малното функциониране на нито 
една от тях няма да бъде застра-
шено. Но за огромно съжаление 
финансовите корекции ще платим 
всички ние. Понякога размерите им 
надвишават бюджета на дадена об-
щина, но когато местните власти 
са имали смелостта да направят 
толкова голям проект, е трябвало 
да предвидят и рисковете.“ Това 
заяви Зинаида Златанова по време 
на изслушването си в парламен-
тарната Комисия по европейските 
въпроси и контрол на европейски-
те фондове. Изказването й беше 

в отговор на въпрос, зададен от 
Лиляна Павлова – член на комиси-
ята. Тя попита вицепремиера, как 
общините ще се справят с тежко-
то положение, в което се намират, 
при положение че заради корекции 
по европроекти няма да им бъде от-
пускано допълнително финансиране, 
а подкрепа от фонд ФЛАГ вероят-
но също няма да им бъде оказана. 
Последва още един въпрос от Па-
влова, как местните власти ще се 
издължат на изпълнителите. „Няма 
как да им бъде отказано плащане, 
защото законите не го позволяват. 
Но в повечето случаи възложители 
са общините и действително пред 
тях проблемът може да бъде сери-
озен“, коментира Златанова.

Проектът на наредбата е пуб-
ликуван за обсъждане в портала за 
обществени консултации към Ми-
нистерския съвет. Становища по 
текстовете ще се приемат до 13 
май. 

С влизането й в сила се очаква 
повишаване на финансовата дисци-
плина, контрол върху управление-
то на ресурсите и минимизиране 
на факторите за натрупване на 
просрочени задължения. Според ка-
бинета с наредбата се създават 
предпоставки за преодоляване на 
еднократни материални затрудне-
ния на общините.

В документа е записано, че ис-
кане за предоставяне на средства 
за подпомагане на общината се 
подава от кмета до министъра на 
финансите. Към него трябва да са 
приложени програма за огранича-
ване на просрочените задължения, 
която включва кратка оценка на 
финансовото състояние, мерки за 
приоритизиране и оптимизация на 
разходите, за повишаване на съби-
раемостта на приходите и за нама-
ление на просрочените задължения 

и времеви график за обслужването 
им. Исканията могат да се подават 
не по-късно от 7 дни от влизането 
в сила на наредбата.

Посочените критерии за дос-
тъп до финансиране са: отрица-
телен нетен оперативен остатък 
през последните две финансови 
години; коефициент на покритие 
по-малък от единица за последна-
та финансова година; равнище на 
безработица един път над средно-
то за страната по данни на НСИ за 
2013 г.; съотношение, по-малко от 
10 на сто от собствените приходи 
на един жител към просрочените 
задължения за местни дейности на 
един жител за последната финан-
сова година; дял на общия размер 
собствени приходи спрямо общите 
постъпления на общините за по-
следната финансова година – по-
малък от 30%. 

Бенефициентите ще имат законово основание да прекратят обществена 
поръчка, когато са получили само една оферта

Най-голямата глоба ще 
се налага, когато чрез не-
редности е облагодетел-
стван определен участник 
или нарушението е свър-
зано с измама, установена 
от компетентен орган. 
100% санкция може да по-
несе бенефициент, който 
не е публикувал обявление 
за търга или незаконосъо-
бразно е разделил поръчки-
те за строителство, услу-
ги, доставки. Нарушението 
на правилата се определя 
като тежко, когато са по-
газени принципите на сво-
бодна и лоялна конкуренция, 
публичност, прозрачност 
и равнопоставеност. В 
случай, че по един проект 
са направени няколко нару-
шения, глобите няма да се 
натрупват, а ще се санк-
ционира само най-голямата 
нередност.

Бенефициентите – най-
често това са общините, 
могат да пратят на упра-
вляващия орган коментари 
с възражения срещу корек-
циите. Ако те не бъдат 
приети, кметовете имат 
право на изслушване от-
носно санкцията. Определя 
се и ред за принудително 
изпълнение, ако средства-
та не бъдат върнати до-
броволно.

Припомняме, че про-
мените в методологията 
бяха публикувани, след като 
Брюксел замрази ОП „Окол-
на среда“ (ОПОС) и бяха 
изнесени данни за опороче-
ни обществени поръчки по 
Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР).

Както министърът на 
околната среда и водите 
Искра Михайлова посочи, 
общо 180 млн. лв. са очаква-
ните финансови корек ции 
за общините с проекти по 
ОПОС, както и за структу-
ри на управляваното от нея 
ведомство. Парите, които 

страната ни може да за-
губи по ПРСР, са близо 400 
млн. евро.

При заседанието си в 
Бургас правителството 
прие и постановление, с кое-
то цели намаляване на ад-
министративната тежест 
върху бенефициентите с 
нов ред за определяне на из-
пълнители по европроекти. 
Внесените от вицепремие-
ра и министър на правосъ-
дието Зинаида Златанова 
текстове са насочени към 
повишаване на ефектив-
ността, ефикасността и 
постигане на икономичност 
при разходването на сред-
ствата от ЕС при избора 
на изпълнител от стра-
на на бенефициентите по 
проекти, съфинансирани 
от еврофондовете. Според 
документа се запазва опро-
стеният режим за избор на 
изпълнители с провеждане 
на една процедура за наби-
ране на оферти – чрез пуб-
лична покана. Тя се прилага, 
когато предвидената стой-
ност за строителство, в 
т.ч. съфинансирането от 
страна на бенефициента, 
без ДДС е равна или по-ви-
сока от 60 хил. лв. Също и 
в случаите на доставки или 
услуги за над 20 хил. лв.

В постановлението е 
предвидена възможност 
бенефициентите да пре-
кратят процедурата по-
ради липса на конкуренция, 
когато е постъпила само 
една оферта. Прецизира-
ни са сроковете, както и 
изискванията към предло-
женията на кандидатите, 
въведен е и опростен ред 
за сключване на договори с 
лица – носители на автор-
ски или други права на ин-
телектуална собственост 
или на изключителни права, 
придобити по силата на за-
кон или на администрати-
вен акт. 
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Мария Желева,
Ана Георгиева
Експерти КСБ 

Твърде рядко асоции-
раме държавите на Бал-
каните с добросъседски 
отношения, но има рабо-
тещи инициативи, които 
опровергават и най-го-
лемите скептици. Една 
от тях е Процесът за 
сътрудничество в Юго-
източна Европа (ПСЮИЕ). 

Той представлява форум 
за дипломатически и по-
литически диалог, както 
и платформа за евро-
пейската и евро-атлан-
тическа интег-рация на 
страните от региона. 
Основата цел е да се 
подпомогне взаимодейст-
вието между държавите 
на Балканите, което тра-
диционно свързваме с на-
прежение и фрагментира-
ност. Ето защо срещата 
на външните министри 
на страните от Югоиз-

точна Европа (ЮИЕ) на 6 
– 7 юли 1996 г. в София е 
повратен момент за меж-
дудържавните отношения 
в региона. 

Софийската декла-
рация, приета тогава, 
очертава четирите ос-
новни приоритета на 
ПСЮИЕ – добросъседски 
отношения, стабилност, 
сигурност и сътрудни-
чество на Балканите. 
Участниците потвърж-
дават политическата 
воля  и  готовност на 

страните да работят 
заедно в редица сфери. 
Сред тях са икономиче-
ски растеж, хуманитар-
ни, социални и културни 
въпроси, правосъдие и 
борба с организираната 
престъпност. 

На срещата в наша-
та столица присъства и 
т.нар. Контактна група 
на 5-те (САЩ, Велико-
британия, Русия, Фран-
ция и Германия), както и 
представители на реди-
ца международни органи-

Срещата ще се 
проведе през май 
в Букурещ

Г-н Попов, вие сте член на ра-
ботната група за парламентар-
но сътрудничество към ПСЮИЕ. 
Разкажете повече за дейността 
и инициативите, върху които ра-
ботите в момента.

Процесът за сътрудничество в 
Югоизточна Европа е политически 
форум, чиято цел е партньорство и 
диалог между страните. Форумът 
е основан през 1996 г. на среща на 
министрите на външните работи 
в София. През 2008 г. във връзка 
с трансформирането на Пакта 
за стабилност ПСЮИЕ получава 
признанието на Европейския съюз, 
изразяващо се във водещата му 
роля за сътрудничество в ЮИЕ. За 
период от 16 години се проявява 
стабилно и конструктивно разви-
тие на процеса, като до 2013 г. са 
организирани 10 конференции на 
председателите на парламентите 
на страните, участващи в  ПСЮИЕ. 
През 2010 г. е взето решение за ин-
ституционализиране на парламен-
тарното измерение на ПСЮИЕ. Във 
връзка с това решение е създадена 
работна група, чийто мандат е да 
подготви трансформирането на 
парламентарното измерение на 
процеса в асамблея. От 2010 г. до 
настоящия момент са се състояли 
12 срещи на работната група, на 
които са се дискутирали основно 
два модела, касаещи структурата 
на бъдещата парламентарна асам-
блея. 

Едната форма, предложена от 
София, предвижда ежегодни срещи 
на председателите на парламенти 
на страните от ПСЮИЕ, в които да 
бъдат включени и пленарни сесии, 
като председателството следва 
да бъде на ротационен принцип. 
Страните ще бъдат представля-
вани в асамблеята от делегации в 
състав между 3-ма и 5-има народни 
представители, избрани от своите 
парламенти. Категорично считам, 
че така предложената от София 
структура е значително по-ефек-
тивна и по-икономична. Другият 
вариант, който е обсъждан, но не 

е възприет, е за сериозно инсти-
туционализирана асамблея с теж-
ка структура и органи, което би 
натоварило както функционално, 
така и финансово партниращите 
си държави. 

Една от амбициозните зада-
чи, които ПСЮИЕ си поставя, е 
преодоляване на последствията 
от икономическата криза в стра-
ните от региона. В този смисъл 
предвиждат ли се нови меха - 
низ ми?

Да, предвижда се създаване на 
три постоянни комитета към бъде-
щата асамблея, а именно комите-
ти по икономика, инфраструктура 
и енергетика, по правосъдие, вът-
решни работи и сътрудничество в 
сферата на сигурността и по соци-
ално развитие, образование и наука. 
Очевидна е взаимната свързаност 
и взаимодействие на материите 
на тези три комитета, като цел-
та им е икономически растеж, ин-
фраструктурно, енергийно сътруд-
ничество, както и културен обмен, 
образование и наука, които да се 
развиват в една правова и сигурна 
среда. 

ПСЮИЕ беше създаден като 
политически форум за диалог и 
партньорство между страните 
в региона. Каква е вашата равно-
сметка за дейността на органи-
зацията, откакто съществува?

Според мен този процес е съз-
даден в един исторически и по-

литически натоварен момент за 
Югоизточна Европа, като е бил и 
все още е адекватен отговор на 
нуждите на региона, на страните 
участнички, чиито цели и проспе-
ритет са неизменно свързани с 
ЕС. 

В този смисъл ПСЮИЕ се явя-
ва своеобразен мост между поли-
тиката и интересите на ЕС и на 
страните – участнички в процеса. 
Интерпарламентарното сътруд-
ничество във всеки един момент 
е вярна и правилна стъпка към 
координирана, обща визия за раз-
витието на региона в сферите 
на дейност на бъдещата асам-
блея. Балканският регион, който 
по презумпция е сочен като при-
мер за фрагментация, има своя 
историчес ки шанс чрез ПСЮИЕ и 
бъдещата асамблея да бъде фунда-
мент за сътрудничество, разбира-
телство, културен и икономически 
подем и развитие. 

На какъв етап е създаването 
на парламентарна асамблея? 

Работната група към ПСЮИЕ 
приключи своя мандат на 12-ата 
среща, което по същество означа-
ва, че подготовката за учредява-
нето на асамблеята е завършена. 
В началото на май в Букурещ ще се 
състои и учредителната сесия на 
асамблеята, с което се поставя и 
началото на нов етап в развитие-
то на ПСЮИЕ. Предстои и сформи-
рането на 3-те комитета, за които 
стана въпрос.

Филип Попов – депутат в 42-рото народно събрание  
и член на работна група на парламентарното измерение на ПСЮИЕ: 

зации – ООН, ЕС, ОССЕ, 
Организацията за чер-
номорско икономическо 
сътрудничество и др. 
Това солидно междуна-
родно участие дава знак 
за готовността на меж-
дународната общност 
да подкрепи създаването 
на регионалната иници-
атива. И тук е мястото 
да се отбележи, че 

едно от  
неоспоримите  
предимства

 на ПСЮИЕ е,  че е 
дело на страните участ-
нички, а не, както твър-
де често се случва, на 
решение, спуснато „от-
вън“. 

Процесът е много-
странен и приобщаващ, 
с все още развиващи се 
структури и политичес-
ки  цели .  Държавите, 
участващи в ПСЮИЕ, са 
Албания, Босна и Херце-
говина, България, Гърция, 
Република Македония, 
Молдова, Румъния, Сло-
вения, Сърбия, Турция, 
Хърватия и Черна гора. 
Основополагащ доку-
мент на организацията е 
Хартата за добросъсед-
ство, стабилност, си-
гурност и взаимодейст-
вие в ЮИЕ, подписана 
на 12 февруари 2000 г. 
в Букурещ. Това е клю-
чов документ за консо-
лидирането и процедур-
ното функциониране на 
ПСЮИЕ. Всяко решение 
се взима с консенсус, а 
председателството е 
на ротационен принцип 
за срок от една година. 
Настоящият председа-
тел на организацията е 
Румъния (юли 2013 г. – 
юни 2014 г.). 

„Съществен принос 
към регионалното съ-
трудничество“ – оцен-
ката е на германското 
държавно ръководство 
по повод българското 
председателство  на 
ПСЮИЕ от юли 2007 г. 
до юни 2008 г. Като за 
един от ключовите ус-
пехи тогава се отчита 
участието на Косово. В 
този период е учреден и 
Съветът за регионално 
сътрудничество (СРС). 
То в а  е  о п е р а т и в н о 
свързващо звено между 
политичес кия диалог в 
ЮИЕ (ПСЮИЕ) и другите 
регионални инициативи и 
организации. Сред прио-
ритетните дейности на 
СРС са икономическото 
и социалното развитие, 
енергетиката и инфра-
структурата, правосъ-
дието и вътрешните 
работи, сигурността, 
изграждането на човеш-

ки потенциал и парла-
ментарното сътрудни-
чество.

С парламентарното 
измерение се свързва 
и може би най-същест-
в е н и я т  е ле м е н т  з а 
България в рамките на 
 ПСЮИЕ. А именно 

утвърждаването  
на София 

за домакин на Реги-
оналния секретариат 
на  парламентарното 
сътрудничество в ЮИЕ 
(РСПС). Той съдейства 
за формирането на нова-
та парламентарна асам-
блея. България твърдо 
отстоява концепция за 
равнопоставен, консен-
сусен и гъвкав модел на 
новата парламентарна 
структура. Освен това 
по време на 10-ия юби-
леен форум на ПСЮИЕ 
в Охрид (26 – 28 май 
2013 г.) председателят 
на Народното събрание 
Михаил Миков потвърди 
българската позиция за 
това Регионалният се-
кретариат да се превър-
не в постоянен, отново 
със седалище в София. 
Министърът на външни-
те работи Кристиан Ви-
генин също подчертава 
важността на ПСЮИЕ 
като водещ политически 
формат за регионално 
сътрудничество и най-
вече като платформа за 
европейска и евро-ат-
лантическа интеграция 
на страните от реги-
она. На 9 – 11 май т.г. в 
Букурещ ще се състои 
учредителната сесия на 
асамблеята, с което се 
поставя нов етап в ця-
лостното развитие на 
ПСЮИЕ. 

