
Невена Картулева

Правителството прие проектите на три 
оперативни програми за програмния период 
2014 - 2020 г. – „Региони в растеж”, „Иновации и 
конкурентоспособност” и „Наука и образование 
за интелигентен растеж”. Предстои внасяне-
то им в Европейската комисия за окончателно 
одобрение. Това стана ясно след редовното 
седмично заседание на Министерския съвет. 
Очаква се страната ни да подпише договори-
те по програмите и отделните оси по тях да 
бъдат отворени за кандидатстване до края на 
тази година. 

След заседанието на кабинета министъ-
рът на регионалното развитие Десислава 
Терзиева обясни, че през новия програмен пе-

риод ще бъдат инвестирани над 3,1 млрд. лв. 
в развитието на регионите. Безвъзмездната 
помощ за страната ни ще е около 2,6 млрд. лв., 
българското съфинансиране е 15%, или 466 
млн. лв. Бюджетът на ОПРР се равнява на 
общо 1,5 млрд. евро.

Терзиева подчерта, че диспропорцията в 
развитието на регионите се е задълбочила, 
затова един от основните приоритети на пра-
вителството е намаляването на различията 
между отделните части на страната. ОПРР 
ще бъде основният финансов инструмент в 
изпълнение на тази цел. Фокусът на програ-
мата е насочен към интегрираните планове за 
градско възстановяване и развитие в 67 града, 
напомни министърът.

ИНТЕРВЮ
Хамид Хамид,  
зам.-председател  
на парламентарната 
Комисия по правни въпроси: 

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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До дни внасяме в Брюксел първите три оперативни програми – 
„Региони в растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“ и 
„Наука и образование за интелигентен растеж“
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На ВиК сектора  
му тръгва по вода 
с новата ОП „Околна 
среда“  стр. 20-21

КСБ

 стр. 8-10

Анексите  
по търговете     
ще са публични 

 стр. 6-7

ФОРУМ

Космосът 
е индустрията    
на бъдещето

Богатството  
на Камарата  
са членовете й  
и това трябва да се 
капитализира

Андрей Цеков, зам.-председател 
на УС на КСБ:
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www.tondach.bg    

TONDACH®

Десислава Бакърджиева

Търсят изпълнител за модернизация-
та на съществуващото трасе от 31,5 км 
на път I-8 Калотина – Софийски около-
връстен път (СОП). Агенция „Пътна ин-
фраструктура” (АПИ) откри обществена 
поръчка за проектиране и строителство-
то на участъка, който е разделен на две 
обособени позиции – от ГКПП Калотина 
до Драгоман и от Драгоман до п.в. Хра-
бърско. Индикативната стойност на 
поръчката е 200 млн. лв. без ДДС. Проек-
тът „Модернизация на съществуващо-
то трасе на път I-8 Калотина – СОП” e 
предложен за финансиране от Кохезион-
ния фонд на Европейския съюз през про-
грамния период 2014 – 2020 г.

Обособена позиция 1 е разположена 
на територията на общините Драгоман, 
Сливница и Божурище. За начало на обек-
та е определен км. 1+000 на излизане от 
зоната на ГКПП Калотина. Краят е при 
км. 15+500 на около 1100 м след надлеза 
при Драгоман. Участъкът от км. 1+000 

до км. 2+200 е трилентов с настил-
ка 10,50 м. Трасето от км. 2+200 до км. 
15+500 е двулентово с настилка 7,50 м. 
В тази зона се предвижда да се изгради 
привързване от габарит 25,5 м към съ-
ществуващия. Срокът за изпълнение е 
36 месеца.

Строителството по втората пози-
ция трябва да бъде завършено за 24 месе-
ца. Обектът се намира на територията 
на област София. За начало е определен 
км. 15+500, на около 1100 м след надлеза 
при Драгоман. Краят е при км. 32+447,20 
на около 1400 м след надлеза над жп лини-
ята София – Калотина. Съществуващи-
ят път в участъка от км. 15+500 до км. 
25+500 е двулентов с настилка 7,50 м.

Крайният срок за получаване на пред-
ложенията е 14 юли т.г. до 17:00 ч. в АПИ. 
Критерият за избор на изпълнител е 
икономически най-изгодна оферта, като 
цената ще има тежест 55%. Кандидати-
те трябва да имат достъп до собствен 
ресурс от 7 млн. лв. за позиция 1 и съот-
ветно 8 млн. лв. за втората.

Елица Илчева

Н о в и  2 3 2  п р о е к -
та на обща стойност 
51,8 млн. лв. са одобрени 
от Държавен фонд „Земе-
делие“ по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони, съобщават от прес-
центъра на ведомство-
то. По-голямата част 
от новите средства са 

за 148 предложения по 
мерките „Разнообразя-
ване към неземеделски 
дейности” и „Подкрепа за 
създаване и развитие на 
микропредприятия”. Те са 
предназначени за строеж 
и ремонт на 136 къщи за 
гости, ваканционни и вил-
ни селища и за създаване 
на бизнес извън земедели-
ето.

Това е вторият транш 
по програмата, след като 
през миналата седмица 
започна подписването на 
409 договора по мярката 
„Създаване на стопан-
ства на млади фермери”. 
По двете мерки Фонд 
„Земеделие“ разглежда 
само проекти, които не 
предвиждат купуване на 
транспортни средства.

 „Булгартрансгаз“ ЕАД 
и Европейската банка за 
възстановяване и разви-
тие (ЕБВР) сключиха до-
говор, с който се отпуска 
безвъзмездна финансова 
помощ от Международния 
фонд „Козлодуй” за изграж-
дане на три преносни га-
зопровода с автоматични 
газорегулиращи станции 
до Свищов, Панагюрище, 
Пирдоп, Банско и Разлог. 
Общата стойност на 
трите проекта се оце-
нява на 21 790 000 евро. 
Съфинансирането от 
„Булгартрансгаз” ЕАД е 
в размер на 10 790 000 
евро. Строителството 
е планирано да завърши 
до 2016 г. Обектите ще 
дадат възможност за га-
зификация на общините 
Свищов, Пирдоп, Пана-
гюрище, Банско и Разлог. 
Реализирането им ще 
позволи доставката и до 
Белене, Никопол, Златица, 
Стрелча, Мирково, Чавдар, 
Челопеч.

Планирано e преносни-
ят газопровод до Банско и 
Разлог да бъде с дължина 
40 км и диаметър 273 мм. 
Ще се построи и авто-
матична газорегулираща 
станция. Стойността на 
проекта е 9 670 000 евро, 
от които 4 840 000 евро 

са финансирани от Меж-
дународния фонд „Козло-
дуй”. Освен двете общини 
Банско и Разлог се очаква 
да бъдат газифицирани и 
градовете Баня и Добри-
нище. Вторият обект до 
Панагюрище – Пирдоп, ще 
е 46 км и с диаметър 273 
мм. Ще се изградят две 
автоматични  газорегу-
лиращи станции. Стой-
ността на проекта е 
7 200 000 евро, от които 
3 600 000 евро финанси-
рани от Международния 
фонд „Козлодуй”. С реали-
зирането му се очаква да 
се газифицират общо 7 
общини - Пирдоп, Злати-
ца, Панагюрище, Стрелча, 
Мирково, Чавдар и Чело-
печ, разположени в района 
Централно Средногорие. 
Там оперират най-големи-
те предприятия за добив 
на цветни метали, кои-
то формират клъстера 
„Средногорие“. Премина-
вайки от електричество 
и нефтени продукти на 
природен газ, ще се ре-
ализират съществени 
икономии и намаляване на 
вредните емисии. 

Преносният газопро-
вод до Свищов ще е 36 км 
с диаметър 200 мм и ра-
ботно налягане PN 54 bar. 
Предвидено е строител-

ство на една автоматич-
на газорегулираща стан-
ция. Общата стойност 
на проекта се очаква да 
възлиза на 4 720 000 евро, 
от които 2 360 000 евро 
финансирани от Меж ду-
народния фонд „Козлодуй”. 
С изпълнението му се оч-
аква да се реализира гази-
фикацията на 3 общини – 
Свищов, Белене и Никопол, 
разположени в региона на 
Централна Северна Бъл-
гария, на брега на р. Ду-
нав. 

Общият брой жители 
на дванайсетте общини, 
които ще могат да усе-
тят ползите от проек-
тите, надхвърля 104 хил. 
души. Потенциални полз-
ватели са 42 индустри-
ални потребители, близо 
300 обществени и около 
18 900 домакинства. Про-
гнозната  обща годишна 
консумация на дванайсе-
тте общини може да дос-
тигне 183 млн. куб. м. 

Възможността за дос-
тавка на природен газ до 
местните индустрии е 
ключова предпоставка 
за стабилно развитие на 
икономиката. В периода 
на строителство ще бъ-
дат осигурени общо око-
ло 500 временни работни 
места. 
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Евроизборите започнаха. От 22 до 25 май 
28-те страни – членки на ЕС, определят своите 
представители в Европейския парламент. Нача-
лото сложиха гражданите на Великобритания и 
Холандия. Днес своя вот ще дадат жителите на 
Ирландия. Това са първите евроизбори, при които 
гласът на гражданите ще има пряко значение за 
избора на председател на Европейската комисия. 
Вотът обаче стартира при силен евроскепти-
цизъм. Все повече се чуват гласове „анти” вме-
сто „за” евроценностите. ЕС е критикуван, че е 
далечен и дистанциран. Социолозите посочват, 
че националистическите и популистките партии 
стават все по-силни. 

Ето защо гласуването на тези избори е важно. 
Важно е, защото със своя глас всеки един от нас 
може да заяви в каква Европа иска да живее, кои 
да бъдат бъдещите приоритети на ЕС. За да се 
върне общественото доверие в съюза, политици-
те трябва да предложат нова визия за бъдещето 
му. Идеи, които да вдъхновят хората да работят 
за общата кауза – Европейски съюз. 

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

„Парите по Оперативна 
програма „Иновации и конку-
рентоспособност” (ОПИК) 
2014 – 2020 г. ще бъдат с 
250 млн. евро повече от тези 
през програмен период 2007 
– 2013 г.“ Това съобщи ми-
нистърът на икономиката 
и енергетиката Драгомир 
Стойнев, който представи 
приоритетите на програ-
мата след заседанието на 
кабинета. Общественото 
обсъждане на ОПИК продъл-
жи до 21 май. Последният й 
вариант беше публикуван на 

сайта за обществени консул-
тации към Министерския съ-
вет www.strategy.bg. Общият 
индикативен бюджет на про-
грамата е 2,7 млрд. лв.

„Очертава се да пуснем 
първата мярка за техно-
логична модернизация през 
тази година. Няма да има 
забавяне за „София Тех парк”, 
който ще се изгражда със 
средства от програмата. 
Ако всичко върви по план, е 
възможно още тази година 
да продължи строителство-
то на технологичния парк”, 

Министър Драгомир Стойнев:

 от стр. 1

Терзиева обобщи, че 
програмата е разделена 
на осем приоритетни оси. 
Първата е „Устойчиво и 
интегрирано градско раз-
витие”. Инвестиционни-
те приоритети по нея са 
внедряването на мерки за 
енергийна ефективност 
в обществени и жилищни 
сгради, както и в студент-
ски общежития. Предви-
деният ресурс е 262 млн. 
евро. Вторият приоритет 
е подобряване на градска-
та среда, в която ще се 

вложат 270 млн. евро. Па-
рите ще са насочени към 
благоустройство и зони 
с потенциал за икономи-
ческо развитие. Третият 
инвестиционен приори-
тет е образователната 
инфраструктура, за която 
са планирани 107 млн. евро. 
Те ще бъдат разпределени 
за строително-монтажни 
работи, оборудване и обза-
веждане на образователни 
институции. 