И за да не остане 
само в сферата на доб-
рите пожелания, парла-
ментарната дипломация 
трябва задължително да 
се възползва от неоспо-
римите си предимства. 
Сред тях са законода-
телните правомощия, 
които имат национални-
те парламенти и които 
придават допълнителна 
тежест в международ-
ните отношения, в т.ч. 
и за стимулиране на доб-
росъседството. 

Както вече споме-
нахме, механизмите на 
асамблеята все още са 
в процес на развитие. 
Един от тях е създава-
нето на 

комисия по икономика, 
инфраструктура и 
енергетика, 

която с приоритет-
на важност да разгледа 
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най-наболелите за реги-
она въпроси. Страните 
участнички са обеди-
нени в мнението си, че 
се нуждаят от сигурни 
и  достъпни енергий-
ни доставки, както и 
от развита енергийна, 
транспортна и еколо-
гична инфраструктура. 
Всички тези аспекти 
са ключът към по-добро 
икономичес ко развитие, 
качество на живот и ев-
ропейска интеграция. 

Е н е р г и й н и т е  и 
транспортните връзки, 
които са напълно интег-
рирани в респективни-
те европейски, също са 
сред ключовите приори-
тети на ПСЮИЕ. Съще-
временно обаче инфра-
структурното развитие 
представлява сериозно 
предизвикателство за 
страните в ЮИЕ. Необ-
ходими са взаимосвър-
заност и оперативна 
съвместимост на реги-
оналните транспортни 
системи, за да се осигу-
ри стабилна и конкурен-
тоспособна мобилност 
в региона. Напредъкът 
в тази област обаче е 
твърде бавен и тромав и 
несъмнено се нуждае от 
по-категорично изразе-
на политическа воля на 
държавните лидери на 
страните в региона. 

Д нес  един  ключов 
инфраструктурен про-
ект,  започнат преди 
20 години, изглежда, е 
на път да бъде завър-
шен в близко бъдеще. 
През 1994 г. в Крит се 
проведе Втората пане-
вропейска транспортна 
конференция. Тогава са 
регламентирани десет-
те транспортни коридо-
ра, свързващи Централ-
на и Източна Европа, 
за чието изграждане и 
поддържане са необхо-
дими значителни дъл-
госрочни инвестиции. 
През територията на 
България минават 4 от 
тези панев ропейски пъ-
тища, един от които е 
Коридор № 8, свързващ 
Адриатическо с Черно 
море и  по-конкретно 
Дуръс на Адриатическо 
море (Албания) ,  Ско-
пие (Македония), София 
и Вар на, респективно 
Бургас (България). Ин-
фраструктурният про-
ект има за цел свързва-
нето на стратегически 
пазари и суровини от 
Черноморския и Адриа-
тическия регион. Чрез 
изграждането му се цели 
ускоряване на интегра-
ционния процес, засил-
ване на вътрешните 
връзки между страните, 
подобряване на търго-

вията и икономичес кото 
развитие. Коридор № 8 
обхваща пристанища, 
първокласни пътища, 
магистрали,  летища 
и други интермодални 
транспортни съоръже-
ния, а финансирането му 
се осъществява както 
чрез международни ин-
вестиции, така и чрез 
съответните прави-
телствени програми в 
България, Македония и 
Албания. Дължината му е 
между 1220 км и 1350 км, 
а около 52% (631 км) от 
пътното трасе и съот-
ветно 55% (747 км) от 
железопътните линии 
минават през България. 

Транспортен  
коридор № 8 е от 
стратегичес ки  
интерес 

не само за България, 
но и за ЕС и САЩ. Той 
осигурява една от най-
преките връзки от Южна 
Европа и Средиземномо-
рието през Балканите 
към Кавказ, региона на 
Средна Азия и Далечния 
изток. Проектът за из-
граждането му е разра-
ботен от Американска-
та агенция за търговия 
и развитие като част 
от инициативата за 
развитие на Югоизточ-
ните Балкани от 1998 г. 
ЕК също приоритетизи-
ра трасето през 2005 г., 
а съответните европей-
ски финансови механизми 
позволяват инвестиции 
за развитие както на 
железопътната, така и 
на пътната инфраструк-
тура. 

За  реализирането 
на проекта е създадена 
т.нар. Мрежа за местно 
икономическо развитие 
по Транспортен коридор 
№ 8. Сред членовете й са 
както органи на местно-
то самоуправление, така 
и частни партньори от 
трите държави,  през 
които минава – Албания, 
Македония и България, 
както и заинтересовани 
страни от Косово, Ита-
лия и САЩ. Членовете 
от българска страна 
са Столичната община, 
Фондацията за реформа 
в местното самоуправ-
ление и  ФЛАГ-АПЕКС 
(едни от основателите 
на мрежата), както и 
Агенцията за регионално 
и икономическо развитие 
– Стара Загора, Асоциа-
цията на индустриалния 
капитал, Община Бургас 
и др. Мрежата цели да 
стимулира изграждане-
то на Коридор № 8 и дъл-
госрочното развитие и 
интегриране на Южния 

Балкански регион чрез 
насърчаване на публич-
но-частните партньор-
ства и трансграничното 
сътрудничество. 

Въпреки че голяма 
част от съществува-
щата инфраструктура 
на коридора вече е факт, 
остават редица нере-
шени проблеми – недоб-
рото експлоатационно 
състояние на пътищата, 
много от които не отго-
варят на международ-
ните изиск вания. Това 
важи и за трите държави 
(България, Македония и 
Албания). Например едва 
36,3% от общата дължи-
на на Коридор № 8 са в 
унисон с международни-
те норми за магистрали. 
Железопътната линия 
между София и Скопие 
все още не е изградена, 
а пътуването с кола от 
българската до македон-

ската столица или Тира-
на отнема два пъти по-
вече време в сравнение 
с европейските стан-
дарти.

На какво се дължи 
бавното  изграждане 
на този толкова важен 
стратегически и иконо-
мически проект? Сред 
основните причини са 
сложните междуправи-
телствени преговори 
и трудното привличане 
на  международни ин-
веститори. У нас пре-
говорите за проекта 
започват още в нача-
лото на 1998 г. между 
тогавашните премиери 
на България и Италия – 
Иван Костов и Романо 
Проди. Политическият 
документ за трасето е 
подписан през септем-
ври 2002 г., последван 
от множество между-
правителствени срещи 

и поетапна рехабилита-
ция и изграждане на нови 
участъци. 

Любопитен факт е, 
че намеренията за из-
граждане на жп трасе, 
свързващо ни с Македо-
ния, което днес е част 
от Коридор №8, датират 
още от края на XIX в.

Проектът за изграж-
дане на жп линията 
София – Скопие е от 
1897 г.

На територията на 
България трасето до 
границата с Македо-
ния при Деве баир е по-
строено още в средата 
на миналия век. Едва в 
началото на март т.г. 
обаче отговорните ми-
нистерства в България 
и Македония официално 
стартират строител-
ните дейности по една 
от най-важните и труд-
ни отсечки на жп трасе-
то – от Куманово до Бе-
ляковци. Средствата в 
размер на 46,4 млн. евро 
за изпълнение на този 
31-километров участък 
са осигурени от Евро-
пейската банка за въз-
становяване и развитие, 
а изпълнител на проекта 
е германската компания 
„Вибе”. Изграждането на 
останалите две отсечки 
на жп линията до българ-
ската граница, а именно 
от Беляковци до Кри-
ва паланка (34 км) и от 
Крива паланка до Деве 
баир (24 км), все още не 
е реализирано, тъй като 
са необходими около 530 
млн. евро. По отноше-

ние на изграждането на 
трасето в Албания също 
има затруднения, свър-
зани с финансирането. 
За реализирането на за-
падната жп отсечка пък 
са необходими около 550 
млн. евро. 

На фона на тези обез-
куражаващи данни повод 
за известен оптимизъм 
ни дава официално съоб-
щение на Македонската 
стопанска камара от 
март т.г., че паневро-
пейският Коридор № 8 
ще бъде напълно готов 
до 2021 г. Прогнозата е 
осъществима благодаре-
ние на приоритетизира-
нето на интегрираните 
инфраструктурни проек-
ти в ЕС за периода 2014 
– 2020 г., както и на въз-
можността Скопие да се 
възползва от предприсъ-
единителните европей-
ски фондове. Успешното 
завършване на страте-
гическия проект няма да 
е възможно и без сериоз-
на политическа подкре-
па. Такава категорична 
воля е изразявана мно-
гократно през годините, 
включително и от пред-
седателя на македонския 
парламент Трайко Веля-
новски и от българския 
му колега Михаил Миков, 
които обсъдиха ключовия 
Коридор № 8 по време на 
среща на председате-
лите на парламенти на 
страните от ПСЮИЕ в 
Охрид през май м.г. Сега 
предстои да видим дали 
добросъседството на 
Балканите ще придобие 
и инфраструктурни из-
мерения.
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Десислава Бакърджиева

Удължени промоции на 
банките, стабилни лихви, 
спад в активността на 
потребителите поради 
измененията в Закона за 
потребителския кредит 
– това бе характерно за 
пазара на ипотечни заеми 
през първото тримесечие 
на 2014 г. Традиционно на-
чалото на всяка година е 
белязано от по-слаба ак-
тивност, но през насто-
ящата ниската интензив-
ност е подкрепена и от 
промените в регулацията 
на кредитната дейност.

Дебатът за норма-
тивните изменения стар-
тира още в първите дни 
на януари. Дискусията 
основно бе около това, 
дали заемите ще поскъп-
нат, ще отпаднат ли так-
сите, за кои кредити ще 
важи и т.н. Всички тези 
въпроси допринесоха за 
несигурността на по-
требителите, въпреки че 
финансовите институции 
удължиха зимните си про-
моции, а лихвите остана-
ха стабилни. В същото 
време, за да отговорят 
на очакванията на хора-
та, някои банки премах-
наха най-спорната так-
са – тази за предсрочно 
погасяване, без да са при-
ети промените. В крайна 
сметка обществените 
тревоги не се отразиха 
сериозно на пазара. От-
четеният среден размер 
на изтеглените ипотеки 
в страната през януари е 
36 372 евро, което е срав-
нително добър показател 
за традиционно пасивния 
януари. Най-висок той е 
в столицата – малко над 
44 000 евро, а най-нисък 
сред големите градо-
ве – в Пловдив, където 
е 19 557 евро. Във Варна 
стойността на заемите 
е малко под 30 000 евро. 
Присъщо за първия месец 
е, че левовите кредити са 
основна валута за външно 
финансиране – делът им е 
87% от всички. В Бургас 
изтеглените суми в бъл-
гарски пари са 90% от 
всички, а в София тех-
ният дял достигна 70%. 
Съотношението за Варна 
евро/лева е 13 към 87.

По наблюдения на спе-
циалистите от „Кредит 
Център” през февруари 
темата за промените в 
Закона за потребител-
ски я  кредит също се 
отразява на пазара. При-
чината е приемането на 
проекта на първо четене 
в Народното събрание. С 
корекциите нормативът 
вменява задължение на 
кредитора да предоставя 
на потребителя право на 
избор при сключването на 
жилищен ипотечен заем. 
Новите текстове раз-
писват и правила за фор-
миране на референтния 
лихвен процент. Или при 

подписване на договор за 
кредит в него трябва да 
се посочват индексите и 
индикаторите, включени в 
референтния лихвен про-
цент, тяхното съотноше-
ние и начин на изчисление, 
както и всички фактори 

и условия. Законо-
проектът забраня-
ва и събирането на 
някои видове такси 
и комисиони, за кои-
то се приема, че са 
част от дейността 
на банката по пре-
доставяне на заеми. 
Измененията разши-
ряват и обхвата на 
Закона за потреби-
телския кредит по 
отношение на креди-
ти под 400 лв.

Сериозният об-
ществен интерес и 
притесненията от 
нормативните изме-
нения в действител-
ност не повлияват 
негативно на ипо-
течния пазар и през 
втория месец на го-
дината. Регистри-
раният среден раз-
мер на изтеглените 
през февруари т.г. 
кредити за страна-
та се равнява на 33 
265 евро, или само с 
3107 евро по-малко 
спрямо януари. Този 
показател отново е 
най-голям в София – 

42 447 евро. Във Варна и 
Бургас стойностите за 
втория месец на 2014 г. 
са съответно 29 730 и 
27 680 евро, а в Пловдив 
– 18 895 евро. През февру-
ари левът продължава да 
доминира над европейска-
та валута. Към парична-
та единица на еврозона-
та има най-нисък интерес 
в Града на тепетата, къ-
дето едва 9% от заемите 
са взети в евро. В морска-
та столица тенденцията 
е сходна – в български 
пари са изтеглени 90% от 
ипотеките. В София ле-
вът също е предпочитан, 
макар и не така катего-
рично – 55%.

Търсенето на  ипо-
теки през март остава 
стабилно, но и донякъде 
водено от очакваните 
промени в Закона за по-
требителския кредит 
и финалните текстове. 
„Купувачите, които бяха 
набелязали даден имот и 
имаха финално договоре-
на цена, пристъпиха към 
приключване на покупка-
та, без да чакат влизане-
то на промените в сила. 
Част от търсещите дом 
обаче съзнателно забавят 
процеса, за да изчакат 
кредитите, отговарящи 
на новите изисквания”, 
коментира Тихомир Тошев 
– изпълнителен директор 
на „Кредит Център”.

Д руг и  т е н де н ци и, 
които се оформиха през 
март, са лошата кре-
дитна история и увели-
ченото търсене на заеми 
за покупка на жилища в 
строеж. Според консул-
тантите около 18% от 
ползвателите на потре-
бителски и ипотечни за-
еми са имали проблеми 
с Централния кредитен 
регистър. Професиона-
листите посочват, че в 
повечето случаи това е 
пречка за получаване на 
нов заем, дори и да са на-
лице достатъчно доходи. 
Лошата кредитна исто-
рия е пречка и за рефинан-
сиране на съществуващи 
заеми. Това е сериозно 
затруднение, особено при 
ипотечните, които са 
за по-дълъг срок и имат 
най-голям потенциал за 
подоб ряване на условията 
в бъдеще. През последни-
те 6 месеца процентът 
на хората с проблеми в 
кредитната история се 
движи между 13% и 16%. 
Статистиката показва, 
че част от трудностите 
се дължат на невнимание 
и недостатъчен контрол 
на гражданите върху лич-
ните им финанси. Често 
не се следят месечните 
наличности по сметките 
и дали те са достатъчни 
за погасяване на вноски-
те по заемите. Понякога 
това води до недостиг от 
няколко лева и вноската 
не може да бъде платена 
цялостно.

Увеличава се търсенето на заеми за жилища в строеж
Снимки авторът
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„Забелязва се ръст на запитванията 
за финансиране на покупка на жилище в 
строеж, като в повечето случаи искане-
то е за домове на етап Акт 15. Строи-
телите от своя страна са доста гъвкави 
в предлагането на различни схеми на по-
купка, които позволяват закупуването на 
имот без особени рискове и затруднения”, 
посочва Тошев.