Четвъртият приори-
тет е социална инфра-
структура.  163 млн. евро 
ще бъдат насочени към 

осигуряване на съвремен-
ни условия за маргинали-
зираните групи, строи-
телно-монтажни работи 
на спортна и културна об-
щинска инфраструктура, 
изграждане на жилища от 
семеен тип. Петият прио-
ритет е интегриран град-
ски транспорт . Средства-
та за него са 143 млн. евро.

Както в. „Строител“ 
писа, останалите приори-
тетни оси са „Регионал-
на образователна инфра-
структура”, по която се 
предвиждат 115 млн. евро. 
Приоритетна ос 3 е „Регио-

нална здравна инфраструк-
тура”, за която ще бъдат 
заделени 84 млн. евро. За 
четвъртата ос „Регионал-
на социална инфраструкту-
ра” се предвиждат 51 млн. 
евро. Петата ос е „Регио-
нален туризъм” и за нея ще 
бъдат предвидени 127 млн. 
евро. За Приоритетна ос 6 
„Регионална пътна инфра-
структура” средствата са 
194 млн. евро. За седмата 
ос „Превенция на риска” са 
предвидени 20 млн. евро. 
За осмата ос „Техническа 
помощ” ще бъдат заделени 
52 млн. евро.

27 май 

Венелин Терзиев, 
член на Контролния съвет на КСБ  

28 май

Стефан Тотев, член на УС на КСБ

ОП „Наука и образование за интелигентен 
растеж” (ОПНОИР) е конструирана така, че да 
допринася за изпълнението на две от петте ос-
новни цели на стратегията на ЕС за устойчив 
и приобщаващ растеж „Европа 2020”. Еврофи-
нансирането по нея е в размер на близо 700 млн. 
евро, а националното съфинансиране е 102 млн. 
евро. Очакваните резултати са увеличаване дела 
на завършилите висше образование на възраст 
30–34 г. с 36% и намаляване на преждевременно 
напусналите училище с под 11% към 2020 г.

Ресурсът на програмата ще бъде инвести-
ран в научноизследователска дейност, висше и 
средно образование, обучение и учене през це-
лия живот. Приоритетните оси в програмата 
са четири – научни изследвания и технологично 
развитие, образование и учене през целия живот, 
образователна среда за активно социално приоб-
щаване, техническа помощ.

Елица Илчева

Почетният председа-
тел на КСБ инж. Симеон 
Пешов получи отличието 
„Златен век“ – печат на 
Симеон Велики, на Минис-
терството на културата. 
Лично министър Петър 
Стоянович връчи награди-
те на изтъкнати творци 
по повод Деня на българ-
ската просвета и култура  
24 май. 

Инж. Пешов бе отли-
чен за концепцията по 
възстановяване на кре-
постта „Цари Мали град", 
която се превърна в при-

мер за надграждане на 
историята и вече втора 

година е на първо мяс-
то по посещаемост на 

обясни министър Драго-
мир Стойнев. Той благо-
дари на българския бизнес 
за активното му участие 
в подготовката на ОПИК.

Повече за  ОП „Ино-
вации и конкурентоспо-
собност” 2014 – 2020 г. 
четете в следващия брой 
на в. „Строител“.

туристически обекти в 
страната.

Министърът на кул-
турата Петър Стоянович 
награди посмъртно и голе-
мия оперен певец  Никола 
Гюзелев с почетен знак 
„Златен век“ с огърлие. 
Голямата награда бе връ-
чена на неговата съпруга 
- Анна-Мария Гюзелева. 

Двама български ар-
тисти - Васил Михайлов 
и Васил Димитров, бяха 
отличени за изключите-
лен принос в областта на 
театралното и филмово-
то изкуство. 

Почетен знак  „Златен 
век“ – звезда, беше връчен 
на етнолога проф. Мила 
Сантова и на композито-
ра акад. Васил Казанджиев. 
Общо 67 изявени твор ци 
получиха награди.
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Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

„Тунелът през Креснен-
ското дефиле, който е 
част от лот 3 на автома-
гистрала „Струма”, може 
да бъде изграден за по-мал-
ко от 400 млн. евро. Инвес-
тицията за съоръжението 
ще възлезе на 350-380 млн. 
евро, ако бъде използван 
новоавстрийски метод“. 
Такива са твърденията 
на Българска асоциация за 
геотехническо и тунелно 
строителство (БАГТС). 
Представителите на ту-
нелния бранш защитиха 
варианта за преминаване 
на подобно съоръжение с 
дължина 15 км през Кресна 
на пресконференция. В нея 
се включиха доц. д-р Вик-
тор Ташев – управител на 
БАГТС, инж. арх. Валентин 
Трашлиев - председател на 
УС на БАГТС, инж. Георги 
Станилов – член на БАГТС, 
и Андрей Ковачев - ПП „Зе-
лените”.

Според тях съоръже-
нието не е голямо предиз-
викателство за български-
те компании. От БАГТС са 

убедени, че не само могат 
да построят тунела на 
много по-ниска стойност 
от индикативната, която 
е над 1,1 млрд. лв., но ще им 
е необходимо и много по-
малко време. „За изгражда-
нето ще са необходими 50-
60 месеца, или 4-5 години. 
Това е възможно при една 
добра организация, каква-
то ние имаме като тунел-
ни строители”, каза инж. 
арх. Валентин Трашлиев. 
За да защити посочената 
от асоциацията по-ниска 
цена на съоръжението при 
Кресна, той даде пример 
за инвестицията в сходен 
обект. „Стойността на ту-
нела „Ренщайг” в Германия е 
200 млн. евро. Той е с дължи-
на 8 км, две тръби, аутобан 
и със сечение малко над 100 
кв. м, т.е. средната цена на 
линеен метър е 12 700 евро. 
Този при Кресна е сходен и 
всеки може да сметне, че 
ще са необходими не повече 
от 400 млн. евро. Трябва да 
се вземе предвид и цената 
на труда в България, която 
не е като в Германия – 40 
евро на час на работник”, 
допълни той. Според него и 
средствата за поддръжка 

ще са много по-ниски от 
прогнозираните. Отново 
беше направено сравнение 
с немската статистика, 
която показва, че за туне-
ла при Кресна ще са необ-
ходими около 500 евро на 
метър годишно. Инж. арх. 
Трашлиев засегна и тема-
та за обема на изкопната 
маса, която трябва да бъде 
извозена. Той гарантира, че 
скалната маса ще е в рам-
ките на 2,8-3 млн. куб. м.

На въпрос на вест-
ник  „Строител ”  да ли 
българските компании 
имат достатъчно опит 
за изграждане на подоб-
но съоръжение и не се ли 
предоставя по този на-
чин строителството на 
чужди компании, арх. инж. 
Трашлиев отговори, че 
родната тунелна гилдия 
е една от най-големите 
в Европа и има доста-
тъчно опит и практика. 
„Това го казвам в проти-
вовес на изказването, че 
в България няма кой да 
направи тунел. Ние имаме 
500-600 тунелджии у нас. 
Австрийците имат около 
80 човека, французите и 
италианците малко пове-

Снимка Денис Бучел
Според асоциацията за строителството на 
съоръжението ще са необходими 50-60 месеца

че, а при поляците, чехи-
те и унгарците те са под 
100, т.е. българите са на 
едно от първите места в 
Европа. Разполагаме с по-
тенциал и не случайно сме 
търсени навсякъде”, под-
черта председателят на 
УС на БАГТС. Той изтъкна 
още, че строителната 
група, която управлява, е 
изградила над 100 км ту-
нели в Германия, Испания, 
България, Сърбия, Гърция и 
Финландия. „Колегата ми 
Станилов също работи 
тунел с дължина от 6 км 
в Ливан”, добави Трашлиев. 
Доц. д-р Виктор Ташев, 
управител на БАГТС, ко-
ментира, че през послед-
ните 70 години български-
те компании са изградили 
500 км хидротехнически 
тунели, някои от които 
са с дължина над 10 км 
като съоръжението при 
ВЕЦ „Батак”. „Не бива да 
се пренебрегват и всички 
жп обекти в страната, 
които са реализирани из-
цяло от български фирми. 
Браншът е натрупал се-
риозен опит и с метро-
строителството в по-
следните 10 години и има 

куража да изгради 15 км 
тунел”, допълни той.

Въпреки сериозния бъл-
гарски потенциал на ту-
нелните строители, пред-
ставителите от БАГТС си 
признаха, че е необходимо 
да се обединят в консорци-
ум, за да построят съоръ-
жението при Кресна. „Има 
една или две фирми в све-
та, които самостоятелно 
могат да го построят. Та-
кова съоръжение се прави 
от консорциум. БАГТС дър-
жи сдружението да бъде 
от български фирми. Аз 
вероятно ще работя с г-н 
Станилов”, сподели инж. 
арх. Трашлиев.

„Една част от път-
ната гилдия е на другото 
мнение. Поради това пред-
лагам след изборите да се 
проведе експертна диску-
сия за плюсовете и мину-
сите на тунела, минаващ 
през Кресна”. С тези думи 
се обърна към участници-
те в пресконференцията 
проф. д-р инж. Румен Мила-
нов от УАСГ, който е член 
на Българската браншова 
асоциация „Пътна безопас-
ност” (ББАПБ).

Припомняме, че в края 

на април експерти поис-
каха алтернатива на лот 
3.2 Крупник – Кресна на АМ 
„Струма”, защото изграж-
дането на тунел с дължина 
от 15 км е нецелесъобраз-
но, нереалистично и ико-
номически необосновано. 
Около това становище се 
обединиха Камарата на 
строителите в България 
(КСБ), Българската бран-
шова камара „Пътища” 
(ББКП), ББАПБ, Сдруже-
нието на пътните инжене-
ри и консултанти (СПИК), 
Университетът по архи-
тектура, строителство и 
геодезия (УАСГ) и катедра 
„Пътища” към Факултета 
по транспортно строител-
ство при УАСГ. Аргумен-
тите против строител-
ството бяха групирани в 
няколко направления – ико-
номическа ефективност, 
екология, сеизмичност на 
района, пътна и пожарна 
безопасност, срок на из-
граждане и поддръжка. Про-
фесионалните организации 
призоваха всички тези въ-
проси да се разгледат вни-
мателно и да се обсъдят с 
обществото и управлява-
щите.

Интермодалният терминал във Ва-
рна ще бъде завършен три години след 
издаването на строителните разреше-
ния, което се очаква да стане да през 
2015 г. В момента се провежда проце-
дура за избор на проектант чрез меж-
дународен конкурс. Той беше обявен на 
30 април 2014 г. от Министерство на 
транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията (МТИТС). Заложе-
ният срок за завършване на техниче-
ския проект е от 6 до 9 месеца. Това 
стана ясно по време на посещение на 
министъра на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията 
Данаил Папазов във Варна. „Предсто-
ящите инвестиционни дейности за из-
граждане на интермодалния терминал 
в морската столица са свързани и с 
преместването на част от дейност-
ите на пристанище Варна-изток. То 
трябва да бъде изместено на нова, по-
голяма територия, където да се раз-
ширява, без да пречи на града”, посочи 
той.

По думите на транспортния минис-
тър общата стойност на проекта ще 
възлезе на около 300 млн. лв. Обектът  

ще бъде изграден в района на кв. „Мак-
суда”. Територията включва имоти, 
предоставени за управление на Дър-
жавно предприятие „Пристанищна ин-
фраструктура” и Национална компания 
„Железопътна инфраструктура”. 

Предвижда се издигането на кейова 
стена с дължина около 1100 м, на коя-
то ще могат едновременно да се обра-
ботват 5 или 6 кораба. За строител-
ството й ще са необходими 18 месеца 
и около 90 млн. лв. Министър Папазов 
уточни, че приоритетно ще се изгра-
дят допълнителна пристанищна инфра-
структура и съоръжения за основните 
за региона товари. На територията на 
съществуващия стар терминал Варна-
изток ще се развие инфраструктура, 
стимулираща появата и засилването 
на пътническо и круизно плаване, както 
и за яхтени и спортни дейности. Нови-
ят пасажерски терминал ще се обособи 
на кейово място 7-10 при стриктното 
спазване на изискванията на Междуна-
родния кодекс за сигурност на кораби-
те и пристанищата (ISPS). Така граж-
даните и туристите на Варна ще имат 
бърз и директен достъп до морето.
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Инж. Иван Бойков, изпълнителен директор на КСБ:

Ренета Николова

Инж. Бойков, във връзка с пресконфе-

ренцията на БАГТС  и  изказаните на нея  

твърдения, касаещи строителството на 

тунел при Кресна, които доста се различа-

ват от позицията на КСБ, какъв е вашият 

коментар?

Първо искам да кажа, че уважавам правото 
на колегите да изкажат собствено мнение. В 
случая то е различно от решението на УС на 
КСБ, на заседанието на който бяха дискути-
рани тези въпроси. Тогава не беше изказано 
такова становище. Разбирам, че в случая те 
имат пряк интерес от изграждането на ту-
нел, но все пак Камарата обединява интере-
сите на всички български фирми, затова преди 
всичко би трябвало да се  гледа кои са най-
ефективните решения за държавата. Ние сме 
гилдията, която има най-голямата експертиза 
в страната по отношение на строителство-
то. Съвсем нормално е да има различни мнения 
в КСБ. Нашите фирми се занимават с всички 
сфери на строителството, освен с пътища, 
с  културно наследство,  с газопроводи  и др. 
Има различни мнения, но в диалог винаги сме 
успявали  да стигнем до решение и това е 
основен принцип в Камарата. Искам да кажа, 
че никой не е поставял въпроса директно - да 
има, или да няма тунел. Ние винаги сме поста-
вяли въпроса да има алтернативни решения, 
след което държавната администрация и пра-
вителството, което отговаря за големите 
проекти, да може да направи избор. Това е цел-
та ни. Браншът ще разработи алтернативни 
варианти. Мога да гарантирам, че ще бъдат 
на много високо ниво. Ще ги предоставим на 
компетентните лица, а нека те след това 
да вземат своите решения. Ние сме за много 
сериозна дискусия по темата. Това, което се 
случва,  е изкуствено противопоставяне, за-
щото в друго трасе също може да има много 
тунели. Да се натрапва обаче  едно единстве-
но решение и то да е без алтернатива, това 
не е полезно нито за държавата, нито за нас, 
а и буди съмнение. 

Как ще отговорите на аргументите на 

представителите на тунелната асоциация?

По отношение на аргументите на колеги-
те искам да кажа, че те защитават нашата 
цена. Те казват строителството ще стру-
ва 400 млн. евро, а ние говорим за 1,1 млрд. 
лева. Сумата е приблизително една и съща, 
но в различни валути. Само че колегите про-
пускат нещо, за което не споменаха на прес-
конференцията, а то е много важно. Става 
дума за това, че около 40% от прогнозната 
стойност е за инженерни съоръжения. Те гово-
рят за изкопи, насипи, бетонови работи, но не 
и за  цялостно изграждане на тунела. А това 
е една проста сметка, която може да се на-
прави. Мисля, че арх. Трашлиев ще потвърди, че 
цената на километър, на която и той работи, 
конкретно за тунелите, се покрива с цената, 
която правителството е определило като 
индикативна стойност за този при Кресна. 
Ние тук нямаме разминаване, той просто го е 
казал в друга валута и по друг начин. 

Другият аргумент, който чувам, е свър-
зан с технологията, по която ще се изгражда 
тунелът. Само че това не е нито работа на 
БАГТС, нито на фирмите, които имат намере-
ние да го изграждат.  Когато се обяви  тръж-
на процедура, там ще трябва да се защита-
ва цена със съответната технология. След 
като това е четвъртият по големина тунел 
в света, то колегите би трябвало да се поза-
интересуват как ще се работи. Съответно 
да направят технико-икономическа обосновка, 
а не да говорят на едро. Ние сме проверили и 
говорим за 1,1 млрд. или 1,4 млрд. лева. Зависи 
вече от подробностите на системата.  

Относно твърдението, че  в България има 
500-600 квалифицирани строителни специали-
сти, съгласен съм, но трябва да се има пред-
вид, че когато се залага тръжна процедура, то 
в нея се изисква  опит. Аз не съм чул някой да е 
изграждал 15 км тунел в България с две тръби. 
Това веднага води до ситуацията, че българ-
ските фирми ще трябва да работят съвмест-
но в консорциум със западна фирма, и то като 
подизпълнители или в друг подобен тип отно-

шения. Тоест, те не отиват към варианта, че 
ще го строят български фирми, а към този, 
който е бил разглеждан през годините и който 
не е благоприятен за българския  бизнес. 

Да, но на пресконференцията е заявено, 

че българските фирми имат опит и че е  

възможно наш консорциум да спечели стро-

ителството на съоръжението.

Това е невъзможно, защото има финансо-
ви изис квания, които трябва да се покрият за 
участие в търга. Аз не съм сигурен, че има 
българска фирма или дори консорциум, който 
може да покрие гаранции за толкова голяма 
сума. Няма как да се случи. Съвсем обектив-
но казано - бих се радвал, ако има българска 
фирма, която може да свърши тази работа, 
но това е нереалистично. Относно опита - в 
ЦПРС на КСБ е публикуван опитът на компа-
ниите на арх. Трашлиев и на г-н Станилов по 
изграждането на тунели и според мен,  дори 
и взет заедно, той не кореспондира със зая-
вените намерения да изграждат тунела в 
консорциум.

Срокът също бе коментиран, твърди се, 

че строителството може да бъде извърше-

но за около 5 години.

Това ще бъде световен рекорд. Ние сме 
водещи по поставяне на световни рекорди по 
обещания, но трябва да се види какво се случ-
ва след това. Знаем практиката да печелим 
магистрали на ниски цени и за къси срокове 
и после всички виждат какво се случва. Тук 
говорим за една огромна сума. Не искам да ко-
ментирам другите твърдения. Така или иначе 
ние ще седнем и ще обсъдим всички аргумен-
ти „за“ и „против“. На масата ще има няколко 
варианта и съвсем колегиално като инженери 
и специалисти  ще видим как стоят нещата 
наистина. За всеки проблем може да се намери 
решение.  Колкото до аргументите на  зелени-
те, които също са участвали в тази прескон-
ференция, искам да кажа, че те се занимават 
с това дали ще има административни проце-
дури и колко пари ще загуби България, а малко 

са думите за биологичното разнообразие и 
какви са опасностите от строителството 
за природата. За пореден път представите-
лите на екоорганизациите коментират неща, 
които не би трябвало да са от тяхната ком-
петентност. Както ние не се занимаваме със 
змиите, прилепите и гущерите, защото знаем, 
че това е техен ангажимент, така и те не 
би трябвало да се изказват по чисто инже-
нерни и строителни въпроси. Разбира се, ние  
уважаваме тяхното становище и при всички 
случаи ще се стараем да опазваме природата. 
Тепърва ще работим по тези теми заедно, но 
нека бъдем обективни. 

Аз не мога да разбера защо е тази огромна 
съпротива към алтернативните варианти. Тя 
навява на други, странични мисли, но опреде-
лено не е в интерес на страната. Не е и в 
интерес на българските фирми да се проти-
вопоставят по този начин. Нека да погледнат 
изказването  на министъра на транспорта 
Данаил Папазов от 28 февруари 2014 г. Тогава 
той каза, че има 1,9 млрд. лв. по новата ОП-
ТТИ.  От тези средства 70% ще бъдат раз-
пределени по равно за изграждане на пътна 
и железопътна инфраструктура. Нека да си 
направим сметката, разделено колко ще оти-
дат за пътища и колко за жп строителство. 
Тоест, ако тунелът остане, ще се наложи за 
един програмен период да изградим само него. 
Това е, което се предлага,  а за другите неща 
няма да останат пари. Обръщам внимание, 
че средствата няма да стигнат. Трябва да 
се мисли за цялата страна, за пътищата, за  
хората. Ето защо е необходимо да се намери 
възможно най-икономичният и добър вариант. 
Решението ще дойде, когато сложим нещата 
на масата. Тогава ще има технически параме-
три, аргументи и доказателства. 

Мога да кажа, че КСБ продължава да рабо-
ти в тази насока, и то съвместно с експерти 
и специалисти, и до един-два месеца ще има-
ме готови алтернативни решения, които ще 
бъдат съобразени с всички колеги и техните 
предложения.  Тогава предлагам да се проведе 
една  сериозна дискусия по темата.

Снимка Денис Бучел
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Свилена Гражданска

Г-н Хамид, след пове-

че от девет месеца об-

съждания в Народното 

събрание приехте окон-

чателните текстове в 

Закона за обществените 

поръчки (ЗОП). Кои са 

основните изменения в 

нормативния акт? 

Работата по проме-
ните на ЗОП започна още 
веднага след сформиране-
то на кабинета „Орешар-
ски“. Беше създаден екип 
към Министерския съвет 
начело с вицепремиера по 
икономическото разви-
тие Даниела Бобева. Той 
си постави за цел да от-
говори на многобройните 
критики и на Европейска-
та комисия, и на българ-
ското общество, както и 
на редица браншови орга-
низации, че средствата  в 
публичния сектор, разпре-
деляни чрез търговете, се 
разходват на тъмно, че 
едни и същи фирми пече-
лят процедурите в стра-
ната и почти никой няма 
достъп до обществени 
поръчки, ако не се е до-
говорил предварително с 
възложителя. Изготвени-
те текстове бяха внесе-
ни от правителството в 
Народното събрание през 
есента. Те бяха подгот-
вени на базата на редица 
предложения на браншови 
организации и институ-
ции. Между първо и второ 
четене на ЗИД на ЗОП от 
народни представители 
постъпиха близо 250 пред-
ложения. Основната група 
изменения целят осветля-
ване процеса на провежда-
не на обществени поръчки 
от обявяването на проце-
дурите през офертата и 
класирането на участни-
ците до разплащането на 
средствата по нея. Бяха 
приети редица промени, 
които да улеснят самото 
участие на компаниите. 
Тежестта по организира-
не и провеждане на про-
цедурата бе изместена 
от кандидатите към въз-
ложителите. Досега по-
следните имаха комфорт в 
това отношение. Смятам, 
че приехме текстове, кои-
то наистина гарантират 
публичност и прозрачност 
на търговете. 

Искам да подчертая, 
че законът беше приет 
с голям консенсус от на-
родните представители. 
Той е един от малкото 
нормативни актове, кой-
то не беше съпроводен 
от политически дебати и 
напрежение. Ако обърнете 
внимание, голяма част от 
текстовете, предложе-
ни от опозицията, бяха 
приети. 90% от тези на 
Томислав Дончев и на на-
родни представители от 

ГЕРБ бяха одобрени в пле-
нарната зала. Считам, че 
предложенията и от две-
те страни бяха разумни и 
депутатите се абстра-
хираха от политическите 
пристрастия и се получи 
един добър продукт. За 
тази цел имаше и забавя-
не при окончателното му 
приемане. Работната гру-
па към парламентарната 
Комисия по правни въпроси 
дискутира дълго време до 
намиране на консенсус по 
текстовете. 