Лекият спад в средния размер на из-
теглените кредити за страната продъл-
жава и през март. Той намалява до 31 793 
евро при съотношение между българска-
та и европейската валута 83 на 100 в 
полза на лева. Столицата отново е лидер 
с най-голям среден размер на изтеглени-
те ипотеки – 41 209 евро. Съотношение-
то между евро и лев в София е 75% в полза 
на родната валута. Размерът в Пловдив 
отново е най-нисък, но в същото време е 
отбелязал ръст. Или от 18 895 евро през 
февруари нараства до 20 542 евро през 
март. За пореден път в Града на тепета-
та е регистриран и най-засилен интерес 
към българската валута – 92% от заеми-
те са изтеглени в лева. Във Варна сред-
ният размер се равнява на 29 759 евро 
при процентно съотношение на евро/лева 
27/73, а в Бургас – на 27 538 евро, и про-
порция на валутите 10% евро/90% лв.

През първото тримесечие на година-
та най-много сделки за ипотеки са склю-
чени от хора на възраст между 26 и 35 
години. През януари те са 52,3% от всич-
ки. За февруари е отчетен леко отдръп-
ване на тази възрастова група – 48,4%, 
което е забелязано и през март – 46,6%. 
Намаление е регистрирано и при най-мла-
дите и най-възрастните. Данните за по-
требителите между 18 и 25 години през 
изминалите месеци са 8,6% през януари, 
11,1% за февруари и 6,8% през март. Хо-
рата над 45-годишна възраст заемат дял 
от 8,7% през януари, 11,6% за февруари и 
13,3% през март. През трите месеца кре-
дитополучателите между 36 и 45 години 
са съответно 30,4%, 28,9% и 33,3%.

Над половината (51,8%) от всички 
изтеглени кредити през март са между 
10 000 и 30 000 евро. Това са и най-чес-
то взиманите заеми през януари (50,1%) 
и февруари (50,3%). На второ място след 
тях се подреждат ипотеките между 
30 000 и 50 000 евро, които за периода са 
в рамките на 23 – 26%. Близо 3% от по-
требителите са прибягвали към кредити 
за над 90 000 евро, а около 5% се падат на 
ипотечните между 70 000 и 90 000 евро.

Най-популярният срок за погасяване за 
първото тримесечие е между 16 и 20 годи-
ни – средно 44% от хората са избрали него. 
Следва го периодът между 21 и 25 години, 
което представлява изборът на над 30% от 
потребителите. За изминалото време на 
по-малко от 10 години залагат около 1,5% 
от кредитополучатели, а над 30 години ще 
погасяват средно над 2% от всички.

Анализаторите не забелязват драс-
тични промени по отношение дела на фи-
нансиране през тримесечието. Най-голям 
процент потребители (около 30%) са из-
брали външно финансиране в границите 
на 70% – 80% за покупката на жилище. Хо-
рата, решили да покрият с кредит между 
60% и 70% от стойността на сделката, 
за периода са били в рамките на 25% – 
28%. Средно 4% от потребителите са се 
спрели на финансиране до 40%, а с 90% до 
100% са покрили покупката си около 3%.

И през трите месеца осигуряването 
на собствено жилище е мотив за 99% от 
хората да изтеглят кредит.

Законът за потребителския кредит 
бе окончателно приет на второ четене 
в началото на април т.г. Измененията 
трябва да влязат в сила в края на юли и 
те ще се отнасят само за новите креди-
те. Тогава ще стане ясно дали промените 
ще имат реален ефект върху кредитния 
пазар.

Г-н Тошев, как ще се отразят нови-
те моменти в кредитното законода-
телство на ипотечния и потребител-
ския пазар на заеми?

Промените ще засегнат основно 
бързите кредити и няма да повлияят съ-
ществено на пазара на потребителски-
те и ипотечните кредити. Част от тях 
са с цел по-голяма защита на клиенти-
те на кредитните институции, което 
е положително. Те трябва да предпазят 
всички участници от грешки, които биха 
довели до финансови проблеми и загуби и 
да дадат добра основа за по-регулиран, 
предвидим и нискорисков пазар. Други, 
като тавана на оскъпяването, са доста 
спорни и е вероятно след време да бъдат 
премахнати или променени.

Защо смятате, че отново ще има 
корекции? Какви други негативи отчи-
тате?

Таванът на лихвите не е правилно 
преценен. Един и същи праг за малки и го-
леми кредити не е разумна пазарна мярка. 
Друг негатив е правенето на промени по 
вече сключени договори, което ще създа-
де редица неясноти и е лош сигнал към 
пазара и инвеститорите.

Кои са позитивните изменения?
Премахването на таксата за пред-

срочно погасяване и в случай на рефинан-
сиране е положителна промяна, даваща 
по-голяма свобода на потребителите на 
кредитни продукти. Вкарването в обхва-
та на закона на заеми до 400 лв. също е 
положителен ход.

Какви ще са преките ефекти за кре-
дитните институции и потребители-
те? Ще има ли такъв и за консултан-
тите?

За финансиращите институции те  
ще са основно в необходимостта да про-
менят съществуващите си продукти с 
цел те да отговарят на новите изиск-
вания. Те ще трябва да създадат и нови 
продукти, които законовите промени из-
искват.

За потребителите ефектите ще са 
в посока по-голям избор и по-голяма гъв-
кавост при търсенето на най-изгодна 
оферта. 

За кредитните консултанти на този 
етап преки ефекти не се очакват.

Как потребителите ще приемат 
промените? Възможно ли е те да не бъ-
дат разбрани правилно и да направят 
грешки?

Именно в това се крие основният риск 
от измененията. Очаквам, че те ще бъдат 
приети положително, но е твърде вероят-
но тези нагласи да се трансформират в 
разочарования, породени от недоброто 
разбиране от страна на гражданите. За-
това са нужни две неща. От една страна, 
законът да е ясен, а правилата – недву-
смислени. От друга страна, хората тряб-
ва добре да се информират за това, какви 
са възможностите, които им се предлагат 
в момента, и какви са правилните стъпки 
при избора на кредитен продукт.

Има ли нужда от други законодател-
ни корекции? Наскоро заявихте, че ев-
ропейската директива за ипотечните 
кредити трябва да бъде транспонирана 
в отделен норматив. Защо?

Тя е много обширен и подробен доку-
мент. Върху нея се работи повече от 8 

години в Европарламента и защитата на 
потребителите на ипотечни кредити е 
много по-подробно развита в сравнение с 
направените промени в ЗПК. Редно е тази 
евродиректива да се превърне в отделен 
норматив за ипотечния кредит. Поради 
факта, че това е най-сериозният финан-
сов кредитен продукт, който домакин-
ствата ползват.

Какво се случи от началото на 
2014 г. на ипотечния пазар?

Ипотечният пазар е стабилен, но не 
особено активен. Отчасти причината за 
това е сезонна – първите месеци на годи-
ната традиционно са белязани от спад в 
активността. Не можем да кажем обаче, 
че има ръст на годишна база – истината 
е, че пазарът на кредити зависи от обща-
та икономическа активност, нивата на 
доходите и на безработицата и др.

Има ли реален ръст в размера на за-
емите, промяна при лихвените процен-
ти или при динамиката в различните 
градове?

Сравнение на годишна база показва 
известен ръст в средния размер на кре-
дитите. През февруари например тази 
стойност е с около 2000 евро по-висока 
спрямо същия месец на 2013 г. Тради-
ционно най-динамичен остава пазарът 
в София, следвана от морските градове 
Варна и Бургас. Лихвените проценти про-
дължават да са стабилни около нивата си 
в края на 2013 г. и се движат в рамките 
на 6 – 7%.

Приключи ли процесът на рефинан-
сиране?

Не, можем да кажем, че част от ак-
тивността на потребителите е в по-
сока рефинансиране и обединяване на 
кредити. Много хора преструктурират, 
обединяват и рефинансират заеми, за 
да постигнат по-добри условия. Тази 
стъпка е разумна, тъй като спестява 
средства и облекчава обслужването на 
кредитите.

По ваши наблюдения увеличава ли се 
процентът на лошите кредити? Какви 
са тенденциите?

Процентът се стабилизира през 
2013 г. и началото на 2014 г. Повечето 
от затруднените клиенти намериха на-
чин да преструктурират задълженията 
си и да продължат да ги обслужват. За 
част от потребителите обаче задлъж-
нялостта им остава висока и ще от-
неме повече време да се стабилизират 
финансово.

Коя беше по-активната страна за 
изминалия период – банките или потре-
бителите?

Финансовите институции трябва да 
създават нови продукти, които да отго-
варят на определени тенденции, конкрет-
ни търсения на клиентите и да бъдат по-
атрактивни спрямо другите предложения. 
Това създава конкурентен пазар с голям 
избор и подобряващи се условия, което от 
своя страна мотивира клиентите им.

Какъв беше профилът на потреби-
телите на ипотечни заеми през изми-
налите четири месеца?

Най-активни са младите хора между 26 
и 35 години. Често това са семейства с 
едно дете, които теглят между 10 000 и 
30 000 евро за покупка на двустаен апар-
тамент в столицата или в голям град. 
Разполагат с 1/4 до 1/2 от нужната сума 
в брой и за останалата част теглят кре-
дит, който възнамеряват да изплатят за 
около 20 години.

Какви са очакванията ви до края 
година? Ще се покачват ли лихвените 
проценти заради нормативните изме-
нения?

На първо време не очаквам приетите 
текстове да доведат до промяна в це-
ната на заемите. Те обаче ще изменят 
структурата на кредитните продукти, 
защото нормативно се премахва част 
от таксите. Това ще доведе най-веро-
ятно до продукти с по-високи лихви. Тези 
промени обаче не очаквам да се отразят 
на годишния процент на разходите, да 
направят кредитите по-евтини или да 
активизират пазара.

Ще има ли промяна в поведението 
на купувачите и продавачите на имо-
ти? Други изненади?

Не очаквам промяна. Клиентите ще 
продължат да търсят имоти с добра 
локация и качествено изпълнение на при-
емлива за тях цена. От своя страна про-
давачите на такива обекти няма да са 
склонни на отстъпки от стойността. 
За добрите имоти пазарът през 2014 г. 
ще е стабилен и като търсене, и като 
ценови нива.

Тихомир Тошев, изпълнителен директор на „Кредит Център” и „Кредит Пойнт”:

Тихомир Тошев е магистър по 
инженерна икономика и менидж-
мънт. Завършил е „Мениджмънт и 
маркетинг” към College of North West 
London. Има редица специализации 
в България и чужбина. Притежава 
лицензи за извършване оценки на 
недвижимо имущество, търговски 
предприятия, машини и съоръжения. 
Изпълнителен директор на „Кредит 
Център” и управител на „Кредит 
Пойнт”.

Снимка личен архив
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С р е щ а м е  г о л е м и 
трудности с усвояване 
на специалните предме-
ти, защото през година-
та основните дисциплини 
- алгебра и геометрия, се 
изучават разпокъсано и 
материята се забравя. А 
математиката е основа 
на всичко. Иначе базата 
на училището е отлична, 
компютърното обзавеж-
дане е добро и учениците 
работят активно с тази 
техника. Чертаят, проек-
тират, използват различ-
ни програми. 

Искам да се спра по-
подробно на дискути-
раната в обществото 
дуална система. По мое 
мнение тя е приложима 
само в големите градове 

- там, където има и го-
леми строителни фирми. 
Смисълът на тази сис-
тема предполага децата 
да работят с наставни-
ците на обектите и па-
ралелно да учат. Нашите 
възпитаници, в сравнение 
с връстниците им от 
Норвегия, Дания, Испа-
ния, имат много висока 
теоретична подготов-
ка. Твърдя това, защото 
познавам добре техните 
системи на образование 
от стажовете на наши-
те ученици  там. Но в на-
шия град, ако няма фирми, 
където децата могат да 
работят, тогава...

Идеята принципно е 
хубава и напомня едни 
наши минали системи на 

професионално образова-
ние, когато три дни се 
учеше, два дни се прак-
тикуваше реален зана-
ят...  Фирмите привет-
стват новото, защото 
дуалната система ще 
помогне те да подбират 
бъдещите си кадри за 
технически ръководите-
ли или за стипендианти 
във висшите строителни 
училища, които после да 
се върнат в компаниите. 

В малкия град обаче 
ситуацията не е такава, 
както в София, Пловдив 
и Варна, но това явно не 
се отчита задълбочено 
като проблем. От друга 
страна - след основното 
образование най-силни-
те ученици се насочват 

к ъ м  е з и ко ви  и 
математически 
гимназии,  като 
непрекъснато се 
увеличават пара-
лелките в тези 
у ч и л и щ а ,  а  з а 
професионалните 
броят на канди-
д а т с т в а щ и т е 
прогресивно на-
малява. 

Генералният въпрос 
на държавата трябва 
да бъде свързан с това, 
какво тя очаква от сред-
ното образование. Дали 
ние готвим специалисти 
за нашата икономика, или 
готвим мозъци, които из-
тичат зад граница, даже 
и зад океана...

И още нещо - ако про-

Професионалното образование е отворено за нови идеи

Георги Сотиров 

По време на финалните състезания 
на проекта „Аз мога да строя” наши-
ят екип се срещна с някои от дирек-

торите на професионалните гимназии 
от страната. Разговорите бяха про-
вокирани от две основни теми, които 
се дискутират в училищата. Едната 
безспорно беше свързана с надграж-
дането, което проектът на Камарата 

на строителите в България дава на 
завършващите средното си образова-
ние млади специалисти, а другата - с 
прилагането на т.нар. дуална система. 
Тя е практически един позабравен на-
чин за подготовка на учениците у нас 

по времето когато имахме успешните 
средни технически училища (СПТУ) и 
още по-добри техникуми, които пък 
готвеха високоспециализирани изпъл-
нителски и ръководни кадри за иконо-
миката. И така…

В професионално отношение се чувствам удо-
влетворен, защото съм завършил нашето учили-
ще, после специализирах във ВУЗ и след това бях 
приет от бившите си преподаватели на работа 
при тях.  Това според мен е реалният път за раз-
витие на учителите. 

Но искам да се спра на актуалните в момен-
та неща в образованието, които много силно 
интересуват мен лично, а и професионалната 
гилдия. Директорите на строителните училища 
са едни много активни хора. Това, което искам 
да коментирам, не се отнася само до учебните 
планове и програми, но и за работата ни извън 
пряката преподавателска дейност, т.е. нашето 
участие по различни национални и европейски 
програми. По линия именно на тези проекти  ние 
имахме възможност да посетим и се запознаем 
с образователните системи във водещи дър-
жави. Искам да заявя, че нашето самочувствие 
не е на бедния съсед от Изтока… Професионал-
ната подготовка на учениците ни е адекват-
на на времето. Самият аз съм специализирал 
в Германия и мога да призная, че получих добра 
оценка за моите знания, професионални умения 
и квалификация. 

Наред с проекта „Аз мога да строя” продължа-
ваме и работата по  „Еразъм плюс”. Това ще ста-
ва с пари от програмния период до 2020 г. и ние 
сме длъжни да сътрудничим успешно с тях. От 
Министерството на образованието и науката 
беше потвърден пакет от регионални проекти, 
които пряко ни касаят. Визирам дуалната немска 
система, която лично на мен ми е добре позната. 
Сега изпращаме наши възпитаници на стаж в 
тази страна и твърдя, че ведомството направи 
необходимото тези програми да продължат  и да 
се разширяват. Ще припомня, че германската об-
разователна система се развива още от 1928 г. 
и нашите напъни да я въведем в рамките на две-

три години няма да успеят, независимо че вървим 
по утъпкан път… Но директорите на училищата 
имат достатъчен капацитет и мисля, че нещата 
постепенно ще се наместят. 