Как ще се подобри 

бизнес средата, след 

като измененията вля-

зат в сила? 

Бяха направени редица 
предложения за намалява-
не на административната 
тежест. На първо място 
вече няма да се закупува 
тръжна документация. 
Това, от една страна, цели 
облекчаване на фирмите, 
а от друга, промяната ще 
доведе до преустановя-
ване на лошата практи-
ка възложителят да знае 
предварително колко и кои 
компании ще участват, 
което позволяваше канди-
датите да се договорят с 
какви стойности да офе-
рират.  Документацията 
вече ще се сваля директ-
но от профила на купува-
ча. Така няма да се знае 
колко фирми ще подадат 
предложения. Същевре-
менно участниците ще 
спестяват ресурси. Наред 

с това ще бъдат публику-
вани всички протоколи от 
заседания на комисията 
по оценяване на оферти-
те, сключените договори 
с приложенията към тях 
както на изпълнители, 
така и на подизпълните-
ли, информация за плаща-
нията и други. Считам, че 
това ще улесни участни-
ците и ще направи проце-
дурите по-прозрачни.

Изрично е посочено кои 
документи ще бъдат пуб-
лични. Сред тях са техни-
ческата документация от 
плик 2 и ценовото предло-
жение от плик 3. Ще има 
информация за плащания-
та, включително и аван-
совите, за гаранциите, 
сроковете на изпълнение. 
Всичко, което се прави по 
дадена обществена по-
ръчка, ще бъде достъпно. 
Мисля, че по този начин 
постигаме голяма публич-
ност на тръжните про-
цедури. Досега никой не 
знаеше кой договор за кол-
ко средства и от кого се 
изпълнява. Вече тази ин-

формация ще е на страни-
цата на възложителя. Това 
ще увеличи и обществения 
контрол върху общините 
и институциите. Ще се 
намали корупцията. Виж-
дал съм поръчки, в които 
един и същи стол струва 
700 лв., а в друга - 40 лв. 
Тези фрапиращи разлики 
няма как вече да се случат, 
защото ще разчитаме на 
обществения натиск и 
медийния контрол.  Всички 
анекси ще бъдат публични. 

Премахва се изисква-
нето кандидатите да 
предоставят документи, 
които са някъде в админи-
страцията и чиновникът 
има служебен достъп до 
тях. Няма да се подават 
удостоверения за липса 
на задължения, актове за 
приемане и изпълнение, 
сертификати и други. 
Много важно изискване, 
което беше променено, 
бе, че към техническата 
спецификация няма да има 
условия, които не се от-
насят към предмета на 
поръчката. Знаете, че в 

много тръжни процедури 
има различни условия за 
обороти и изпълняване на 
конкретни проекти по да-
дени оперативни програми 
с цел да се ограничи конку-
ренцията. Тези изисквания 
вече няма да са включени. 
Приехме тези текстове, 
за да могат повече ком-
пании да кандидатстват 
и да има по-голяма конку-
ренция между тях. 

Как новите промени 

ще увеличат достъпа 

на малките и средните 

предприятия до търго-

вете?

Облекчената проце-
дура за кандидатства-
не, както и защитата 
на подизпълнителите ще 
спомогнат на МСП да 
участват повече в об-
ществените поръчки. На-
ред с това се предвиждат 
изрични условия, при които 
може да бъде заменен един 
подизпълнител. Не може 
по преценка на изпълните-
ля той да бъде променян. 
Като защита на подизпъл-
нителя, че ще си получи 
средствата, се забранява 
на възложителя да плати 
на изпълнителя, ако той 
пък от своя страна не е 
превел парите на наетите 

от него фирми за предход-
ните етапи на поръчката. 
Заложен е и специален ред 
за участие на компании на 
организации на хора с ув-
реждания, т.е. ще има от-
делни процедури, при кои-
то те ще кандидатстват 
с предимство. Министер-
ството на труда и социал-
ната политика ще трябва 
да актуализира списъка на 
структурите по чл. 30 от 
Закона за интеграция на 
хората с увреждания. 

Заложено е разделяне 
на търговете на лото-
ве. Възложителят може 
да определи минимален 
процент, който не може 
да е по-голям от 30% от 
поръчката за участие 
на подизпълнителите. В 
първоначалния запис на 
текста това беше пред-
ложено като задължение. 
Тази норма я има и в нови-
те европейски директиви 
за обществените поръчки 
и концесиите, които бяха 
приети няколко месеца 
след като промените на 
ЗОП бяха внесени в парла-
мента. 

Същевременно беше 
прието да не могат да се 

подменят подизпълните-
лите. Стара практика е 
дадена фирма да спечели, 
после си прави вътрешен 
минитърг и изнудва оста-
налите да изпълняват дей-
ностите на ниски цени.

Нерядко  се  случва 
„куха“ компания да спече-
ли даден търг, да получи 
средствата по него, но да 
не се разплати с подизпъл-
нителите, после да обяви 
несъстоятелност и хора-
та не могат да си вземат 
парите. Немалко са приме-
рите, но с приетите про-
мени това вече няма да е 
възможно. 

Надявам се до две го-
дини Народното събрание 
да одобри изцяло нов ЗОП, 
в който да бъдат транспо-
нирани всички европейски 
текстове. 

Ще се намалят ли 

фирмите, обжалвачи на 

търгове?

Атакуването на об-
ществени поръчки няма 
да спре. То е право на 
всеки участник да обяви 
своите възражения сре-
щу дадена процедура пред 
Комисията за защита на 

конкуренцията или Върхов-
ния административен съд, 
ако счита, че е прав. Спо-
ред мен донякъде ще спре 
безразборното обжалване 
с цел забавяне на търга 
и злоупотреба. Въвежда 
се пропорционална такса, 
която ще бъде определена 
с тарифа, приета от Ми-
нистерския съвет. Възло-
жителите са освободени 
от заплащане. Фирмите 
ще заплащат пропорцио-
нално в зависимост от 
стойността на поръчка-
та. Има много проекти, 
които пропадат само за-
ради обжалванията.  

Как ще се промени 

ролята на Агенцията по 

обществените поръчки 

(АОП)?

С новите текстове се 
увеличават нейните пра-
вомощия. Тя вече ще дава 
указания към търговете, 
които ще бъдат придру-
жени с мотиви към тях. 
Нараства ролята на пред-
варителния контрол на 
обществената поръчка. 
АОП ще поддържа списък 
с външни експерти. При 
поръчки над 5 млн. евро 

Хамид Хамид, зам.-председател на парламентарната Комисия по правни въпроси: 

До края на годината ще е готов проектът на нов ЗОП

„Договорите за обществените 
поръчки са прехвърляеми и могат 

да служат за обезпечение.“
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Комисията по образованието, науката и въпросите 
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събрание е зам.-председател на Комисията по правни 

въпроси и представител на ДПС в Комисията по 

вътрешна сигурност и обществен ред. 
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агенцията задължител-
но ще изпраща експерт, 
избран чрез жребий, т.е. 
ще се избегне нагласяне-
то на удобни хора за някой 
възложител. Външните 
експерти ще бъдат пода-
вани от самите браншови 
организации. Те трябва да 
отговарят на определени 
критерии в съответната 
област, в която са пред-
ложени. Надявам се аген-
цията да заработи доста 
по-ефективно вследствие 
на новите промени. 

Как оценявате при-

емането на  отделна 

наредба за обществе-

ните поръчки в стро-

ителството, която се 

подготвя от Министер-

ството на инвестицион-

ното проектиране? Ми-

нистър арх. Иван Данов 

заяви, че тя е на 90% го-

това, просто изчакват 

да бъдат обнародвани 

промените в ЗОП в Дър-

жавен вестник, което 

вече е факт.

Считам, че няма нужда 
от специална наредба, до-
колкото Министерският 
съвет ще изготви правил-
ник за прилагане на Закона 
за обществените поръчки. 
Според мен поне 80% от 
нормите в нормативния 
акт третират провежда-
нето на търгове в стро-
ителство. Мисля, че не е 
необходима отделна на-
редба, но в правилника ще 
намерят място отделни 
разпоредби. 

С новите текстове 

беше разширен обхва-

тът на ин хаус поръчки-

те. С това няма ли да се 

наруши конкурентната 

среда при търговете?  

Вътрешното възла-
гане съществуваше и в 
действащия в момента 
ЗОП. Сега беше разширен 

обсегът на действие на 
видовете работи, които 
могат  да се извършват 
чрез ин хаус. Това е възла-
гане, което е насочено към 
защита на държавните и 
общинските предприятия. 
Разбира се, имаше ста-
новища от Камарата на 
строителите в България 
и работодателски органи-
зации, които бяха против 
тази промяна. Те се опа-
сяват, че сега всички ми-
нистерства и общини ще 
тръгнат да си регистри-
рат компании и сами ще 
строят. Не споделям това 
тяхно притеснение, защо-
то е изключително скъпо 
и неефективно дадена об-
щина да издържа собст-
вена фирма с експерти и 
техника. Икономически 
необосновано е да се купу-
ват машини или да се пла-
щат заплати за една или 
две поръчки през година-
та. Ин хаус възлагането е 

практика, която действа 
в цяла Европа. То е вклю-
чено и в новите директиви 
и се прилага успешно в ЕС. 
Мога да ви посоча напри-
мер, че в Кралство Испа-
ния държавната им стро-
ителна компания получава 
големи инфраструктурни 
проекти и се справя дос-
та успешно. Тук притес-
нението на народните 
представители бе как ще 
бъде определена цената, 
върху която ще се възла-
га, за да няма ощетяване 
и да не е определяна при 
липса на конкурентна сре-
да. Министерският съвет 
ще има задачата в шест-
месечен срок от влизане в 
сила на закона да изготви 

методика за определяне на 
цените при ин хаус поръч-
ките. Считам, че се над-
ценява приложното поле 
на изпълнение на тези про-
екти. Обикновено ин хаус 
възлагането се извършва 
в комуналните услуги, при 
събиране на битови отпа-
дъци, при тяхната прера-
ботка и депониране. Сега, 
да речем, че ще бъде много 
полезно Министерството 
на отбраната да възлага 
на собствените си фирми 
по-бързо и по-ефективно 
да извършват определени 
дейности. Мога да посоча 
като пример „Терем“, защо-
то няма друга компания, 
която има необходимите 
лицензи у нас да ремон-

тира военен кораб. Друг 
случай е охранителната 
фирма на Столичната об-
щина „Егида“, на която ще 
могат да й се дават обек-
ти на местната власт. 
Ин хаус възлагането няма 
да бъде в такъв широк ма-
щаб, както се опасяват 
представители на различ-
ни браншове.  

Споменахте, че са 

приети двете евродирек-

тиви. Започна ли вече ра-

ботата по изцяло новия 

ЗОП, в който трябва да 

се транспонират евро-

пейските документи? 

Текстовете на две-
те директиви се приеха 
много след внасянето на 
последните промени в 
закона в Народното съб-
рание. Голям процент от 
нормите, залегнали в евро-
пейските документи, вече 
са транспонирани в аванс. 
Защитата на подизпъл-
нителите и по-голямата 
публичност са част от 
гласуваните от ЕП тек-
стове. Министерският 
съвет вече предприема 
действия по сформиране 
на екипи, които да започ-
нат работа по изготвя-
не на изцяло нов Закон за 
обществените поръчки. 
Срокът за транспонира-
не на двете директиви е 
двайсет и четири месеца 
след влизането им в сила. 
Преди няколко седмици 
беше направен техният 
превод на български език. 
Считам, че още в края на 
годината ще имаме зако-
нопроект, който ще бъде 
предложен за обществено 
обсъждане с различните 
браншови организации, с 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България и други възложи-

тели. Идеята е този про-
цес да отнеме от шест 
месеца до една година, 
за да се изчистят всички 
проблемни моменти. 

В евродирективите се 
обръща сериозно внимание 
на защитата на малките 
и средните фирми чрез 
раздробяване на търгове-
те на лотове, залага се 
на по-голяма публичност и 
контрол на процедурите, 
профилиране на поръчките, 
въвеждането на е-търго-
ве и е-каталози. Съще-
временно ще се изведат 
някои дейности от ЗОП и 
ще се регламентират с 
отделни закони и наредби, 
като социалните и здрав-
ните услуги. Държавните 
и частните болници ще 
бъдат извън обхвата на 
обществените поръчки. 

Какви са очаквания-

та ви, след като започ-

нат да действат новите 

промени в сферата на 

обществените поръчки? 

Над ява м  с е  да  с е 
подоб ри обществено-
то мнение за търговете 
у нас. Гражданите счи-
тат, че едва ли не всяка 
поръчка е уредена предва-
рително и всичко се харчи 
на тъмно и на цени, които 
никой не знае. Вече всеки 
ще има достъп да провери 
дадената обществена по-
ръчка от самото й стар-
тиране до изпълнението 
й. Това ще подобри кон-
курентната среда между 
фирмите. Техният достъп 
до публичен ресурс ще е 
по-лесен. На година у нас 
се харчат близо 6 млрд. лв. 
чрез процедурите. Това не 
е малък финансов ресурс. 
Надявам се по-масово да 
бъдат прилагани е-търго-
ве.  Резултатът ще е по-

стигане на по-добри цени 
и по-качествена услуга. 

Може би ще има за-
труднения за по-малки-
те общини, които нямат 
практиката да качват 
всичко на минутата на 
сайтовете си. Очаквани-
ята ми са, че те в много 
кратък срок ще се приспо-
собят към промените.  

Обществените поръч-
ки, които в момента се 
работят, се извършват 
по стария ред на ЗОП. 
Промените нямат обрат-
но действие, освен една 
норма. Миналата година 
Върховният касационен 
съд постанови решение, 
с което определи, че до-
говорите по търговете 
не могат да бъдат зала-
гани, прехвърляни или да 
служат за обезпечение. 
Това затрудни фирмите 
да намират средства, за 
да изпълнят поетите ан-
гажименти. Банките по-
колебливо отпускаха за-
еми, тъй като не е тайна, 
че всеки изпълнител, за 
да вземе кредит, залага 
вземанията от възложи-
телите. Щом ВКС поста-
нови, че това не може да е 
обезпечение, компаниите 
бяха принудени да търсят 
други активи. С промяна 
на ЗОП се създаде нов член 
42а, който изрично регла-
ментира, че договорите 
за обществените поръчки 
са прехвърляеми, могат 
да служат за обезпечение 
и върху тях може да бъде 
извършено принудително 
изпълнение. Тази норма 
действа и за контракти-
те, които са сключени 
и преди обнародване на 
изменението. Нека да са 
спокойни изпълнителите 
и банките, че кредитите 
им няма да изгорят. 

„Спира се безразборното  
обжалване с цел забавяне на 

търга и злоупотреба.“

„Ин хаус възлагането е насочено 
към защита на държавните и 

общинските предприятия.“

С
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Андрей Цеков, 
зам.-председател 
на УС на КСБ: 

Ренета Николова

Г-н Цеков, ЗИД на ЗОП 

вече окончателно е при-

ет. Каква е вашата обща 

оценка за промените?

Аз не бих определил 
новите разпоредби нито 
като добри, нито като 
лоши. В известна степен 
е направена положителна 
стъпка напред към реци-
пииране на добрите прак-
тики и на разпоредбите 
на новата директива за 
обществените поръчки, 
но това не е достатъчно. 
Положителните неща са 
свързани най-вече с про-
цедурите, достъпът до 
документацията е без-
спорно улеснен. Възложи-
телите са задължени да 
имат сайт, на който да 
бъде направен профил на 
купувача, в него трябва да 
се публикува документа-
цията за обществените 
поръчки, като всеки вече 
ще може да я изтегли без-
платно. Ще се публикуват 
и всички протоколи на 
комисиите, което също 
е доб ре, защото десет 
години продължава тази 
сага за достъпа до про-
токолите и всички под-
крепящи документи. Сега 
те ще бъдат достъпни на 
сайта на съответната 
община или ведомство. 
За мен това е полезно от 
гледна точка на общест-
вения контрол, защото  и 
журналистите ще могат 
да ги четат - като цяло 
това е добра стъпка на-
пред. 

Друго положително е, 
че бяха елиминирани в за-
кона някои недоразумения, 
като например нуждата 
да се провеждат общест-
вени поръчки за теренни 
археологически проучва-
ния. В България лицензи-
рани да осъществяват 
тази дейност са само 
държавните структури, 
които повечето са към 
БАН, като музеите. Да се 
провеждат обществени 
поръчки между тях най-
малкото е нелогично. Осо-
бено по линейните обекти 
това костваше средно 
по 6 месеца закъснение. 
Шест месеца на обект, 
които не се компенсират 
на строителя - шест ме-
сеца, които са равни при-
близително на 2-3 милиона 
лева, загубени за икономи-
ката.

За съжаление обаче въ-
преки широко прокламира-
ното въвеждане на голяма 
част от текстовете на  
новата директива още 
преди тя да е транспони-

рана (срокът е 2 години), 
истината е, че в нея са 
включени само някои от 
разпоредбите, а можеше 
да има допълнителни по-
добрения. Като например 
изключително облекче-
ният режим, който е във 
връзка с разглеждането 
на критериите за подбор. 
Новата директива дава 
възможност да няма изоб-
що т.нар. плик 1, в който 
са документите за адми-
нистративното съответ-
ствие на изискванията на 
възложителя като финан-
сово състояние на канди-
дата, опит, референции 
и т.н. Според евронорма-
тива съответствието 
може да се удостоверява 
с декларация и впослед-
ствие да се представят 
доказателства само от 
спечелилия търга. Ако кла-
сираният на първо място 
не може да докаже заяве-
ното в декларацията, то-
гава идва следващият по 
ред. Тази възможност би 
била много голямо облек-
чение за всички участни-
ци в процедури по ЗОП и 
според мен можеше да се 
приеме и сега без никакъв 
проблем. Това щеше да ус-
кори работата на комиси-
ите и да съкрати времето 
за провеждане на търгове-
те средно с по 15 дни до 

месец, което при срокове-
те за изпълнение по опера-
тивните програми щеше 
да е много полезно, но за 
съжаление не се случи. 

Законът има претен-
ции също, че ще симули-
ра достъпа на малки и 
средни фирми до пазара 
за обществени поръчки. 
Аз имам резерви доколко 
това е действително. По-
скоро е направен опит, но 
той според мен не е осо-
бено осмислен от гледна 
точка спецификите на 
строителния бранш. Без-
спорно се дава възмож-
ност при разделението на 
поръчките на лотове да 
участват малки и сред-
ни предприятия, но не е 
регламентиран правилно 
статутът на подизпъл-
нителите. Това най-вече 
се отнася до чл. 46 от 
закона. Парадоксалното 
е, че МС внесе първона-
чалния вариант на зако-
на с едно предложение, в 
което изрично се казва-
ше, че е възможно да се 
избират подизпълнители 
и в хода на изпълнение на 
поръчката, като в моти-
вите към законопроекта 
се посочваше, че по този 
начин ще се даде възмож-
ност на малки фирми да 
се включват в строител-
ството на обектите. За 

мен беше направо шок, ко-
гато видях, че правната 
комисия е предложила да 
отпадне този текст и да 
се фиксира, че подизпълни-
телите трябва да се по-
сочват само при подаване 
на офертата и след това 
могат да бъдат сменени 
по изключение, при някак-
ви абсолютно чрезвичай-
ни обстоятелства. От 
Камарата на строители-
те в България излязохме 
със становище, че това 
е алогизъм, защото пър-
во никой не сключва до-
говори с подизпълнители 
на фаза оферта. Особено 
при поръчките, които са 
на инженеринг. Значи там 
обхватът на поръчките 
изобщо не е ясен. Първо 
трябва да се проектира 
и да се види какво има да 
се върши и след това да 
се премине към иденти-
фициране кои са удачните 
подизпълнители. Ясно е, 
че особено що се касае 
до големите комплексни 
обекти, подизпълнители-
те са абсолютно неиз-
бежни. Тях ги има, като се 
започне от геоложките и 
хидрогеоложките проуч-
вания, геодезията, ОВ и 
електроинсталациите. 
Мога ли аз обаче предва-
рително да предположа 
какви проучвания ще ми 

се наложи допълнително 
да извърша, че да посоча 
кои фирми ще наема за 
подизпълнители. А ако се 
окаже, че е необходимо, да 
речем, в конструкцията 
специфичен вид дейност 
като пилотно фундиране, 
което не е предвидено по 
проект, но се налага да го 
свърша? Законът не поз-
волява да си наема фирма, 
която се занимава с пи-
лотно фундиране, защото 
не съм я посочил предвари-
телно. Същото се отнася 
за инженерните системи 
- преди да съм изпроекти-
рал обекта, аз не мога да 
кажа коя е най-добрата 
фирма, която ще свърши 
качествено работата. 
Аргументите в полза на 
този текст са, че така се 
избягвал ценовият натиск 
върху подизпълнителите, 
т.е. че като се номини-
рат в офертата, от там 
нататък се знае, че глав-
ният изпълнител няма да 
провежда вътрешни тър-
гове и да сваля цената 
надолу. Според мен държа-
вата няма място и роля 
в това да регулира тър-
говски отношения. Сми-
сълът на този закон е да 
стимулира конкуренцията 
при обществени поръчки. 
Тоест все по-голям брой 
фирми да имат достъп 

до директния пазар в от-
ношенията с клиентите 
или в индиректния пазар в 
отношенията с главните 
изпълнители. А в момента 
с тази разпоредба конку-
ренцията между фирмите 
подизпълнители е елими-
нирана. Камарата изпра-
ти до парламентарната 
Комисия по правни въпро-
си и до Министерския съ-
вет позиция срещу този 
текст. Но не получихме 
коментар. Не беше иници-
иран дебат по промяната 
и изобщо не бе обсъждано 
нашето становище в пле-
нарна зала. За мен това е 
странно, при положение че 
по-голямата част от об-
ществените поръчки са 
за строителство. Не по-
лучих разумно обяснение 
защо бяха променени пър-
воначалните предложения 
на Министерския съвет. 
Те бяха логични и повече-
то колеги от бранша бяха 
доволни, че най-после е 
елиминирано това недо-
разумение. А то е свърза-
но с много големи загуби 
в сектора. Никой не може 
да избяга от това, да наз-
начи подизпълнители или 
да сключи договор с тях в 
хода на изпълнение на по-
ръчката. Ако се установи 
това от одиторите или 
от управляващия орган по 

Необходимо е в ЗОП да се преосмислят ин хаус поръчките, 
невъзможността за промяна на договорите и на подизпълнителите

Снимки Денис Бучел
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съответната оперативна 
програма, се налагат фи-
нансови корекции до 25%. 
Има вече много подобни 
случаи. И питам – логич-
но ли е да въвеждаме ало-
гична забрана и след това 
да налагаме и санкции за 
това, че фирмите дейст-
ват съобразно логиката 
на пазара? Нито Брюксел 
ни кара да го правим, нито 
това произтича от някак-
ви императивни норми или 
ангажименти на държава-
та. Аз не мисля, че има 
скрита цел зад разпоред-
бата. Просто е налице аб-
солютно неразбиране как 
функционира строителни-
ят бизнес.