Практиките, макар и с различен успех, също 
вървят добре. Тази година са отпуснати допъл-
нително средства за модернизация на материал-
но-техническата база в професионалните гим-
назии, т.е. и  държавната администрация вече 
е активна. 

Имам добър поглед върху системата на сред-
ното професионално образование и виждам, че 
капацитетът на преподавателските кадри при 
нас е на много високо ниво и отговаря на пре-
дизвикателствата на времето. Увеличиха се и 
ангажиментите ни - делът на работата ни по 
проектите заема от 30% до 40% от времето. 
Част от него отива  в помощ на младите коле-
ги, които идват като преподаватели.Те са из-
ключително подготвени по новите технологии, 
имат усещането за значимостта на собстве-
ния си професионален път и симбиозата между 
тях и децата дава видими резултати в учебния 
процес. Предизвикателствата пред едните и 
пред другите са големи, но те затова са млади, 
за да ги преодоляват в името на едно по-добро 
бъдеще.

Инж. Марин Цонев - директор на ПГСАГ „Ангел Попов” - 
Велико Търново

Инж. Радостина Дамянова - директор 
на ПГСА - Добрич 

Освен часовете в училище от 
особена полза за подготовката 
на децата са практиките, които 
в нашия град се провеждат съв-
местно със строителните фирми. 
Училището разполага с модерна 
компютърна база, където младите 
хора работят, изпробват различни 
програми. 

Взаимодействието с ОП на 
КСБ – Добрич, е много добро. Инж. 
Валентин Зеленченко, областният 
председател, който е и ръководи-
тел подсекция „Благоустройство, 
хидротехническо строителство 
и съоръжения” към секция „Инже-
нерна инфраструктура“ на КСБ, е 
отворен за всякакви инициативи. 
Така нашите ученици усетиха как-
во е да се работи с интелигент-
ни хора, които могат да окажат 
всякаква помощ при обучението на 
техните бъдещи колеги. При стар-
тирането на проекта „Ученически 
практики” на МОН, където инж. 
Зеленченко особено активно рабо-
ти, стана ясно, че гимназията ни 
изпитва значителни трудности. 
Инициирах среща със 
строителния бранш, 
където дебатирах-
ме доста задълбо-
чено дали областта 
има нужда от млади 
подготвени  хора  за 
по-нататъшното ус-
пешно развитие на 
бизнеса. За отбеляз-
ване е, че колегите 
от добричкото пред-
ставителство приеха 

присърце нашите затруднения и 
сега помагат с всички сили - и с 
консултанти, и със средства за 
закупуване на оборудване, даже и 
за учебни помагала. 

Позволете няколко думи и за 
„Ученическите практики”… Това 
са съвместни 240 учебни часа на-
блюдение във фирмите, не работа. 
Чрез тях те придобиват опит. За 
това усилие учениците получават 
и по 300 лв. стипендия от МОН. 
Логичен обаче е въпросът, че няма 
нищо лошо децата - примерно - да 
„хванат” клещите на арматурис-
тите… Защото занаят се учи не 
само с гледане. 

Александър Батимов - директор на Професионалната гимназия 
по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ - Хасково

екта „Аз мога да строя” 
го разглеждаме като на-
ционална олимпиада, то 
на лауреатите, на при-
зьорите, трябва да се 
предложи директно вли-
зане във висше учебно за-
ведение по желаната от 
учениците специалност. 
Моето мнение е, че до-
бър строителен инженер, 

проектант и архитект 
ще се получи, ако той 
продължи от професио-
налната гимназия обуче-
нието си в съответния 
ВУЗ. Не че от езиковите 
или математическите 
училища няма да излязат 
прилични инженери… Но 
практиката защитава 
моето мнение. 
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тие и непрекъснатото ми 
търсене на ново пластич-
но изразяване на любовта 
и хармонията“, казва той 
за работата си.

Петьо Александров е 
роден в София през 1950 г. 
Завършва скулптура във 
Великотърновския уни-
верситет „Св. св. Кирил 
и Методий” през 1982 г. 
Работи с камък, бронз и 
дърво. 

Първата му самос-
тоятелна изложба е в 
София през 1985 г. От-
тогава прави още 18 
експозиции. Има 4 на-
гради от международни 
симпозиуми и биеналета. 
Негови творби са прите-
жание на престижни га-
лерии и частни колекции 
по света - в Англия, Ав-
стрия, Белгия, Германия, 
Испания, Канада, Полша, 
Русия, Унгария, САЩ, Хо-
ландия и Япония.

Любопитно

Неотдавна хасков-
ският майстор на те-
ниса Григор Димитров 
реши да покаже на света 
българските красоти и 
по-точно тези в родния 
си град. Спортистът 
публикува в профила си 
във Фейсбук снимка на 
статуята на Дева Ма-
рия с Младенеца. И по-
пита своите фенове: 
„Някой знае ли защо тя 
е включена в Книгата 
на рекордите „Гинес?” 
Въпросът очевидно не 

затрудни почитателите на 
Гришо, тъй като верните от-
говори веднага заваляха. Не 
липсват и закачливи комента-
ри, като: „А Маша знае ли, че се 
интересуваш от други Марии?” 
(Закачката е за приятелката 
на спортиста -Тенисистката 
Мария Шарапова - бел.ред.).

Хасково постоянно се стреми 
към рекорди

Хасковлии са много амбици-
озни. Тук е издигнат най-висо-
кият пилон с националния флаг 
в България. Това става на 20 
юли 2012 г. - на Илинден, с тър-
жествена церемония. Идеята, 
приветствана от целокупната 
хасковска общественост, отно-
во е на кмета Георги Иванов. Той 
подсказва и за друг щур проект, 
изпълнен от скулптора Господин 
Тенев-Гуспата. Пред общината 
има скулптура, изобразяваща 
как митичната летяща на мет-
ла Баба Яга се разбива в един от 
уличните стълбове. Творбата е 
от месинг и тежи над сто кило-
грама, а размерът до върха на 
шапката й е 2,8 м. Баба Яга е 
славянско митично същество, но 
паметникът за известно време 
обтегна отношенията на кмета 
с местните представители на 
църквата. 

Подробностите, свързани 
със заложената символика на 
хасковската Баба Яга, не са из-
вестни. Идеята е всеки да на-
мери свое собствено обяснение. 
Едно обаче вече е ясно – тя буди 
много усмивки и настроение как-
то у хасковлии, така и у гости-
те на града.

Статуята е най-високата в света

Людмил Митакев

Както Христос Спасител е 
разперил ръце над Рио де Жа-
нейро и го пази от десетиле-
тия, така и Хасково си има па-
зителка – Пресвета Богородица 
с Младенеца. Освен духовно, от 
2003 г. Божията майка бди над 
града и като внушителна ста-
туя.

Идеята е на кмета

„Когато през 1999 г. поех 
кметския пост, трябваше да 
решавам какво да се прави със 
съществуващата основа за 
паметник, която беше изоста-
вена. Пътувайки из света, съби-
рах идеи. Първата – да се сложи 
кръст, беше много тривиална. 
После спонтанно дойде идеята 

да се направи статуя на света 
Богородица.“ Така инициаторът 
на проекта Георги Иванов, стро-
ител по образование и призва-
ние, разказва за сътвореното. В 
Хасково открай време се е праз-
нувало Рождество на Божията 
майка като закрилница на града. 
Най-старата църква тук носи 
нейното име. Днес монументът 
„Света Богородица с Младене-
ца“ се извисява над града. И го 
прави известен по света. Впи-
сан е дори в Книгата на рекор-
дите на Гинес, раздел „Религии”, 
като най-високата статуя на 
Дева Мария. 

Монументът е тържествено 
открит на празника Рождество 
Богородично на 8 септември 
2003 г. и осветен от митро-
полит Арсений. Автори на па-
метника са Петьо Александров, 
Никола Стоянов и колектив. 

Статуята на Дева Мария с 
малкия Исус се издига на хълма 
Ямача. Изработена е от 120 т 
полимер бетон, а общата й ви-
сочина е 32,8 м. 

Както е описано в издадения 
от Книгата на рекордите сер-
тификат, фигурата на света 
Богородица с Младенеца е с ви-
сочина 14 м и стои върху фунда-
мент повече от 18 м. Мраморна 
плоча с документа за светов-

ното постижение е поставена 
при входа на комплекса. Преди 
няколко години той бе включен в 
регистъра на 100-те национални 
туристически обекта. Постро-
яването на монумента става 
със средства, дарени от цялата 
хасковска общественост. 

Камбанарията

На около 30 м зад статуята 
на св. Богородица Община Хас-
ково изгради кула с осем камбани 
с общо тегло един тон. Техните 
различни мелодии огласяват гра-
да в определени часове от де-
нонощието. Обектът се издига 
на 30 м в небето, което го прави 
един от най-високите на Балка-
ните. Аркадни ажурни огражде-
ния създават плавен преход от 
параклиса „Св. Богородица“ към 
камбанарията. Спираловидна 
стълба отвежда почти до вър-
ха й, откъдето посетителите 
могат да се наслаждават на 
панорамна гледка към града. 
Във вечерните часове кулата е 
ефектно осветена. 

Авторите 

Интересното е, че ръково-
дителят на екипа Петьо Алек-
сандров не работи в големи 
формати. Паметникът на пре-
света Богородица е едно от из-
ключенията. Почти всичките му 
останали произведения са малки 
форми и част от тях ще бъдат 
показани в галерия „Форум” в  
Хасково. 

„Произведенията ми могат 
да ви се сторят разностилни, но 
това е моето поетапно разви-

Паметникът и камбанарията 
образуват единен култов 
ансамбъл

Сертификатът за рекорда

Авторите

Снимки авторът

Снимка www.haskovo.com
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Людмил Митакев

Съперничеството меж-
ду творците от Севера и 
Юга на Стария континент 
е от векове. В нашето сто-
летие като че ли настъпва 
надмощие на нов стил, кой-
то специалистите опреде-
лят като „скандинавски”.

Близо до природата

Основните черти на ин-
териорния стил на северния 
полуостров са естестве-
ност и простота. Свеж, без 
никаква суетност, този на-
чин на изразяване е обърнат 
както към модерния, така и 
към традиционния вкус. Ха-
рактерни за него са изчис-
тените линии, простите 
форми, класическият вид и 
естествените материали. 
Той е събрал в себе си таки-
ва черти, като сдържаност 
и малко суровост, студени-
на, както и любов и уваже-
ние към природата. Именно 
затова интериорът и дизай-
нът от Севера съдържат 
минимум декорация, всичко е 
в светли нюанси, направено 
от прости материали. Под-
редбата на дома излъчва 
спокойствие и порядък.

Известна е традицион-
ната любов на скандинав-
ците към дървесината. 
Голямо предимство в съ-
ревнованието например с 
италианските майстори е 
съчетанието с нови тех-
нологии за обработка на 
различни други материали 
– хромиран метал, стъкло, 
декоративни тъкани. Мебе-
лите обаче си остават пре-
димно от дърво. Обикновено 
се използва светъл и твърд 
материал, по-рядко – ела и 
бор. Неукрасено дърво, само 
леко покрито със защитен 
слой прозрачен лак, изглежда 
много естествено. Въпреки 
изчистения стил скандинав-
ският интериор създава то-

плина и уют. Материалът 
често се боядисва в бяло 
или се добавя сиво масло, за 
да се премахне жълтеника-
вият му оттенък.

Бялото е силно застъ-
пено главно за стени и 
тавани, а често и за пода. 
Така се дава възможност 
за избор на по-цветни ме-
бели, които без проблем да 

пасват на обста-
новката. Но като 
цяло тук всичко е 
просто, естест-
вено, светло и из-

чистено. Минимум декора-
ции, минималистични форми, 
гладки линии и натурални 
материи.

Повече светлина

Дървеният под, удобни-
те мебели и големите про-
зорци са типични за тези 
домове, а цветовете са в 

разумни комбинации. Най-
използвано тук е бялото, 
както и бледосиньо, зелено, 
жълто, сиво, лилаво, които 
визуално увеличават въ-
трешното пространство. 

В скандинавския стил 
широко застъпено е наси-
щането с огледала и огле-
дални мебели, поставени 
стратегически в стаята, 

за да я направят по-прос-
торна. Маси и столове от 
стъкло са също толкова 
стилни и акцентиращи вър-
ху играта на светлината. 
Основна цел е функционал-
ността. 

Осветлението също е 
много важна част. Колкото 

по-ярко, толко-
ва повече. Най-
добрият вари-
ант е стаята 
да има големи 
бели прозор-
ци. Подходящо 
допълнение са 
кристални по-
лилеи и лампи. 
При  възмож-
ност своето 
място  имат 
камината или 

кахлената печка – отново 
възможно с най-светли и 
изчистени форми и обикно-
вено разположени в ъгъла на 
стаята.

Кой да предпочетем

Сред скандинавците 
като изключително добри 
и особено реномирани из-
пъкват шведите, какъвто 
е Стафан Толгаард. От-
давна фигурира в челото 
на почетната класация на 
100-те най-добри интери-
орни дизайнери в света в 
направлението „Дизайн за 
дома и градината”. В него-
вото студио Staffan Tollgard 
Design Group има творци от 
цял свят. До момента порт-
фолиото им включва над 85 
успешни проекта, спечел-
вайки си няколко награди за 
най-добър дизайн. Стилът 
на Стафан е съвкупност 
от азиатски и скандинавски 
функционализъм, комбиниран 
с усет и разбиране за мебе-
лите като вид скулптурно 
изкуство.

Ш в е д с к о т о  т р и о 
Claesson Koivisto Rune е ос-
новано през 1995 г., като 
първоначалната идея е 
студиото да се занимава с 

архитектура. Мартен Кла-
есон, Еро Коивисто и Ола 
Руне решават, че развитие-
то само в една насока няма 
да е достатъчно, и започ-
ват и интериорни проекти. 
Реализациите са блестящи 
– сградата на Шведското 
посолство в Берлин, офисът 
на „Сони Мюзик“ в Стокхолм, 
ресторантът One Happy 
Cloud, бутиците на Gucci 
и Louis Vuitton в Стокхолм, 
магазинът на Скандинав-
ските авиолинии в Арсплунд, 
както и няколко проекта за 
обзавеждане на частни до-
мове. Мебели по техен ди-
зайн произвеждат извест-

ните Almedahls, Cappellini, 
David Design, Nola, Offect, 
Sfera Products, Skandiform, 
Swedese. 

Бьорн  Далстрьом е 
популярен със странните 
си мебели и декорации за 
дома – играчката Rocking 
Rabbit, палатки, килими, 
вази,  туристическото 
колело Skeppshult, както 
и столове, пейки и кана-
пета. Характерно за него 
е използването на нови 
технологии за съчетава-
не на дървото с други ма-
териали. Творбите му са 
изложени в музея Rohsska 
в Гьотеборг и в Музея на 
кралица Виктория и крал 
Алберт в Лондон. 

Камила Дийдрих е позна-
та в родината си, а и извън 
нея като бунтарка в изку-
ството, но с изключителен 
поетичен усет. Стилът й 
е определян като смесица 
от Art Nouveau, абстрактен 
експресионизъм, анархизъм 
и поп модернизъм от среда-
та на ХХ в. 

Представителят на 
финландската интериорна 
школа Хари Коскинен е ав-
тор на култовата лампа 
Block Lamp, която е един от 
най-продаваните артикули 
в експозицията на Design 
House Stockholm – салона, 
считан за Меката на скан-
динавския дизайн. Славата 
й е световна – Музеят за 
модерни изкуства в Ню Йорк 
също е ексклузивен дистри-
бутор на този модел. 