Народните предста-

вители от правната ко-

мисия одобриха по-широ-

ко въвеждане на ин хаус 

поръчките. КСБ и други 

браншови и бизнес ор-

ганизации изразиха ясно 

своята позиция против, 

въпреки това текс тът 

бе приет. Какви са рис-

ковете, които това ре-

шение крие?

Ин хаус търговете са 
разписани в новата ев-
ропейска директива, т.е. 
ние формално имаме за-
дължение да ги регламен-
тираме. Интересното 
обаче е, че решаваме, че 
някои текстове от евро-
директивата трябва вед-
нага да се транспонират, 
а за други имаме двего-
дишен период. Например 
оставяме за по-късно из-
менението на договорите, 
но за ин хауса считаме, че 
сме страхотно подготве-
ни да го приложим. Според 
мен този тип поръчки у 
нас, но и в Европа са ре-
гламентирани погрешно. 
Привърженик съм по-скоро 
на американския модел, къ-
дето трябва да има конку-
ренция между всички. Ако 
има публични предприятия 
и те да се състезават на 
равна основа с останали-
те участници на пазара. 
Европа открай време се 
лута между държавен про-
текционизъм и социален 
популизъм. Същевременно 
иска да се превърне в най-
конкурентната икономика 
в света. Това няма как да 
стане. Историческото 
наследство е прекалено 
голямо и популизмът все 
още работи в ЕС. Въвеж-
дането на ин хаус поръч-
ките според мен е непра-
вилно решение. Но при 
положение, че го има в ди-
рективата, трябва да се 
види каква е логиката на 
промяната и къде най-вече 
може да се прилага този 
тип възлагане. Там, къде-
то конкретна търговска 
дейност обслужва социал-
ни интереси, би следвало 
да има някаква степен на 

закрила. Може би най-вече 
при снабдяването на учи-
лища, детски градини, бол-
ници, грижа за възрастни 
хора. За съжаление при нас 
ин хаусът е въведен гене-
рално, което ще създаде 
огромни проблеми на биз-
неса. Определено е пред-
поставка за злоупотреби 
и за елиминиране на конку-
ренцията. За мен има дво-
ен аршин в отношението 
на законодателя към пуб-
личните и частните субе-
кти. Посланието на закона 
е: бизнесът не е дорасъл 
да му дадем възможност 
да се възползва от пред-
видените в директивата 
опции за изменение на до-
говорите и със сигурност 
ще злоупотребява, ако му 
се предостави този шанс. 
За сметка на това обаче 
публичните органи, об-
щините, възложителите 
са дорасли да прилагат 
ин хауса. Аз не мога да 
разбера откъде може да 
идва подобно заключение. 
При положение, че основ-
ните беди на пазара на 
обществените поръчки в 
последните години са от 
недобре свършена рабо-
та на възложителите при 
провеждане на търгове. 
Не само ние, а и европей-
ските одитни органи кон-
статираха, че не умеем да 
прилагаме процедурите и 
допускаме изкривяване на 
правилата. И сега законо-
дателят определя, че на 
същите тези възложители 
ще им се даде възможност 
да възлагат поръчки без 
търг. За мен е нелогично. 

Кои други предложе-

ния на Камарата оста-

наха извън промените в 

закона и какви труднос-

ти за бранша могат да 

възникнат от това?

Камарата имаше дос-
та предложения.  Една 
част от тях влязоха в но-
вия закон. Сред тях напри-
мер е подобряването на 
публичността при търго-
вете. Камарата имаше и 
едно ексцентрично пред-
ложение за задължител-
ното превъзлагане на 30 
процента от работата 
на подизпълнители, кое-
то аз лично не подкрепях 
като юрист. В момента 
то е останало като въз-
можност, а не като за-
дължение за възложители-
те. Това не е нещо ново, 
защото, ако се признава 
статутът на подизпъл-
нителите, ще се окаже, 
че няма търг, при който 
те да не извършват поне 
30% от работата. Що се 
касае до сградно строи-
телство - процентите са 
и повече. Обикновено го-
лемите фирми изпълняват 
обекта на груб строеж и 
архитектурната работа. 

Фасадите, системите за 
отопление и вентилация-
та, електрооборудването 
се реализират от специа-
лизирани подизпълнители. 
Земните работи - също. 
Покривите се правят поч-
ти винаги от подизпълни-
тели. Прегледах законите 
на няколко държави - никъ-
де няма подобно ограниче-
ние, свързано с определяне 
на проценти. 

Един много важен про-
блем остана нерешен с 
промените в ЗОП, а имен-
но изменението на дого-
ворите. Неправилно това 
се определя и от предста-
вители на правителство-
то, и от опозицията като 
анексиране. Не става въп-
рос за безогледно увели-
чаване на стойността на 
обществените поръчки. 
Според мен по-скоро е не-
обходимост от изменение 
на договорите там, къде-
то контрак тът, както е 
разписан, не може да бъде 
осъществен. Това са па-
радокси, които съществу-
ват в хода на строител-
ството. И те са свързани 
най-вече с качеството на 
проектите и на техничес-
ките спецификации. Няма 

строител, който да не 
се е сблъсквал с такива 
проб леми. В рамките на 
един строителен обект 
възникват поне 20 подобни 
препятствия, при които 
има или грешка по проек-
та, или грешка в техни-
ческата спецификация. 
Липсата на възможност 
да се измени договорът, 
така че да бъде изпълнен в 
крайна сметка обектът, е 
огромен дефект на закона. 

Това води до изкривяване 
на реалността с пред-
ставяне на документи с 
невярно съдържание и до 
угрозата от санкции за 
възложители и за изпълни-
тели. Ще дам няколко при-
мера, които са абсолютно 
парадоксални. 

По проект е дадено да 
се изгради канализацио-
нен колектор. Той така е 
проектиран, че излива съ-
държанието си директно 
на плажа. Необходимо е да 
се изградят допълнителни 
50 м, за да бъде вързан към 
съответната помпена 
станция. Тези нови метри 
трябва да се добавят, в 
договора ги няма. Какво да 
прави изпълнителят? Или - 
проектира се водопровод-
на мрежа, но не са предви-
дени сградни отклонения 
към къщите. За какво им 
е водопровод на хората, 
като не е вързан за до-
мовете им? Има и други 
парадокси, напр. зададени 
са параметри за помпа за 
отпадни или питейни води, 
но се оказва, че тя няма 
необходимата мощност. 
Ясно е, че няма да върши 
работа. Трябва ли да бъде 
заменена? Сблъскваме се 

и с невписана подземна 
комуникация в кадастъра, 
което означава, че държа-
вата не е изпълнила задъл-
женията си. Ако попаднем 
на даден кабел, който не 
е отбелязан и трябва да 
го преместим, как да го 
направим? Очевидно е, че 
възложителят е сбъркал,  
не бива обаче тази негова 
грешка да се пренася вър-
ху изпълнителя. В това 
отношение ЗОП е в раз-

рез и с досега съществу-
ващата нормативна база 
в ЕС, и с новата. Старата 
директива не съдържаше 
текстове, които касаят 
измененията на договори-
те, и затова бе натрупана 
съдебна практика. Разпи-
са се ключово решение 
Pressetext, което дефини-
ра в кои случаи е допусти-
ма промяна на контракт. 
Според него могат да 
се извършват всякакви 
корек ции, стига да не са 
съществени, а за послед-
ните се считат такива, 
за които е необходимо 
ново възлагане. 

По време на заседа-
ние на парламентарната 
Комисия по правни въпро-
си народният предста-
вител от Коалиция за 
България и председател 
на Комисията по регио-
нална политика и местно 
самоуправление Борислав 
Гуцанов предложи да бъде 
въведено европейското 
правило. На въпроса, защо 
не беше приет текстът, 
ни бе отговорено, че все 
още не сме готови и ако 
се случи, ще се стигне до 
злоупотреби. При режим, 
който отчита реал ност-

та и дава възможност за 
изменение, естествено 
ще има субекти, които 
се опитват да злоупо-
требяват. Тук обаче е 
функцията на държавата 
да контролира и да не до-
пуска нарушения. Но да не 
се прави нещо, защото 
нямаме все още админис-
тративен капацитет, не 
е аргумент. В новата ди-
ректива има отделен раз-
дел за договорите. Той, 

общо взето, преповтаря 
решението Pressetext, 
според което изменения 
в рамките на 5–10% не са 
съществени. Неслучайно 
в договорите има перо за 
непредвидени разходи, кои-
то са за тези цели. Моето 
мнение е, че в рамките на 
тези 10% трябва да има-
ме уредба, която да дава 
относителна свобода на 
изпълнителите. В момен-
та имаме толкова рес-
триктивно тълкуване на 
непредвидените разходи, 
че го наричам „правото на 
метеорита“. Тези пари мо-
гат да се пипат само ако 
падне метеорит. 

И все пак, ако може-

те да определите ЗИД на 

ЗОП с една дума, тя ще 

е...

Противоречив.

Вицепремиерът по 

икономическото разви-

тие Даниела Бобева съ-

общи на кръглата маса 

в КСБ, преди още да бъде 

приет окончателно ЗИД 

на ЗОП, че се готви нов 

закон за обществените 

поръчки. Какъв трябва 

да бъде той, за да има на-

истина реална промяна в 

тази сфера? Доколкото 

имам информация, екс-

перти на Камарата поне 

засега не са поканени в 

работната група.

Законът трябва да се 
напише от практици, а 
не от чиновници. А той 
в момента се прави от 
администрацията. Прак-
тиците трябва да са 

 на стр. 10

Министърът на инвестиционното проектиране арх. Иван Данов, инж. Иван Бойков - изп. директор на КСБ, инж. Емил 

Костадинов - председател на парламентарната Комисия по инвестиционно проектиране и Андрей Цеков - зам.-председател 

на УС на КСБ, на третата кръгла маса „Модернизация на обществените поръчки“, която се проведе на 18 март 2014 г. по 

инициатива на ОП на КСБ - София
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обединени от опита на 
браншовите организации, 
които основно работят 
по обществените поръч-
ки. Това са Камарата на 
строителите, доставчи-
ците на услуги, предста-
вителите на различните 
сектори на икономиката 
и т.н. Всичките те се 
занимават постоянно с 
търгове. Необходимо е да 
се ангажират и експер-
ти от публичния сектор 
и възложителите, които 
ежегодно провеждат ог-
ромно количество сложни 
поръчки. Впечатлението 
ми е, че има изключител-
но грамотни хора при тях. 
Могат да са експерти от 
секторните възложите-
ли като „Софийска вода“, 
„Булгартранс газ“ ЕАД и 
други. Могат да се пока-
нят за участие и местни-
те власти - Столичната 
община, Габрово, Бургас, 
които също могат да из-
лъчат добри експерти по 
темата. 

Една подобна група ще 
създаде конструкцията на 
новия ЗОП, защото човек, 
дори да пише роман, пър-
во си прави структура 
какво иска да каже в него. 
Основополагащите прин-
ципи идват от европей-
ската директива. Но все 
пак трябва да си дадем 
сметка, че тя е генерална 
препоръка за минималните 
разпоредби, които е нуж-
но да са в един закон за 
обществените поръчки. 
От нас зависи да намалим 
лошите практики, да пре-
махнем грешките, които 
се допускат. Необходимо 
е да установим къде са 
загубите, защото всяко 
законодателство би тряб-
вало да се пише с анализ 
на разходите и ползите, 
т.е. какво ще спечелим, 
ако въведем дадена разпо-
редба. Според мен, докато 
не изтекат следващите 
две години и не транспо-
нираме новата директи-
ва, преките и косвените 
загуби в икономиката ще 
надвишат 1 млрд. лв. Те ще 
са от нерегламентирани-
те възможности за промя-
на на договорите поради 
грешки или непълноти в 
технически специфика-
ции и от задължението за 
предварителното обявява-
не на  подизпълнителите и 
утежнената процедура за 
промяната им.

Ще има финансови ко-
рекции, фалит на малки 
фирми, загуба на работни 
места. Необходимо е да се 
преосмислят ин хаус по-
ръчките, невъзможността 
за промяна на договорите 
и на подизпълнителите. 

Задава се един друг 

голям проблем, който е 

свързан с финансовите 

корекции, налагани на 

общините по ОП „Околна 

среда“. Санкциите могат 

да доведат до неплащане 

на местните власти към 

строителите. Какво мо-

гат да направят фирми-

те в тази ситуация? 

Вълната от корекции, 
която се задава в момен-
та, е свързана с твърде-
ния за пропуски в проце-
дурите за провеждане на 
обществените поръчки. 
Това е сфера, в която по 
дефиниция строителите 
не би следвало да имат 
вли яние  или  участие . 
Трябва да се види колко от 
тези процедури са били съ-
гласувани с управляващия 
орган по програмите, ми-
нали са на предварителен 
контрол, впоследствие 
една част от тях са об-
жалвани пред Комисията 
за защита на конкурен-
цията и Върховния ад-
министративен съд. Ако 
порокът касае самата 
процедура, а не действия-
та по прилагането й - там 
отговорността трябва да 
се поеме от държавата, 
защото не е упражнила 
контрол и не е информира-
ла общините за същест-
вуващи проблеми. Ако е 
така, тя в момента няма 
правното основание да 
санкционира въпросните 
местни администрации. 

Там, където има нару-
шение, въпреки че са даде-
ни указания на съответна-
та община, тя ще е нужно 
да си понесе санкцията. 
Проблемът е обаче, че в 
повечето случаи община-
та не може да плати на 
строителите. Ако тя е 
допуснала нарушение за 2 
млн. лв., а пък бюджетът 
й е 1,5 млн. лв., как ще пла-
ти? Изпълнителят ще я 
осъди. Ще започне иззема-
не на нивите й, които са 
с ниска стойност. Строи-
телят, ако е малка фирма, 
най-вероятно ще фалира, 
докато си събере парите. 
И тук според мен е пробле-
мът с децентрализирания 
подход при възлагането 
на поръчките. Считам, че 
по-удачният бе търговете 

да се възлагат центра-
лизирано за по-големите 
обекти, а по-малките да 
се правят от местните 
администрации.

Не може община с бю-
джет 5 млн. лв. годишно да 
осъществява процедура за 
40 млн. лв. Тя няма капаци-
тет. Големите поръчки, 
основно по ОПОС, тряб-
ваше да се направят от 
един централизиран орган, 
който да ги възлага. Знам, 
че това е политичес ки 
непопулярно, но е икономи-
чески логично. Моят съ-
вет към строителите е 
там, където корекциите 
са свързани с нарушения 
на процедурата, да съдят 
възложителите. Общи-
ните, където са спазили 
указанията на централ-
ните власти - Агенцията 
по обществени поръчки и 
управляващия орган, - да 
съдят държавата. 

Лошото е, че какъвто и 
да е примерът, накрая ще 
плати данъкоплатецът. 

Вече сме в новия про-

грамен период. Пак пред-

стоят големи проекти. 

Какви грешки от измина-

лия не трябва да допуска-

ме? Сега имаме шанс да 

установим правила и да 

усвоим тези средства. 

Какво е важно да се на-

прави? 

Колкото по-малко от 
това, което досега вър-
шехме, толкова ще сме 
по-добре. Необходимо е 
категорично да започне 
структуриране на цен-
трализирано възлагане, 
децентрализираното не 
проработи. Нужен е кон-
трол върху проектиране-
то. Не е тайна, че пари-
те за техническа помощ, 
които бяха отпуснати 
по пред ходния програ-
мен период, се разпиляха. 
Създадоха се неадекват-
ни проекти, с които сега 
строителите си чупим 
главата. Необходими са 
законодателни изменения. 
Категорично, и то най-ве-

че в сферата на вещно-
то право, на кадастъра и 
Имотния регистър, в ЗУТ 
трябва да се намали адми-
нистративната тежест. 
Капацитетът на общи-
ните и институциите не 
е на ниво за провеждане 
на мащабните поръчки. 
Много са нещата, които 
трябва да се направят, 
но първо е необходимо да 
се започне с въвеждането 
на централизираното въз-
лагане. Това сигурно няма 
да хареса на общините, но 
пък от друга страна все 
по-често чувам от тях, че 
повече никога не искат да 
се занимават с европро-
екти. Най-вече след ОП 
„Околна среда“.

Пакетът от закони, 

които се подготвят от 

министъра на инвести-

ционното проектиране 

арх. Иван Данов съв-

местно с браншовите 

камари, ще спомогне ли 

за по-доброто функцио-

ниране на сектора през 

новия период? 

Това е целта. Привър-
женик съм на тази ини-
циатива, но тя трябва 
да стане постепенно. 
Защото промяната в ЗУТ 
ще създаде две- до триго-
дишен хаос. Все пак всяко 
нововъведение има опре-
делен период за усвояване 
и за натрупване на прак-
тика. Човек да си смени 
Windows-a на компютъра 
примерно му трябва около 
месец, докато започне да 
се чувства комфортно да 
работи на него. Затова 
според мен процесът на 
реформата е нужно да от-
неме поне година, през коя-
то да се въвеждат новите 
закони, предшествана от 
поне 6-месечен разясните-
лен период. Необходима е 
обучителна кампания, коя-
то да обхване тези, които 
ще прилагат разпоредби-
те - главните архитекти, 
техническите служби към 
общините, институции-
те, частният сектор и 

т.н. Държавата трябва 
да изгради перфектна про-
грама за разясняване на 
нормативните актове. То-
гава ще имаме незабавна 
полза. В противен случай 
ще рискуваме с въвежда-
нето на непознати закони 
да загубим време от новия 
програмен период. Защото 
сега, добър или лош, хора-
та познават ЗУТ. 

Казвате, че реинжене-

рингът е неизбежен. Раз-

яснете ни малко повече 

по темата. 

Той се случва посте-
пенно. Имам предвид това, 
че общо взето, съвремен-
ните условия изискват 
промяна в сектора, която 
трябва да е от една стра-
на законодателна - това, 
за което говорихме досе-
га. Необходима е и орга-
низационна промяна във 
фирмите, за да подобрят 
ефективността си, да се 
пренастроят към услови-
ята на пазар, който е не-
достатъчно богат. Той е 
в стагнация и ще остане 
такъв още известно вре-
ме. Нужни са ни кадри, за-
щото в сектора има добри 
технически специалисти, 
но не и строителни мени-
джъри. В това отношение 
фирмите трябва първо да 
се погрижат сами за себе 
си, но същевременно и на 
ниво КСБ да се помогне на 
висшите училища да се 
развият специалности за 
обучение на проджект ме-
ниджъри. Преди в услови-
ята на планова икономика 
считам, че е имало повече 
познания в тази сфера. На 
следващо място е нужна 
кодификация на добрите 
практики в строител-
ството, уеднаквяване на 
договорите, което пък ще 
намали споровете и закъс-
ненията на проектите. 

Необходимо е да се въ-
веде и специализиран ар-
битраж, който спокойно 
може да бъде към Камара-
та, и той да правоприлага 
по контрактите. В него да 

се включат специалис ти 
от сектора, но и юрис ти. 
Това ще спомогне бран-
шът да се съхрани, за да 
е максимално ефективен и 
конкурентен, при условие 
че все повече чужди фирми 
ще идват у нас. Не можем 
да ги спрем. Единствено-
то, което ни остава, е да 
бъдем по-добри от тях. 

Вие сте зам.-предсе-

дател на КСБ, вече казах-

те няколко приоритета, 

от които се вижда колко 

важна ще бъде нейната 

роля в редица направле-

ния. Как Камарата може 

да стане по-ефективна 

и все повече фирми да я 

припознават като орга-

низацията, която наис-

тина работи за тях?

Считам, че и сега ком-
паниите я припознават. 
През годините Камарата 
се превърна в изключител-
но важна институция. Тя 
изпълнява функциите си 
да се грижи за интере-
сите на нейните членове 
и да бъде инструмент за 
натиск върху управлява-
щите. Камарата в момен-
та сигурно е една от най-
влиятелните обществени 
организации у нас. Според 
мен тя би трябвало да 
приобщи в по-голяма сте-
пен представителите 
на строителните фирми 
за общественополезна 
дейност в полза на целия 
бранш. 

Както се казва, няма 
да се отрази лошо на чле-
новете доброволно поло-
женият „принудителен“ 
труд с цел подобряване на 
състоянието на сектора. 
Всяка фирма има доста 
ресурси и може да задели 
част от тях за решаване 
на проблеми в бранша, оп-
ределени след широко об-
съждане на ниво разширен 
Управителен съвет и т.н. 
Богатството на Камара-
та са членовете й и това 
трябва да се капитализи-
ра. 

Каква според вас ще 

бъде 2014 г.? 

Според мен непред-
видима. В момента има 
страшно много  неиз -
вестни в сектора. Не се 
знае дали ще продължат 
да се плащат парите по 
оперативните програ-
ми, или ще бъдат спрени. 
Въпросителни има дали 
държавата ще помогне на 
общините да се справят 
със санкциите. Секторът 
ще има ли достатъчно 
поръчки. Повечето коле-
ги определят годината 
като нулева. Дано да не 
е такава, но ще е тежка 
за бранша заради всички 
тези неизвестни, които 
съществуват в момента. 
Все пак много ми се иска 
да завършим нашия разго-
вор с оптимизъм, затова 
ще кажа, че 2014 г. ще е 
трудна, но пък в кризите 
се раждат иновациите.

 от стр. 9

Снимка Свилена Гражданска
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Мартин Славчев

Отчитайки, че един 
от най-важните въпроси, 
касаещи всички строите-
ли, е нормативна рамка в 
тяхната работа, ОП на 
Камарата на строите-
лите в България – Пазар-
джик, организира семинар, 
на който бяха поканени 
фирмите от областта, 
с цел обсъждане на пред-
стоящите промени в За-
кона за устройството на 
територията, записани 
в предложението на КСБ. 
Срещата се проведе на 15 
и 16 май т. г. във Велин-
град. Поканени бяха пред-
ставители на областни-
те представителства 
на Камарата от Пловдив, 
Смолян, Кърджали и Хаско-
во. Вестник „Строител” 
беше медиен партньор на 
събитието. 

„Приветствам ви за 
участието ви в тази дис-

кусия. За предстоящия 
семинар сме си постави-
ли доста амбициозна цел. 
Бихме искали заедно да 
обсъдим важните за нас, 
строителите, части от 
ЗУТ и да излезем с общо 
становище за това, какво 
би ни помогнало и какво 
бихме желали да се проме-
ни в закона. Надяваме се 
след срещата да излезем 
със записани конкретни 
предложения, които ще се 
„родят” след провеждане 
на дискусиите”. Това зая-
ви председателят на ОП 
на КСБ – Пазарджик, инж. 
Евтим Янев при открива-
нето на семинара. 