И Йонас Грундел има из-
ложени експонати в Design 
House Stockholm. Там се 
намира и неговият светов-
ноизвестен свещник Nordic 
light – произведение от дър-
во с четири или седем раз-
клонения. 

Гунила Аллард е една 
от най-известните и про-
давани дизайнерки в Ев-
ропа. Завършва College 
of Arts, Crafts and Design 
в Стокхолм и продължа-
ва обучението си в Дания 
в Copenhagen Academy of 
Fine Arts. Работата й при-
влича вниманието на много 
специалисти в чужбина и 
в родната й страна. През 
1995 г. печели наградата 
Excellent Swedish Design 
Award за стола Cinema, а 
през 2000 г. получава отли-
чието Blueprint/100% Design 
за стола Cosmos. 

Аллард е работила и 
като сценичен дизайнер за 
различни филмови продук-
ции, сред които е филмът 
на Ингмар Бергман „Фани и 
Александър”.

Шведите са първенци

Бунтарката експериментира 
и с осветителни тела

Какво съчетание 
на дърво 
с метал

Дори грилът може 
да е произведение 
на изкуството

Култовата лампа, а свещникът се превръща 
в икона на класическия дизайн

Триото са 
майстори и на 
интериора за 
обществени 
сгради
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Костенец
Описание: Настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител на 
строително-монтажните работи при изпълнение на про-
ект 23/321/01152 „Реконструкция и рехабилитация на об-
щински пътища на територията на община Костенец”, 
финансиране в рамките на Мярка 321 по Програмата за 
развитие на селските райони 2007 – 2013 г., съгласно 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ 23/321/01152 от 30.11.2012 г., сключен между 
ДФ „Земеделие” и Община Костенец. Строителството 

включва: Етап I – общински път SFO 2373 от кръсто-
вището с път 1-8 София – Пловдив до кръстовището с 
път SFO 2372 – земни работи, предварителен ремонт 
на настилката, асфалтови работи, материали за пътна 
настилка и банкети, бетонови работи, безопасност на 
движението. Етап II – SFO 2372 от кръстовището с SFO 
III8222 Пчелин – Костенец до махала „Нова”(път № SFO 
02372, III-8222, Ново село – Костенец – Горна Василица) 
– земни работи, предварителен ремонт на настилката, 
асфалтови работи, материали за пътна настилка и бан-
кети, бетонови работи, безопасност на движението.

Възложител: Община Ковачевци
Описание: В обхвата на СМР предмет на поръч-

ката се включват следните видове работи: подгот-
вителни и земни работи, включващи разчистване на 
строителната площадка, разкъртване на асфалтова 

пътна настилка, изкопи и насипи за пътища и оформяне 
на откоси, изкоп за почистване на съществуващи окопи, 
изкоп за направа на нови окопи и нов водосток; направа 
на едноредова пилотна система от 35 бр. сондажно-
изливни пилоти през 1,50 m и l = 8,5 m, която включва 

Наименование: „Избор на изпълнител на строително-монтажните 
работи при изпълнение на проект 23/321/01152 „Реконструкция и реха-
билитация на общински пътища на територията на община Костенец”.

Наименование: „Изпълнение на СМР на обект „Възстановяване 
на IV-класен общински път PER 1097, обслужващ махали „Калайджийска”, 
„Циганка”, „Циганска”, „Бели брег”, Национална гребна база и вилна зона 
на яз. „Пчелина”, с. Ковачевци, община Ковачевци”.

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и монтажни работи 
Прогнозна стойност: 2 318 768 лв.
Краен срок за изпълнение: Завършване – 30.11.2015 г. 
Срок за получаване на документация за участие: 
02.06.2014 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 
09.06.2014 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Община Костенец

Дата: 10.06.2014 г. Час: 10:30
За контакти: Анета Кирова – началник-отдел „Проекти на 
Европейския съюз”
Факс: 07142 3234
Адрес: Костенец, ул. „Иван Вазов” № 2
Адрес на възложителя: www.kostenetz.com
Телефон: 07142 2308
E-mail: kostenetz_adm@yanoo.com 

Oсн. предмет: 45233123 – Строителни и монтажни 
работи на второстепенни пътища 
Прогнозна стойност: 218 014 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци – 5
Срок за получаване на документация за участие: 
17.06.2014 г. Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления за учас-

тие: 25.06.2014 г. Час: 16:30
Отваряне на офертите: Заседателната зала на Об-
щина Ковачевци
Дата: 26.06.2014 г. Час: 10:30
За контакти: инж. Любомир Цветков
Адрес на възложителя: web: kovachevtsi.com 
Телефон: 0884 705030
E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg 

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Парцел за застрояване - гр. Варна, 9000 кв. м. 

Поетапно, смесено строителство, ПУП, на 60 м от булевард.

Обещетение чрез % от РЗП. Високо строителство. 

За контакт: 0888807393

50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

Цяла страница 1000 лв.
1/2 страница  500 лв.
1/4 страница  250 лв.
1/8 страница  125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

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

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

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

ОБЕМНИ ОТСТЪПКИ

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

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

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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

Вестник „Строител“ предлага и:

професионално фото- и видеозаснемане на обекти и събития 

изготвяне на рекламни видеоклипове и презентационни филми 

предпечат и печат на рекламни материали, албуми, книги 

организиране и отразяване на събития

За контакти: 
0888 55 39 50 – Ренета Николова
0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

изпълнение на силово укрепително съоръжение от едно-
редова пилотна система от 35 бр. сондажно-изливни 
ст.б. пилоти с диаметър 600 mm, разположени през 1,50 
m надлъжно на участъка за укрепване, с дълбочина на 
забивната част 8,40 m и закотвени в обединяващ ги 
ростверк; направа на ростверк за едноредова пилотна 
система l = 52,0 m и еластична ограда, която включ-
ва изпълнение на силово укрепително съоръжение от 
ростверк (върху едноредовата пилотна система) с ни-
ска подпорна стена (невидима), върху която ще се мон-
тира единична еластична предпазна ограда; направа на 
плътна бетонова канавка облицована с плочи l = 100 m, 
която включва изпълнение на повърхностни отводни-
телни мероприятия по изграждане на водоплътна канав-
ка от готови бетонови плочи, която е с дължина 100 m и 
служи за прихващане на повърхностните води от ската 
и пътното платно; направа на джоб-стена от готови 
ст.б. елементи l = 63 m, която включва изграждане на 

защитна джоб-стена от готови ст.б. елементи върху 
подложен бетон и ще служи за защита на канавката и 
пътя от свличане на земни маси; преоткосиране на те-
рена зад ростверка и изземване на натрупаните земни 
маси, включващо изземване на земни маси на дълбочина 
до 2 m под пътното платно в участък с дължина около 
11 m и оформяне на устойчив откос с наклон 1:1,5, а в ос-
таналия участък, под ростверка, наклонът ще бъде 10%; 
направа на тръбен водосток ф500 mm, която включва 
изграждане на нов тръбен водосток ф500 mm от готови 
ст.б. тръби, в който ще се заусти отводнителната ка-
навка и ще проведат водите напречно на пътя, с което 
ще се гарантира правилното отводняване на пътното 
тяло; пътни и асфалтови работи, включващи изпълне-
нието на нова пътна конструкция за участък с дължина 
124,19 m при следните пластове: плътен асфалтобетон 
– 4 сm, битумизиран трошен камък – 6 сm, и трошен 
камък – 45 сm.

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 
машина за ел. фузионно заваряване Ф20 – Ф500, 3 бр. ел. агрегати 220/380 V, 
транспортни средства и техническо оборудване. Фирмата има богат професи-
онален опит и лицензирани заварчици.

За контакт: 052 614900, 0887 877661
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Учени предлагат аероестакадни влакове

Страницата подготви 
Людмил Митакев 

Учени от Новосибирск имат проект за 
аероестакаден влак със скорост до 600 
км/ч. Засега „летящият влак” е само на 
хартия, но неговите характеристики са 
смайващи. 

Основният път се състои от естакади 
над земята, а композицията е от модули за 
около 200 пътници. Купетата са от алу-
миний и съвременна високотехнологична 
пластмаса.

Разработката е на Сибирския научно-
изследователски институт по авиация 
„Чаплигин” и Сибирския държавен универ-
ситет по транспорт. Негови автори са 

проф. Алексей Серьознов и проф. Виктор 
Соколов. Те твърдят, че аероестакадният 
транспорт не само ще реши проблема с 
гигантските разстояния в Русия, но и ще 
даде мощен импулс за икономическото раз-
витие на страната. Според изчисленията 
на учените доходите за руския бюджет от 
новото производство могат да достигнат 
минимум половината от годишния износ на 
нефт в момента. При това транспортът 
ще създаде основа за развитие на строи-
телството и промишлеността на страна-
та, за разширяване на вътрешния пазар и 
мобилността на населението. 

Изследователите твърдят, че са полу-
чили предложения да представят техноло-
гията на Запад и в Китай. 

Вл ас т и те  в 
с т ол и ц а т а  н а 
Великобритания 
искат да улеснят 
максимално пеше-
ходците. Затова 
още през  това 
лято ще бъдат пробвани как работят първите умни пъ-
теки за пресичане.

Иновативната система, наречена SCOOT (съкрате-
но от Pedestrian Split Cycle Offset Optimisation Technique), 
използва сензори и устройства за наблюдение. Те оп-
ределят колко хора чакат, за да пресекат улицата, и 
настройват светофарите в зависимост от времето, за 
което се предполага, че те ще се справят със задачата.

Така, ако на кръстовището се е събрала по-голяма 
тълпа, то зеленото човече ще свети по-дълго, за да мо-
гат всички спокойно да преминат. 

„Новата система е наистина фантастичен пример 
за начина, по който Лондон проправя пътя, използвайки 
технология от ХХ в., за да улесни начина, по който хора-
та се придвижват“, коментира кметът Борис Джонсън.

Тестовете на новите пешеходни пътеки ще започ-
нат първо на кръстовищата около метростанции „Ба-
лъм” и „Тутинг Бек”.

Системата SCOOT вече се пробва за контрол върху 
автомобилното движение и в Торонто, Пекин и Сантяго.

В столицата на Германия бе представен докладът на 
Световния съвет за защита на климата (IPCC) за нама-
ляване на парниковия ефект. На форума с участието на 
представители от 120 държави федералните министри 
на околната среда Барбара Хендрикс и на изследванията 
Йохана Ванка призоваха за глобална промяна в енергети-
ката чрез възобновяеми източници, енергийна ефектив-
ност и пестене на ресурсите. За постигането на тази 
цел изследователската и развойната дейност предлага 
добри алтернативи. Така международно договорената 
горна граница от максимално увеличение от два градуса 
може да бъде спазена. Учените имат решения как да се 
постигне това. 

Докладът показва опциите за действие за намалява-
не на емисиите на парникови газове. В изработването 
му са участвали стотици изследователи от цял свят. 

Изследователят Стив Пърлман е 
измислил безжична технология, коя-
то може да изпрати в историята 
ситуации, в които качеството на 
мобилната ви връзка пада драстич-
но на определени места в градовете 
или по време на събирания на големи 
групи хора като концерти, спортни 
събития или конференции. Той е на-
рекъл иновацията pCell и твърди, че 
тя ще направи безжичния интернет 
хиляда пъти по-бърз. Използването й 
ще подобри мобилната връзка тол-
кова, че за мнозина тя би се превър-
нала в много добра алтернатива на 
домашния им широколентов интер-
нет.

Вероятно ще си помислите, че 
подобна революционна технология 
ще дойде от някой голям инфра-
структурен гигант или телеком. 

Стив Пърлман ръководи Artemis 
Research – фирма, създадена едва 
преди 3 години в Пало Алто, род-
ното място на друг технологичен 
гигант – Google. Екипът учени е на-
правил своето устройство така, че 
да се възползва от сблъскващите 
се радиовълни, вместо да ги избяг-
ва. Софтуерът ги комбинира, така 
че да ви предостави мощност, ек-

вивалентна на тази на персонална 
клетъчна кула. Оттам идва и име-
то на проекта – pCell (от personal 
cell – персонална клетка). Тъй като 
елементите на системата са дос-
татъчно малки, че да се поставят 
практически навсякъде, те могат да 
покрият целия град.

За да направят проекта привле-
кателен за потенциалните партньо-
ри, Artemis са създали pCell така, че 
се напасва с всички съществуващи 
устройства. Ще можете да работи-
те по цял ден в област с pCell дос-
тъп и след това да се върнете към 

стандартната 4G връзка на места, 
на които клетките на системата 
още не са разположени.

Първите потребители, които 
ще получат достъп до услугата още 
тази есен, ще бъдат жителите на 
Сан Франциско. Там Artemis работят 
с все още неназован партньор, кой-
то ще демонстрира как системата 
може да бъде разположена на мащаб-
на площ с много по-малко средства 
от традиционните клетъчни кули. В 
началото на 2015 г. целият град ще 
може да пробва суперпостижението 
на Пърлман.

Идеално разположени устройства осигуряват скоростта

Инженерите от япон-
ската компания Hitachi 
дадоха сериозна заявка 
за вписване в Книгата за 
световните рекорди на 
Гинес. Те изобретиха най-
бързия асансьор в света. 
Машината се движи със 
скорост от 72 км/ч - или 
ще изминава 1200 м за ми-
нута и  ще изкачва 95 ета-
жа за 43 сек. Тайната на 
технологичното чудо се 
крие в мощния му мотор.

В момента най-бързо 
се придвижват посети-
телите на небостъргача 
„Тайпе 101” в Тайван, който 
държи първото място със 
скорост от 60,6 км/ч, или 
за една минута изминава 
1010 м. 

Новото чудо на техни-
ката ще бъде инсталира-
но в 111-етажна сграда в 
китайския град Гуанджоу 
през 2016 г. В нея ще има 
общо 95 асансьора, но само 

два от тях 
ще се дви-
жат с ултра-
в и с о к а т а 
скорост. Спе-
циалистите 
казват,  че 
в  с т р а н и -
те,  където 
се  строят 
повече  не -
бостъргачи, 
се покачва и 
изискването 
за  бързина 
на съоръже-
ни ята .  От 
Hitachi уточ-
няват, че пъ-
туването с новия по-бърз 
асансьор ще е достатъчно 
комфортно въпреки висо-
ката скорост. Специали-
стите припомнят, че при 
изкачването пътниците 
усещат осезателно про-
мяната в атмосферното 
налягане, което води до 

заглъхване на ушите и 
дори до болка.

С р е д  с г р а д и т е  с 
най-бързи асансьори е 
Yokohama Landmark Tower в 
Япония, чиито посетители 
се придвижват със 750 м 
за минута. За сравнение 
- този на най-високата 

сграда в света – „Бурж 
Халифа” в Дубай, се дви-
жи със скорост от 600 м 
в минута. А асансьорите 
на лондонския „Шард” се 
движат с 360 м/мин.

Кандидати за Книгата 
на Гинес
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Шигеру Бан (56 г.) е ла-
уреатът на „Притцкер” – 
най-престижното отличие 
за архитектите в света. 
Японският творец пече-
ли основно с иновативния 
си подход към строител-
ството на временни къщи 
за жертвите на природни 
и хуманитарни катастро-
фи. Той проектира не само 

елитни сгради, но и соци-
ални жилища. Отличи се 
и с надеждни временни 
постройки за жителите 
на Руанда, Хаити и Фили-
пините. 

Основана през 1979 г. 
от покойни я  Д жей  А . 
Притцкер и съпругата 
му Синди, фондацията на 
тяхното име награждава 
архитекти, които показ-
ват върхови постижения 
в своите проекти и имат 
значителен принос към 
човечеството. Отличие-

то, което е равно на Но-
белова награда в бранша, 
е съпроводено от 100 хил. 
долара и бронзов медальон. 
Тази година официалната 
церемония по връчването 
ще се състои на 13 юни в 
Амстердам. 

Бан е известен не 
само с вниманието си към 
околната среда, но и със 
социалната си ангажира-
ност. В средата на 80-те 
години той разработва 
нова технология за съз-
даване на постройки от 

картонени тръби, които 
са значително по-евтини 
от изградените с тради-
ционни материали. През 
1994 г. архитектът съз-
дава хартиени домове за 
бежански лагер в Руанда. 
Година по-късно строи по-
добни жилища и за постра-
далите от земетресение-
то в японския град Кобе. 
Той проектира множество 
експериментални построй-
ки от хартия, сред които 
са японският павилион на 
„Интерекспо 2000” в Хано-

вер и собственото му ате-
лие на покрива на центъра 
„Помпиду” в Париж, докато 

работи по филиала на му-
зея в Мец, който е една от 
най-известните му сгради.

Изграждането на ядрени електро-
централи не само осигурява достатъч-
но евтина енергия. Строежът им ге-
нерира огромни приходи в икономиката 
и особено в сектора. Нагледен пример 
за това е Турция, чиято промишленост 
очаква постъпления от 16 млрд. долара 
от осъществяването на проектите 
за две атомни централи в страната. 
Министърът на енергетиката Танер 
Йълдъз обясни, че местните компании 
ще участват не само в изграждането, 
но също така и при производството на 
отделни компоненти и инсталации. „На-
шите анализи показват, че до момента 

На фона на засилваща се критика 
срещу строителството на нови небос-
търгачи в столицата на Великобритания 
проектираният от сър Норман Фостър в 
Лондон „Уоки-токи” бе избран за любима 
сграда на жителите на града. Въз осно-
ва на проучването, в което са участвали 
500 души на възраст между 16 и 64 г., бе 
изготвена класация на 13 кули. Малко по-
вече от една трета (36%) от анкетира-
ните са посочили сградата на лорд Фос-
тър като най-красива.

На второ място след нея се класира 
небостъргачът „Шард” на италианския 
архитект Ренцо Пиано. Според 45% от 
участвалите в проучването високите 
сгради са променили за добро облика на 
града. Въпреки това 37% от тях заявя-
ват, че биха искали през следващите 5 
години да бъдат построени по-малко 
небостъргачи, отколкото през последни-
те. Според 26% от запитаните трябва 
да има повече кули, а според 33% тенден-
цията в строителството трябва да се 
запази. 

Проучването излиза на фона на кампа-

ния, подета от архитекти, които се въз-
противиха на масовото застрояване на 
Лондон с небостъргачи. В града има над 
230 проекта за нови кули, които, според 
някои специалисти, не се вписват в архи-
тектурата му и не са били изготвени с 
мисъл за околната среда.

Нетрадиционен подход към обичай-
ната градска среда демонстрира ба-
зираното в Лондон и Ротердам студио 
Maccreanor Lavington. Архитектите нас-
коро завършиха проект за 14 млн. евро за 
реконструкция на една от метростан-
циите в Амстердам 
– Bijlmermeer Metro 
Stat ion.  Авторите 
обясняват, че са из-
брали за декорация 
на входа метални ре-
шетки под формата 
на фина дантела, за 
да позволят възможно 
най-много естестве-
на светлина да влиза 
към железницата.

Работата по ре-
монта на станция-
та, изградена през 
1970 г., започва през 
2010 г. Тя се намира в 
район на града, ста-
нал преди години пе-

чално известен със социалните проблеми 
на множеството имигранти. Цялостно-
то обновяване на квартала започва през 
90-те години на миналия век, след като 
товарен самолет се разби в един от бло-
ковете там, убивайки 43 души.

В опита си да се превърне в све-
товна културна дестинация Унгария 
инвестира в нови музеи в центъра на 
столицата си. Страната обяви четири 
международни архитектурни конкурса 
за идеи за сгради на територията на 
градската градина в рамките на про-
екта „Парк Будапеща” (Liget Budapest 
Project). Предложенията са за нови до-
мове за Националната галерия и Музея 
за съвременно изкуство Ludwig, Етног-

рафския музей, музеите на архитекту-
рата и на фотографията и Къщата на 
унгарската музика.

След изграждането на комплекса, 
пълното подновяване на зелените площи 
в градския парк, както и обновяването 
на съществуващите институции, сре-
дището ще се превърне в една от во-
дещите туристически и културни дес-
тинации в Будапеща и уникален семеен 
парк, прочут в цяла Европа.

Японецът проектира елитни сгради, но и социални жилища

Награденият 
върху един от 

иновативните си 
проекти

Кулата „Уоки-токи” на фона на 
новоизграждащи се небостъргачи

Унгарската столица 
и сега е привлекателна 
дестинация

Решетките като дантела пропускат много слънчеви лъчи

460 компании могат да сътрудничат“, 
уточни той в интервю за Анадолската 
агенция.

Според него в процеса на строител-
ство ще бъдат ангажирани около 20 хил. 
работници, от които 80% ще са турци. 
Йълдъз посочи, че след пускането в екс-
плоатация на двете централи Турция ще 
може значително да намали разходите си 
за внос на енергийни източници.

През 2011 г. Анкара подписа договор с 
руската държавна корпорация „Росатом” 
за строителството на АЕЦ „Аккую” край 
Мерсин на Средиземно море.

Втората централа се планира да бъде 
изградена от френско-японски консорци-
ум край Синоп на Черноморския бряг.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Романът пресъздава Англия през 
XIX в., в епохата на индустриализа-
цията. В книгите си Елизабет Гаскел 
често описва бедността, като показ-
ва съчувствие към угнетените мъже и 
жени. На фона на социалната неспра-
ведливост и неравенството между 
отделните слоеве, присъщи на вик-
торианското общество, тя разкрива 
интригуващата любовна история на 
Маргарет и Джон.

Действието в „Север и Юг“ се 
развива във въображаемия град Мил-
тън, разположен в Северна Англия, по 
времето когато индустриализацията 
променя селището. Принудена да на-
пусне дома си в спокойния провинциа-
лен Юг, Маргарет Хейл се установява 
с родителите си  тук, където става 
свидетел на суровия свят, създаден 
от индустриалната революция, и къ-
дето работодатели и работници се 
сблъскват в първите организирани 
стачки. Тя е дъщеря на свещеник от 
Южна Англия, но е израснала в свет-
ския Лондон при своята леля. На север, в 
нововъзникналия Милтън, бившият све-
щеник става частен учител. Дъщеря му 
е ужасена от новите условия на живот – 
местната висша класа се различава от 
представата й за изискано общество. 

Богатите фабриканти произхождат 
от семейства на търговци или зана-
ятчии, нямат образование и не прите-
жават изискани маниери. Маргарет е 
изпълнена със съчувствие към бедните, 
сред които намира добри приятели. Тя се 
възхищава на тяхната смелост и упори-
тост в борбата им срещу тежките ус-
ловия на живот и труд на работниците.

В Милтън тя се сблъсква с Джон 

Торнтън - собственик на фабрика за па-
мук, който принадлежи към съсловието 
на новобогаташите. Тя не одобрява пре-
зрителното му отношение към работ-
ниците, но той е очарован от мис Хейл, 
макар да е наясно с нейната снизходи-
телност и студенина по отношение на 
него. След като преживяват лична тра-
гедия и стават свидетели на заплете-
ни разкрития, Торнтън и Маргарет по-
глеждат един на друг по различен начин. 
Освен социален роман за несправедливо-
стите към бедните прослойки от викто-
рианското общество на Англия, „Север и 
Юг“ е история за човешкото израстване 
и за една красива, неочаквана и голяма 
любов.

Мак (Сет Роугън) и неговата 
прекрасна съпруга Кели (Роуз Бърн) 
са новодомци в кокетно жилище в 
спокойно предградие, където от-
глеждат новородената си дъщеря. 
Двамата са в труден период, тъй 
като желанието им да излизат до 
късно с приятели е „потушено“ от 

родителския режим, който ги държи в пос-
тоянен унес от недоспиване и  убива всеки 
опит за интимни ласки. Съвсем скоро пред 
вратата им се появява и още по-труднопре-
одолимо предизвикателство – студентско 
братство начело с жадния за купони Теди 
(Зак Ефрон).

Отначало младата двойка се опитва 
да запази спокойствието и уюта в живота 
си, като спечели симпатиите на новите 
съседи. Стартът е безпогрешен и включ-
ва перфектно свита цигара с марихуана, 
с която двамата посрещат студентите. 
Съвсем не толкова позитивно е продълже-
нието, съпътствано от безкрайна върво-
лица скандали и вбесяващи номера, които 
стопаните на двете съседски къщи се 

надпреварват да си кроят. 
Сет Роугън, чието ново превъплъщение 

коренно се различава от досегашните му 
по-скоро момчешки роли в киното, споделя: 
„Изведнъж се оказа, че ние сме тези, които 
звънят на ченгетата, за да озаптят купо-
нясващите хлапета. За нас това беше нещо 
ново, което ни обедини, и мисля, че филмът 
придоби този страхотен вид, след като за-
говорихме по темата“, обяснява Роугън. 

За Зак Ефрон пък да бъде главатар на 
студентска банда не е толкова странно 
начинание: „Имам няколко приятели от този 
тип, а Теди въплъщава част от техните 
най-добри и най-лоши качества. Познавам 
тези момчета. Изпитвал съм тези емоции“, 
заявява той.

 

Страницата  
подготви 
Мартин Динчев

Второто издание на 
фестивала за съвременно 
изкуство „Дома арт фест” 
ще се проведе между 29 май 
и 8 юни. Художници, илю-
стратори, скулптори, фо-
тографи, дизайнери, арти-
сти от различни жанрове 
на визуалното и сценично-
то изкуство – мултимедия, 
пластика, видеоарт, музика 

и видео, литература, кино 
и много други жанрове, ще 
покажат лицето на съвре-
менното руско творчест-
во такова, каквото то се 
представя по световни 
форуми и биеналета. „Дома 
арт фест” 2014 цели да из-
лезе от традиционните, 
сантиментални и закосте-
нели представи за култура-
та на  северната страна.

Шестметрови латек-
сови кули, аквааеробичен 
пърформанс... на сухо, ог-

ромни макети на куклата 
Чебурашка, Джон Ленън в 
графика, гигантска кар-
тина на българо-руските 
отношения през погледа на 
новото поколение, номини-
ран с „Оскар” късометра-
жен филм, илюстратори 
и фотографи от руските 

Playboy и Rolling Stone, 
12-часов видеомара-
тон и музика на от-
крито, литературни 
четения в парк... и 
много други очакват 
публиката във фести-
валните дни.

„Радваме се, че 
имаме възможност за 
втора поредна година 
да представим съвре-
менното изкуство на 
дадена държава по не-

познат и невиждан досега 
начин у нас. Основна цел 
на нашата фондация е да 
откриваме изкуството на 
държави, които мислим, че 
познаваме, но се оказва, че 
не е така. Тази година об-
ръщаме внимание на една, 
според мнозина, добре 

позната страна - Русия“, 
казват основателите на 
фондация „Дома арт”, ини-
циатор и организатор на 
фестивала.

Предвидени са и съ-
пътстваща програма от 

лекционен тип, дискусии 
и работилници, водени от 
гостуващите артисти, а 
специален модул за деца 
пък ще покани и най-мал-
ките за артистични зани-
мания.

Джо Сатриани, започва като учител по 
музикалния инструмент, а сред възпита-
ниците му са някои от най-успешните 
имена на рок и метъл сцената, сред които 
Стив Вай и Кърк Хамет (Metallica). Незави-
симо че Джо Сатриани е гост музикант в 
турнетата на Мик Джагър, Deep Purple и 
много други, през годините той успява да 
осъществи собствената си визия със се-
рия от инструментални рок албуми (голя-
ма част от тях с номинации за „Грами”).  Те  

документират  творческото му развитие 
и високо техническо майсторство. 

„Когато хората от Legacy дойдоха 
при мен с идеята за антология на всич-
ки студийни албуми плюс бонус матери-

ал с изцяло ремастериран звук, веднага 
казах „Да”, споделя Джо Сатриани и 
продължава: „Човекът, който можеше 
да направи тази генерална и после-

дователна музикална хроника в общо 
звучене, беше само един - мастеринг ин-
женерът Джон Къниберти. С него запис-
вам от началото на 80-те години и сме 
създали заедно много неща. Неговото 
внимание към детайла направи проек-
та вълнуващ, опознавателен и в крайна 
сметка постигнахме страхотно звуче-
не", добавя Сатриани.

Joe Satriani: The Complete Studio 
Recordings е с изцяло дигитално ремасте-
риран звук. Изданието включва и книжка 
със снимки и спомени през годините.

Legacy Recordings представя колек-
цията Joe Satriani: The Complete Studio 
Recordings. Това е първата пълна антология 
на виртуозния китарист, която излиза във 
формат от 15 диска. В специалното изда-
ние са включени всички 14 студийни албу-
ма на Джо Сатриани - от дебютния Not of 
This Earth (1986 г.) през големия музикален 
пробив с платинения проект Surfing with the 
Alien от 1987 г. до шедьовъра от 2013 г. 
- Unstoppable Momentum, заедно с новата 
колекция Added Creations and Bonus Tracks - 

селекция от неиздавани композиции 
и концертни изпълнения. 

Един от най-влиятелните кита-
ристи за последните три десетилетия - 

Първата пълна антология 
на виртуозния китарист се 
състои от 15 диска

Вижте другото лице на северната 
държава - новото, модерното, младото
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Точно в средата на Ис-
пания, на 50 км от Мадрид 
и на 3050 км от София, е 
разположен един от най-
красивите, заредени с ис-
тория градове в Европа. 
Старата столица на стра-
ната – Толедо, съчетава в 
себе си културното и архи-
тектурното наследство 
на трите основни религии 
– християнската, мюсюл-
манската и юдейската. 
Неслучайно тя е известна 
като „град на три култу-
ри”. През Средновековието 
тук е имало католически, 
еврейски и мюсюлмански 
квартал. Обитателите на 
всеки един от тях живее-
ли според законите и оби-
чаите на своята религия. 
Днес някои от местата 
им за поклонение са сред 
най-често посещаваните 
туристически забележи-
телности.

Но за да разберем как 
се е стигнало дотук, първо 
трябва да се върнем назад 
в началото на историята 
на Толедо, която започва 
в далечната 193 г. пр.н.е. 
Тогава градът е завладян 
от Марк Фулвий Нобили-
ор. Римляните използват 
удобното разположение 
на селището, оградено от 
три страни от р. Тахо, и 
го превръщат във важна 
крепост и голяма военна 
колония.

През V в. Толедо е зав-
ладян от вестготите, а в 
края на VI в. крал Лиувигилд 
го превръща в тяхна сто-
лица. В града се провеждат 
18-те толедски събора, на 
третия от които крал Ре-
каред I преминава от ариан-
ството към православието.

След завладяването 
на селището от маврите 
през VIII в. неговият раз-
цвет продължава. Наричан 
на арабски Тулайтулах, 
градът е важен културен 
и икономически център. 
Толедо остава под контро-
ла на маврите до 25 май 
1085 г., когато кастил-
ският крал Алфонсо VI го 
превзема. Дълго време се 
запазва религиозната то-
лерантност. Започналите 
в края на XV в. репресии 
срещу евреи и маври по-
степенно довеждат Толе-
до до упадък. Важността 
му съвсем намалява, след 
като през 1561 г. владе-
телят Филип II премества 
двора в Мадрид.

Толедо е разположен в 
меандър на р. Тахо, като е 
заобиколен от красив пано-
рамен път. 

Старият град 

е кацнал върху едно 

планинско възвишение и 
заобиколен от три стра-
ни от реката. Това е и 
причината през славната 
си средновековна история 
той да е бил винаги въз-
приеман като важна кре-
пост.

Неслучайно за първи 
път името на Толедо е 
споменато в записките на 
римския автор Тит Ливий, 
който го описва като едно 
„малко крепостно градче”. 

Днес целият христи-
янски свят се гордее с ка-
тедралата. В нея са раз-
положени шедьоври като 
грандиозен висок олтар, 
който е в бароков стил 
и носи името Ел Транс-
паранте, както и две от 
картините на Ел Греко. 
Процесът на строежа й е 
бил продължителен – от 
1226 г. до 1493 г., а архи-
тектурата й съчетава 
разнообразие от стилове. 
През годините тя е била 
дом на много исторически 
събития, включително и 
обявяването на Хуана Кас-
тилска (известна като 
Хуана Лудата) и съпруга 
й Филип Красивия като 
наследници на трона на 
Испания. 

Катедралата в Толедо 

е построена по моде-

ла на тази на Борджиите, 
като комбинира и някои 
орнаменти от мавритан-
ската архитектура. 

В частта на града, в 
която са живеели замож-
ните мюсюлмани, се из-
дига джамия, построена 
през X в., известна днес 
като „Кристо де ла Лус”. 
Тя е нагледно доказател-
ство за зидарските уме-
ния, с които са известни 
майсторите мюсюлмани.

Днес все още могат 
да се видят и две сред-
новековни синагоги, кои-
то, макар и превърнати 
в католически църкви, 
свидетелстват за нали-
чието на голяма еврейска 
общност в Толедо, която 
някога съставлявала една 
трета от населението 

на града. Най-старата е 
„Санта Мария ла Бланка”. 
В нея, подобно на джами-
ята, има множество бога-
то украсени колони. Друга-
та синагога – „Трансито”, 
е по-голяма и в нея днес 
се намира Сефарадският 
музей на еврейската кул-
тура.

И все пак първото 
нещо, което ще ви напра-
ви впечатление в Толедо, е 
крепостта Алказар. Това 
е символът на селището 
и се намира на върха на 
Стария град. Замъкът, 
чиято история започва 
още преди III в., е преобра-

зен в сегашния си вид око-
ло 1535 г. През вековете 
крепостта е била римски 
преториум (резиденция 
на управителя), дворец на 
вестготските монарси, 
арабска крепост и рези-
денция на испанските кра-
ле. Днес в нея се намират 
Военният музей, както и 
богата библиотека.

В центъра на Толедо 
могат да се видят над 100 
паметника на културата. 
Поради това историческо 
богатство ЮНЕСКО обяви 
града за част от светов-
ното културно наслед-
ство. Две от най-впечат-
ляващите средновековни 
строителни постижения 
са мостовете над р. Тахо. 
Единият осигурява достъп 
до селището от изток, а 

другият – от запад. Малко 
са посетителите, които 
биха подминали величест-
вената Пуерта Нуева де 
Бисагра, през която се 
стига до стария, укрепен 
със стени град.

Толедо е неразривно 
свързан и с един от най-
великите художници – 

Ел Греко,

който е живял тук. В 
катедралата и в други-
те църкви тук могат да 
се видят негови творби. 
Познат е като Ел Греко, 
което означава Гъркът, а 
истинското му име било 
Доменикос Теотокопулос. 

Днес в тази част на ста-
рия еврейски квартал, къ-
дето живял Ел Греко, има 
музей, в който са изло-
жени някои от неговите 
картини.

Стоманата, оръжия-
та и най-вече сабите са 
другата слава на Толедо. 
Вече над 2 хил. години 
ковачите в града правят 
мечове, затова името 
на селището се свързва 
с качествена стомана. 
Войските на Ханибал, а 
също и римските легиони 
използвали мечове, из-
работени от майстори, 
живеещи по поречието на 
р. Тахо. Векове по-късно 
занаятчиите мюсюлма-
ни в Толедо започнали да 
украсяват своите оръжия 
и доспехи с типичната 
за Дамаск инкрустация. 
Днес в повечето магази-
ни за сувенири в града се 
предлага

богато разнообразие от 
мечове

заедно със задължи-
телните за онова време 
доспехи. Освен в дома на 
колекционерите тези ме-
чове могат да се видят 
по-скоро в някой филм, от-
колкото на бойното поле.

Толедо е  известен 
също и с производството 

на марципан. Тази тради-
ция води началото си от 
времето, когато арабите 
завладели града. Преди 
идването на мюсюлмани-
те в Испания вече имало 
големи площи с бадемо-
ви дървета, но липсвала 
другата важна съставка 
– захарта. През първи-
те 50 години, откакто 
мюсюлманите завладели 
Испания, в южната част 
на страната били засети 
поля със захарна тръсти-
ка. До XI в. марципанът 
станал един от специа-
литетите на Толедо и 
днес също продължава да 
носи наслада на цените-
лите. В града има мага-
зини, в които се продава 
сладкото лакомство под 
формата на малки фигур-
ки. Човек не може да си 
тръгне от Толедо, без да 
е опитал тези топящи се 
в устата марципанови 
хапки.

Разбира се, туристите 
от всички точки на Земя-
та са привлечени в Толедо 
и от популярните фести-
вали, които се провеждат 
в града. Най-известният 
от тях е тържественото 
шествие на Corpus Christi 
– Празник на тялото и 
кръвта Христови, който 
се чества от XVI в., кога-
то великолепната дарох-
ранителница е била изне-
сена от катедралата. 

Друг популярен праз-
ник е Romeria de la Virgen 
del Valle, който се отбе-
лязва от поклонниците 
през май. Сред най-добре 
познатите и интерес-
ни фестивали в провин-
цията са Фестивалът 
на маслините (Fiesta del 
Olivo), който се чества в 
последната неделя от ап-
рил в селцето Мора де То-
ледо и San Isidro, почитан 
от 15 до 18 май с пищни 
шествия и танци в близ-
ката Талавера.

Въобще май е най-кра-
сивият и подходящ, за да 
видите великолепието на 
средновековната архите-
ктурна перла Толедо.

Величествената катедрала

Панорамен изглед към Толедо

Портата Пуерта 
Нуева де Бисагра 
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After 9 months discus-
sions MPs finally adopted 
the amendments to the Pub-
lic Procurement Act (PPA), 
proposed by the Council of 
Ministers. The amendments 
were made in response to a 
number of critics, including 
from the European Commis-
sion and the Bulgarian soci-
ety, for the spending of public 
funds in the dark, at vague 
rules. A number of profes-
sional organizations made 
suggestions what the new 
texts should include. Bul-
garian Construction Cham-
ber also issued a statement 

about the future changes. It 
was sent to Daniela Bobeva, 
Deputy Prime Minister for 
Economic Development, who 
was responsible for making 
the amendments. Among 
the proposed by the BCC 
texts were splitting orders 
into lots, providing greater 
access to small and medi-
um-sized companies, use 
of clear criteria for selection 
of participants in procure-
ment procedures, reducing 
the administrative burden in 
tenders, etc. Some of these 
were adopted, others – not. 

According to the reason-

ing of the Council of Minis-
ters, the aim of the changes 
was taking measures to al-
leviate small, medium enter-
prises and start-ups in their 
access to public procure-
ment, more publicity in ten-
ders, clarity of definitions and 
procedure rules, enhancing 
the control on performance 
of contracts and others. Af-
ter a stormy debate the law 
was passed on first reading 
in Parliament in early Octo-
ber last year and the final 
changes became a fact on 
the last working day before 
the May holidays.

Eng. Kostadinov, you attended a 
press conference at which the Minis-
ter of Investment Planning Arch. Ivan 
Danov and the industry presented the 
necessary legislative reform in plan-
ning, design and construction. Will this 
package of legislative acts ensure fair 
competition on the market in the sec-
tor? How do you see the idea of split-
ting the Law on Spatial Planning (LSP) 
into two?

These laws can be an important ele-
ment of the overall reform process in the 
industry. Even with the creation of LSP 
about 15 years ago there were rumors 
that it was only a law for high construction 
while other key elements of the invest-
ment process were undervalued, under-
developed or overlooked. 

I think there are objective conditions 
and prerequisites for a new legislative 
reform. LSP is diverse as subject of ac-
tion, too bulky and mixed in contents. Its 
implementation led to permanent amend-
ments.

There are serious reasons to work 
for the splitting of LSP into two separate, 
interrelated legislative acts – a law on ur-
ban planning and a law on construction 
separating the urban planning and the in-
vestment process in separate documents. 

In this spirit was the initiative for this 
press conference with participation of 
the Minister of Investment Planning, Bul-
garian Construction Chamber, Chamber 
of Engineers in the Investment Design, 
Chamber of Architects in Bulgaria. Our 
goal is to seek the fundamental principles 
that are generally accepted by profes-

sional associations and the public.  
The task we set is these projects to 

be available to the entire professional 
community and accessible to a wide 
public discussion by the end of summer 
and in September to be submitted to the 
National Assembly. 

The specific development provides 
three bills – a bill for spatial planning and 
regional development, an urban planning 
bill and a bill for construction.

There are several basic principles 
which seem to have a high degree of 
consensus in the industry and are lead-
ing in these documents. One of these is 
codification and integration of all laws 
in the sector and synchronization of all 
legislation on the same principles, ter-
minology and style. I think we all stand 
behind alleviation and simplification of 
the investment licensing regime and re-
ducing to a minimum of red tape. The 

aim is to improve the capacity of pub-
lic administration. Thus will be ensured 
transparency and professional conduct-
ing of procedures, clear definition of rules 
to protect public interest. There will be 
continuity in terms of current legislation 
lasting for years, etc. 

Specifically, about the bill on con-
struction – it covers investment planning 
from the outset, as well as the construc-
tion of the site – from beginning to com-
pletion and its use.

The aim is to create clear rules for 
classification and categorization of 
buildings and related permits coordina-
tion regimes, regulation control, mutual 
agreements and insurance, establishing 
simplified procedures, etc. 

I would like to emphasize that in no 
way should these projects be regarded as 
final and we all rely on the active exper-
tise of the professional community. 

Key pro jects wi l l  boost  the development of 
Northwestern Bulgaria. This becomes clear from a 
document entitled “Integrated strategy for implementation 
of integrated territorial investment in the Northwest region 
2014 – 2020”. It was published on the portal for public 
consultation of the Council of Ministers (www.strategy.
bg) late last week and the discussion on it will continue 
until 25 May. 

In the document of 35 pages are presented specific 
projects that will be relied upon to raise the region. Such 
for example is “Autopark – Bulgaria” near Danube Bridge 
2. It is for building an intermodal terminal and industrial 
zone for car production. For Vidin it is written to be opened 
an affiliate of the University of Stuttgart. Pleven is included 
with “Interuniversity campus with a technology park” and 
with a high-tech oncology center and fitness complex to 
it. Envisaged are several tourist routes, pilot municipal 
agricultural cooperative in Vidin, complex for green energy 
from biomass in the municipality of Mizia. In the guidelines 
what production should develop where, for Vratsa is textile, 
for Montana – food, furniture and clothing, etc. 

Five municipalities are within range. These are Vidin, 
Vratsa, Montana, Pleven and Lovech. The document 
underlines that for the past 4 years the population of the 
region has decreased by over 18%. Unemployment is the 
highest – 16.4%, with an average 10.4% for the country. It is 
also recognized that in this part of Bulgaria most children 
leave school early – 3,500 do not finish school every year, 
which is 11.4% of the total. Underdeveloped infrastructure 
and an ageing population complete the picture.

We rarely associate coun-
tries on the Balkans with good 
neighborly relations but there 
are active initiatives refuting 
even the biggest skeptics. 
One of them is “The process 
of regional cooperation in 
Southeast Europe” (PRC-

SEE). It is a forum for 
diplomatic and political 
dialogue and a platform 
for European and Euro-
Atlantic integration of 
countries in the region. 
The main objective is to 
facilitate interaction be-
tween the Balkan coun-

tries, which traditionally we 
associate with tension and 
fragmentation. Therefore the 
meeting of foreign ministers of 
Southeast Europe (SEE) on 6 
– 7 July 1996 in Sofia was a 
turning point for international 
relations in the region. 

“There is room in Algeria for Bulgarian companies 
in the sector,” said during a meeting in the Bulgarian 
Construction Chamber Shikh Laroui who is representative 
of an association of suppliers of construction products 
and services throughout Europe, East Asia, Middle East 
and Africa. He was in the head office of the Chamber at 
the invitation of Eng. Svetoslav Glosov, Chairman of the 
BCC Board. The meeting was held with the assistance 
of H.E. Ambassador of People’s Democratic Republic of 
Algeria to Bulgaria Ahmed Butash. It was attended also by 
the trade attache Mohammed Musaui, and representatives 
of some of the biggest Bulgarian construction companies. 
As a director of the Algerian construction association 
Shikh Laroui was particularly interested in the role, tasks 
and opportunities available to BCC. Deputy Chairman of 
the Board and Chairman of the Regional Office Sofia 
Eng. Nikolay Stankov acquainted the Algerians with the 
main activities of our branch organization emphasizing 
the fact that construction companies in Bulgaria cover 
all activities. In his presentation he also underlined the 
serious interest that Bulgarian companies express in 
the Algerian market because they have experience and 
skills to offer in the implementation of major infrastructure 
programs in the North African country. 

The minutes of evaluation committees and procurement contracts become public 

Eng. Emil Kostadinov, Chair of Parliamentary Committee on Investment Planning: Bulgarian companies 
will be able to build 
bridges in Algeria 

Northwest roused 
with new strategy 

Assembly of Parliaments from 
Southeast Europe to be created 

There are objective conditions for reform 
in the industry  

Sofia declaration adopted 
then outlines the four key 
priorities of PRCSEE – good 
neighborly relations, stabil-
ity, security and cooperation 
on the Balkans. Participants 
acknowledge the political will 
and readiness of the parties 
to work together in a number 
of areas. These include eco-
nomic growth, humanitarian, 
social and cultural issues, 
justice and fight against or-
ganized crime. 

The meeting in our capital 
was attended also by the so-
called Contact group of the 

5 (USA, UK, Russia, France 
and Germany), as well as by 
representatives of several 
international organizations 
– UN, EU, OSCE, OBSEC 
and others. This solid inter-
national participation signals 
a willingness of the interna-
tional community to support 
the creation of the regional 
initiative. Here is the place to 
note that one of the undeni-
able advantages of PRCSEE 
is work of the participating 
countries and not, as too of-
ten happens, a decision from 
“the outside”.
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СнукърФутбол 

Теодор Николов

Г-н Младенов, как се 
чувствате на новия си 
пост като селекционер 
на националния отбор по 
баскетбол на България?

Той е свързан с повече 
отговорност. Това е ед-
новременно голяма чест 
и предизвикателство. 
Приемам назначението с 
изключителна гордост. 
Най-лесно е да те избе-
рат – събират се и каз-
ват: Този. Оттам-ната-
тък става вече по-тежко 
– идват отговорността 
и очакванията. Но в края 
на краищата аз не съм от 
хората, които се плашат 
от предизвикателства.  
За мен баскетболът е на-
чин на живот. Смятам, че 
ако изиграем добри мачо-
ве, имаме шанс да се кла-
сираме на европейското. 
Един отбор има своите ка-
чества и стойност един-
ствено когато играе във 
всяка една фаза на мача 
компактно, като във всяка 
една секунда е „отбор”. 

Следвайки вашaта ло-
гика, може ли да се каже, 
че в момента български-
ят баскетбол е обеди-
нен?

Надявам се да бъде 
такъв. Всички, които са 
гласували на Управител-
ния съвет, очаквам да 
застанат зад щаба на на-
ционалния отбор и зад са-
мия тим – няма друг начин. 
Важно е да се обединим в 
името на една обща кау-

за. И ако успеем на тази 
квалификация, доброто 
постижение няма да бъде 
само мое или на играчите, 
или на федерацията - а на 
цялата баскетболна общ-
ност в страната ни. Това 
е единственият начин да 
успеем – като знаем, че 
има една единствена цел 
– класиране на европейско 
първенство.

Какво ще промените 
спрямо начина на работа, 
наложен от вашия пред-
шественик Константин 
Папазов?

Разговарял съм много с 
Тити. И преди, и по време 
на квалификациите, и кога-
то загубихме от Естония. 
Като че ли той сбърка в 
един единствен аспект. 
Папазов се предовери 
твърде много на играчи-
те, на тяхната дисципли-
на и самосъзнание. Това му 
изигра лоша шега, защото 
ние, българите, между сво-
бода и свободия като че ли 
не правим голяма разлика. 

Но сега имаме 1 месец 
подготовка, която започва 
от 1 юли, на 10 август е 
първата квалификация – 
домакински мач с отбора 
на Холандия. Аз не искам 
да коментирам как е ра-
ботил един треньор преди 
мен. Това всъщност не е и 
моя работа, защото ува-
жавам всяка една мисъл 
и идея, която е имал мой 
колега. 

Искам момчетата да 
бъдат на първо място 
„отбор”, на второ – ако е 
възможно, да бъдат прия-

тели. Първият ми треньор 
- Петър Симанов, казваше: 
„Когато играеш баскет-
бол, си ми приятел, когато 
играем в един тим – си ми 
брат.”

Ще успеете ли да вър-
нете близнаците Деян и 
Калоян Иванови в нацио-
налния отбор?

Ще трябва допълни-
телно да говорим с тях. 
Те са част от българ-
ския баскетбол. Имат 
характер, играят в силни 
първенства, като ита-
лианското и испанското. 
Доказали са се като добри 

играчи, като таланти и в 
края на краищата те са 
тръгнали от България. Аз 
ще ги поканя, а единстве-
но от тях зависи дали ще 
дойдат. В никакъв случай 
обаче няма да се моля. Има 
една приказка, че човек 
винаги съжалява за шан-
совете, които е пропус-
нал, и за рисковете, които 
не е поел. А това за тях 
е една възможност – да 
покажат наистина, че са 
мъже, добри играчи, харак-

тери, таланти и че те ще 
помогнат на българския 
баскетбол да се класира 
за европейското. Взима-
нето на близнаците обаче 
в никакъв случай не гаран-
тира 100% успех. 

Как виждате шан-
совете ни за излизане 
от квалификационната  
група?

Групата несъмнено не 
е лека. Това обаче нека не 
звучи като оправдание - че 

попаднахме в една от две-
те най-силни групи в ква-
лификациите. Истината 
обаче е, че слаби отбори 
няма. Черна гора са силни, 
Израел, Холандия - също. 
Но да какво чакаме – да ни 
сложат в група с Фарьор-
ските острови или с някак-
ви анонимници. 

Какво  спор ед  вас 
трябва да се направи, за 
да се подобрят условия-
та за развитието на бас-
кетбола в страната?

Бях сега в Италия, в 
залата във Варезе, в коя-
то имаше снимки на Мишо 
Михайлов и на Чанев, бас-
кетболисти от „Балкан“ 
Ботевград.  Всичко тряб-
ва да започне от базите 
и най-вече от подраства-
щите. Невероятна любов 
и работа с тях и търпение 
от страна на всички тре-

ньори – това е рецептата 
за успех. 

Другото нещо, което 
е необходимо, е да има 
квалифицирани млади спе-
циалисти, защото без тях 
няма как. Истината е, че и 
достатъчно зали с добри 
условия нямаме. Има таки-
ва, в които децата играят 
с ръкавици заради студа, 
има и други -  в които не 
може да искаш да правиш 
индивидуални тренировки, 
защото имаш само два 
коша. Там няма условия да 
тренираш с група от по 50 
малчугани. 

Да обобщим, за да раз-
виваме добре баскетбола 
у нас, какво трябва – усло-
вия, повече и по-модерни 
зали, добри треньори и не-
вероятна селекция откъм 
подрастващите, които са 
бъдещето на този спорт 
у нас. 

Георги Младенов, селекционер на мъжкия национален отбор по баскетбол: 

Марк Селби детронира Рони О’Съливан в „Кру-
сибъл” и грабна за първи път в своята кариера све-
товната титла в снукъра. „Веселякът от Лестър” 
изоставаше с 5:10, но направи силна серия и спечели 
десет от следващите 12 фрейма, за да поведе с 15:12.

Защитаващият титлата си О'Съливан успя да 
намали до 14:15, но Селби взе следващите три фрей-
ма и спечели двубоя с 18:14, нанасяйки първа загуба 
на Ракетата във финал на световно първенство.

Победителят посвети титлата на баща си: „Той 
почина, преди да стана професионален играч, когато 
бях на 16, и оттогава винаги съм искал да спечеля 
тази титла за него. Нямаше по-добър начин да го 
направя”, сподели Селби след успеха.

Зад  българския отбор  
са тимове като „Борусия“, 
„Манчестър Юнайтед“ и 
„Милан“

„Лудогорец“ получи поредното си 
признание. Българските шампиони по-
паднаха в топ 20 на най-добрите клуб-
ни отбори в света в класация на Меж-
дународната федерация за футболна 
история и статистика (IFFHS).

Разградчани заемат 19-о място с 
актив от 216,50 точки, а под внима-
ние се взима представянето на тима 
в местното първенство и европейски-
те клубни турнири в периода от 1 май 
2013 до 30 април т.г.

През този сезон „Лудогорец“ се 
представи изключително успешно в 
Лига Европа, достигайки осминафи-

налната фаза, а освен 
това възпитаниците на 
Стойчо Стоев спечелиха  
трета поредна титла в 
родната „А” група. Един-
ственият друг български 
тим, намерил място сред 
най-добрите 200 в света, е „Ботев“ 
(Пловдив), който заема 96-ата позиция.

Разградският тим изпреварва 
миналогодишния финалист в Шампи-
онската лига „Борусия“ (Дортмунд), 
както и манчестърските „Юнайтед“ 
и „Сити“.

На първо място в класацията е 

„Байерн“ (Мюнхен), следван от „Реал“ 
(Мадрид) и „Атлетико“ (Мадрид). На 
четвърто и пето място са тимове 
от Южна Америка – аржентинският 
„Ланус“ и колумбийският „Атлетико 
Насионал“. Място сред първите десет 
намират „Барселона“, „Севиля“, „Ювен-
тус“, „Челси“ и „Бенфика“.

Очаква се Димитър Бербатов да 
преподпише договора си с „Монако”. 
Българският нападател, който през 
зимата напусна „Фулъм“ в посока 
Лига 1, се представя изключително 
успешно с фланелката на „монегаски-
те”. 33-годишният реализатор има 5 
гола от десет мача във френското 

първенство, а освен това вкара и 
три попадения в турнира за Купата 
на Франция.

Треньорът на тима Клаудио Рани-
ери е изключително доволен от пред-
ставянето на Бербатов и се очаква 
в следващите няколко дни в офиса на 
клуба да влезе мениджърът на напа-

Георги Младенов е новият селекционер на мъж-
кия национален отбор по баскетбол. Управителни-
ят съвет на БФБ гласува единодушно доверие на 
специалиста. Така той наследява на поста Тити 
Папазов и през лятото ще води тима на България 
в евроквалификациите с  Израел, Черна гора и Хо-
ландия. 

С 13 титли и 9 купи в кариерата си Младенов 
има огромната отговорност да успее и като тре-
ньор начело на родните национали. Мисия, която 
той чака да му бъде поверена с години, възмож-
ност, към която той гледа с оптимизъм и вяра.

Снимка авторът

дателя Емил Данчев, който да уточ-
ни детайлите по новия договор.

Изданието твърди, че ако бълга-
ринът не поиска прекалено висока 
заплата, разговорите би трябвало 
да приключат бързо.

В „Монако” предвкусват убий-
ствен тандем през следващия сезон 
между Бербатов и контузения колум-
бийски реализатор Радамел Фалкао.

Имаме шанс да се класираме 
на европейското

За победата си играчът заслужи 
шампионските 300 000 паунда
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Печат  „Печатница София“ ЕООД
Разпространение  
„Български пощи“ ЕАД

Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

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

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

дейността на съдебната 
система

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

В следващия брой очаквайте

СТРОИТЕЛОБЩИНИ

СРЕДЕЦ – между 
Странджа планина и 
Бургаския залив

Как се полага 
студен асфалт

МАРШРУТИ
Лима съхранява древни 
загадки и колониални 
съкровища

Дейвид поема по друг път. 
Той залага на социалните 
мрежи, интернет, извест-
ни клиенти, както и на 
ексклузивни решения, като 
позлатеното Lamborghini 
Aventador, с което идва на 
работа всеки ден. „Опит-
вам се да мисля креативно 
за маркетинга. Въпросът 
е да изградиш име. Ис-
кам да покажа на хората, 
че тези коли са напълно 
подходящи за ежедневно 
ползване. Аз карам моята 
всеки ден и наистина я 

обичам“, коментира той.
Позлатеното бижу 

на Брет е известно с 
името AU79 Project. Ко-
лата има десетки хиляди 
последователи в Twitter 
и Facebook, което носи 
голяма популярност на 
Prestige Imports. Дейвид 
разбира потенциала на 
такъв тип реклама преди 
години, когато представя 
ексклузивното Lamborghini 
Gallardo Sharpie, кръстено 
на известния производи-
тел на маркери. Цялото 

купе на колата е покрито 
с графити, което е доста 
по-евтино от златото, но 
също привлича внимание.

Prestige Imports и други-
те дилъри на Lamborghini 
записаха добри резулта-
ти през миналата година, 
когато официалният клон 
на италианската компания 
имаше 54% увеличение в 
продажбите си. Планове-
те са растежът да про-
дължи и през 2014 г. Списъ-
ците с чакащи за върховия 

модел Aventador е 
пълен 12 месеца 
напред, въпреки че 
колата започва от 
400 хил. долара.

Личен купувач  
на автомобили Ferrari

Марсел Масини обика-
ля по света, за да кара… 
Ferrari. Е, ако му хареса, 

ще го закупи от името на 
клиенти на класическите 
автомобили. Месторабо-
тата му е в близост до 
Цюрих в Швейцария. Типич-
ният работен ден на спе-
циалиста по история на 
автомобилите преминава 
в надничане под капаците 
и карането на най-скъпите 
ферарита, правени някога. 
Ако му хареса това, което 
види, той може да пръсне 
милиони за някой супер ря-
дък автомобил. Какво може 

да е лошото при пазарува-
нето на Ferrari? „Ако не ти 
стигат парите, тогава не 
е забавно“, отбелязва той. 
Супербогатите му дават 
куп долари, за да пазарува 
вместо тях, защото той е 
един от водещите експер-

ти по автомобили Ferrari и 
може да забелязва истин-
ски находки. Изключително 
доволният от професията 
си дилър споделя, че закупу-
ването на класическа кола 
за малко над 1 млн. долара 
си е почти без пари.

Организиране  
на мегапартита

Опра Уинфри, Том Круз 
и кой ли не от звездите в 
САЩ разчитат на него. 
Колин Кауи организира ме-
гапартита, които са тол-
кова големи, че е по-добре 
да бъдат описвани като 
събития. Местоработата 
му е в Ню Йорк, където той 
може да организира търже-
ство за почти всичко, но 
неговото любимо занима-
ние е да организира супер 
пищни сватби. Кауи за от-
рицателно време спретна 
не едно, а три невероят-
ни партита за неговите 
клиенти – плеймейтката 
Далийн Къртис, дилъра на 
автомобили  Mercedes 
Флетчър Джоунс, Ким Кар-
дашиян и баскетболиста 
Крис Хъмфрис.

Богатите не само си 
купуват частни самоле-
ти. Те искат в тях да има 
всички удобства. И тук се 
намесва Ерик Пом. Той е 
добавял екстри в личните 
джетове на някои от най-
богатите хора в света. 
Компанията му International 
Jet Interiors се намира в 
Ронконкома, Ню Йорк. На 

фона на нещата, 
които той прави, 
летенето в първа 
класа изглежда дос-
та евтина работа. 
Пом е в състояние 
да преобразява то-
тално поверените 
му машини, а клиен-
тите му варират от 
холивудски звезди до 
шейхове от богати-

те на петрол държави от 
Персийския залив. Незави-
симо дали се търси седал-
ка за тоалетна, покрита 
с алигаторска кожа, или 
облицовка с 24-каратово 
злато, или киносалон в са-
молета, той е човекът.

Людмил Митакев

Доста хора изпитват 
удоволствие от работата 
си. Може и да не ви се вяр-
ва, но наистина има 

професии мечта. 

Дилърът на автомо-
били Lamborghin i  Брет 
Дейвид е сигурно сред 
най-щастливите хора в 
света. Той ръководи най-
известната компания за 
продажба на скъпи коли 
на САЩ – Prestige Imports в 
Маями. Дейвид няма пред-
става какво означава да 
ходиш на работа с град-
ския транспорт. Пътува 
до фирмата с позлатено 
Lamborghini. Ненавършили-
ят 30 г. търговец е продал 
автомобили за над 2 млрд. 
долара. Първия лансира на 
рапърката Миси Елиът. 
Изпълнителният дирек-
тор на една от най-бързо 
развиващите се автомо-
билни дилърни компании в 
САЩ се занимава с нови 
и употребявани модели на 
известната марка. Prestige 
Imports е и най-успешната 
фирма – търговец на Audi, 
в последните 3 години. 

Докато повечето в 
професията разчитат на 
скъпи реклами в телевизии, 

Човекът, който може  
да организира парти и на 
Луната

И светската 
звезда Ким Кардашиян 

си купи Lamborghini 
за 2 млн. долара

Масини на поредната 
си мисия

Седалките 
са като в космически 

кораб
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Младеж завършил 
университет и постъпил 
на работа. На втория ден 
шефът го извикал и попитал:

- Ти силен програмист ли си?

- Как да ви кажа?

- Е силен ли си?

- В общи линии, да.

- Тогава ще се заемеш  
с преместването  
на компютрите.

Строят 
нови музи

***

Твърде битови 
отпадъци
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОЛ Луна Бей – гр. Бяла
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MS-POLYMER 2730
(600 ml)

Цени за членове на КСБ

Разполагаме с постоянни 
наличности на склад от 
сив материал

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

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
А КАЧЕСТВО - DINEA 
BROWN FILM
36 броя обращаемост SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 

ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

8,30 лв./бр.
0,40 лв./кг 
кварц/корунд

20 мм
44 лв./бр.

21 мм
42 лв./бр.