На събитието при-
състваха още зам.-пред-
седателят на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия Пламен Иванов, пред-
седателите на област-
ните представителства 
на КСБ в Пловдив Йор-
данка Марков и в Смолян 

инж. Весела Цолова, инж. 
Саркис Гарабедян, член на 
Комисията за воденето, 
поддържането и ползване-
то на ЦПРС, както и пред-
ставители на строителни 
фирми. 

В следствие на обсъж-
данията за разделянето 
на ЗУТ на две части и 
създаването на закон за 
строителството и из-
ползвайки материалите 
на ОП на КСБ – София, ОП 
на КСБ – Пазарджик,  ще 
изготви синтезиран ма-
териал с постъпилите 
предложения от колеги 
строители за евентуални 
решения на наболелите 
проблеми за фирмите от 
бранша. 

Частите от ЗУТ, кои-
то пряко касаят сектора, 
са инвестиционно проуч-
ване и проектиране, съ-
гласуване и одобряване на 
проекти, разрешение за 
строителство, начало на 

изграждането и взаимо-
отношения в строител-
ния процес, участници, 
откриване на строителна 
площадка, изисквания към 
строежите, застраховане 
в проектирането и стро-
ителството, завършване 
на строителния процес и 
разрешение за ползване. 

„Бих искал да обсъдим 
всяка една от тези точ-
ки и да опишем нашите 
предложения за промени. 
Според мен мнението на 
професионалисти, които 
ежедневно се сблъскват 
с този закон, би било по-
лезно за подготовката на 
един работещ нормативен 

акт”, каза още инж. Янев. 
Участниците взеха 

решение изготвеният на 
базата на предложенията 
материал да бъде изпра-
тен като становище до 
ръководството на Кама-
рата на строителите.  То 
ще бъде публикувано и във 
в. „Строител“.

Инж. Евтим 
Янев, член на УС 
на Камарата и 
председател на ОП на 
КСБ – Пазарджик:

Областното представителство на Камарата организира семинар 
за обсъждане на предстоящите изменения в Закона за устройство на територията

Снимка авторът

I. Възложител

Камара на строителите в България - гр. София, ул. „Михаил Тенев” №6
За контакт: звено „Управление на проекти” - Камен Горанов
Тел: 02/8062946, е-mail: kgoranov@ksb.bg
Възложителят осигурява необходимите документи и условия  за обслед-

ване на обектите.
II. Обект на конкурса

Извършване на енергийно обследване и изготвяне на енергиен доклад на 
два закрити спортни обекта на територията на гр. София

Краен срок за изпълнение на поръчката - 31.07.2014 г.
III. Условия и начини на финансиране и плащане

- 50% след изпълнение на енергийното обследване и представяне на енер-
гиен доклад;

- 50% след приемане и одобрение на изпълнението на проекта от ЕС, или 
до м. 07.2015 г.

IV. Условия за участие

Документ за регистрация на кандидата или единен  идентификационен 
код, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър;

Документ за регистрация в ЦПРС;
Документ за регистрация в АУЕР;
Кандидатът да притежава опит в изпълнението на подобни дейности;
Желателно е да има участие и опит в изпълнение на европейски проекти.
V. Критерии за оценка на офертите

- Най-ниска цена на 1кв. метър обследвана площ;
- Приложение на наредба №21 за обследване на енергийната ефектив-

ност.
VI. Срок за получаване на документи за участие - 31.05.2014 г.

VII. Срок за представяне на оферти за участие - 10.06.2014 г.

VIII. Срок за обявяване на резултатите от конкурса - 17.06.2014 г.

Под звуците на песента 
от филма „Вчера” Професио-
налната гимназия по стро-
ителство, архитектура и 
геодезия „Кольо Фичето” 
– Бургас (известна като 
Строителния техникум), из-
прати своите абитуриенти. 

„Бъдете винаги големи 
хора, с бистър ум и любещи 
сърца. За народа си творете 
без умора строителен уют 
и красота” – така започва 
стихотворението, написано 
специално за сбогуването с 
випуск 2014 от директора 
Веселин Пъйнев. 

28 от учениците, които 
завършват гимназията, по-
лучиха награди за свои изяви 
през годините – за отличен 
успех, спортни постижения, 
участие в професионални 
състезания и издигане авто-
ритета на училището. Шес-
тима от тях бяха отличени 

със специален приз – „Перс-
пективен строител”, на 
Камарата на строителите  
ветерани в Бургас с предсе-
дател инж. Дамян Камбуров. 

Наградите  са присъдени 
по няколко критерия – от-
личен успех и показани ре-
зултати в професионални 

състезания.  Те бяха връчени 
от инж. Костадин Марков 
– зам.-кмет по строител-
ството в община Бургас, и 
инж. Николай Николов – пред-
седател на Областното 
представителство на Ка-
марата на строителите. И 
двамата са възпитаници на 

строителния техникум. „Об-
ръщам се към вас с колеги, 
защото знам, че сте отлич-
но подготвени. Имахте мно-
го добри години, но знайте, 
че най-хубавото предстои”, 
поздрави зрелостниците 
инж. Костадин Марков. „Ча-
каме ви в професията”, до-
пълни инж. Николов. 

Носители  на  приза 

„Перспективен строител” 
са  Ганчо Кънев - XII А,  Вла-
димир  Миляков - XII А,  Биню 
Бинев - XII А, Николай Голема-
нов -XII Б,  Георги Найденов 
- XII Б, и Станислава Желяз-
кова - XII Б.

Поздравления към за-
вършващите бяха отправе-
ни и от управителя на фир-
ма „ЛЕО – Бетонови изделия“ 

Иван Димитров, също възпи-
таник на училището. 

Тази година абитури-
ентите са 159. За миналия 
випуск през 2013 г. статис-
тиката показва, че 67% от 
завършилите са постъпили 
във висши учебни заведения, 
а 12% са започнали работа 
в сектора веднага след за-
вършването. 

Георги Сотиров

Във Висшето строително училище „Лю-
бен Каравелов” се проведе официалното 
връчване на дипломите на абсолвентите 
от випуск 2014 - зимна сесия.

В своето приветствие от името на 
академичното ръководство ректорът доц. 
д-р инж. Радан Иванов поздрави дипломан-
тите и техните близки, изпълнили до краен 
предел голямата зала на Културния дом на 
училището.

 „Годините във ВСУ дадоха началото и 
положиха основите на вашето оформяне 
като строителни инженери и архитекти. 
Предстои ви труден път за усъвършенст-
ването в професията, която сте избрали 
за свое поприще. Ще поемате тежки от-
говорности. На добър път”, каза в прочув-

ственото си слово ректорът и благодари 
за старанието на младите хора. 

Към тези слова се присъедини и инж. 
Илиян Терзиев, член на УС на Камарата на 
строителите в България и председател на 
секция „Високо строителство" към КСБ. Той 
разказа на абсолвентите, че през далечната 
вече 1979 г. е завършил ВНВСУ „Ген. Благой 
Иванов” (сега ВСУ „Любен Каравелов”), спе-
циалност „Промишлено и гражданско стро-
ителство”, и се гордее с този факт, който 
му е дал много в професионално отношение. 
На събитието специално бе отбелязано, че 
е получен поздравителен адрес от инж. Ни-
колай Станков, зам.-председател на УС на 
КСБ и председател на ОП на КСБ - София.

Връчени бяха дипломите на 131 абсолвен-
ти. Първенец на випуска е Петя Майданова 
с отличен успех (6,00).
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Екип на КСБ 
Таня Бъчварова, 
ръководител на проект 
„Мониторинг на 
обществените 
поръчки“ – КСБ

Настоящият монито-
ринг съдържа данни, на база-
та на които се очертават 
условията, влияещи нега-
тивно върху конкуренцията 
при обществените поръчки 
в отрасъл „Строителство“ 
през март 2014 г. Посочват 
се тенденциите при търго-
вете в сектора и е направен 
сравнителен анализ с пред-
ходния месец. Мониторин-
гът включва общ преглед на 
критериите за възлагане на 
поръчките.

Обявените обществени 
поръчки за март 2014 г. са 
общо 389 бр. Има ръст на 
броя с 66,2% в сравнение с 
предходния месец на годи-
ната. Поръчките с обяве-
на прогнозна стойност за 
март са 325, или 82,8% от 
всички на стойност от 357 
млн. лв. Наблюдава се пови-
шение броя на обявените 
търгове за третия месец 
на годината спрямо февру-
ари от 66,8% и нарастване 
на прогнозната стойност 
от 19,0%. Поръчките без 
обявена стойност са 67 бр., 
или 17,2% от всички за март. 
Това е с 63,4%. повече от 
предходния месец. 

Обявени поръчки за март 

2014 г. по вид на строи-

телството

Инженерна инфра-
структура – 151 обявени об-
ществени поръчки на стой-
ност 176 млн. лв. Броят им 
се увеличава спрямо предход-
ния месец с 62,4%. Намалява 
стойността с 18,8%.

ВиК инфраструктура 
– 33 обявени процедури, или 
8,5% от всички за март т.г. 
Ръстът е с 24 в сравнение с 
февруари 2014 г. Стойност-
та на поръчките, обявени за 
третия месец, възлиза на 50 
млн. лв. Повишението й спря-
мо февруари е с 45 млн. лв.

Сградно строител-
ство – представлява 15,7%, 
или 61 бр. от всички търгове 
за март, с обща прогнозна 
стойност 73 млн. лв. На-
раст ването на броя в срав-
нение с предходния месец е 
със 103,3%, а на стойността 
увеличението е с 97,3%. 

Енергийна инфраструк-
тура – 26 обявени общест-
вени поръчки за март, или 
6,7% от всички, с прогнозна 
стойност 37 млн. лв. Ръс-
тът на броя е със 116,7% в 
сравнение с предходния ме-
сец, а на стойността – със 
76,2%.

Проектиране и надзор 
– 118 обявени процедури, или 
30,3% от всички за отчете-
ния период, с обща стойност 
11 млн. лв. Повишението е с 
31,1% на броя в сравнение с 
предходния месец и ръст на 
стойността от 22,2%.

Тенденции 

Брой 
Инженерно строител-

ство – ръст с 62,4% на обя-
вените поръчки в сравнение 
с февруари т.г. 

ВиК строителство 
– повишение от 24, или с 
266,7%.

Сградно строител-
ство – увеличение от 103,3%.

Енергийна инфра-
структура – нарастване 
със 116,7% в сравнение с 
предходния месец.

Проектиране и надзор 
– ръст с 31,1%.

Обявена прогнозна 
стойност

Инженерно строител-
ство – намаляване с 18,8%. 

ВиК инфраструктура – 
ръст от 45 млн. лв. 

Сградно строител-
ство – повишение с 97,3%. 

Енергийна инфра-
структура – нарастване със 
76,2%.

Проектиране и надзор 
– увеличение с 22,2%. 

Обявени обществени 

поръчки по строителни 

сектори

Сектор „Инженерна ин-

фраструктура“ – 151 обяве-

ни процедури, или 38,8% от 

всички. Повече са с 62,4% в 

сравнение с февруари т.г.

Изграждане, рекон-
струкция и ремонт на път-
на и жп инфраструктура 
за март – 72,1% от всички 
обявени поръчки за сектор 
„Инженерна инфраструк-
тура“. Повишението е с 43, 
или 65,2% спрямо предходния 
месец.

Почистване и корекция 
на речни корита, отводня-
ване и увеличаване на про-
пускателната способност 
на реките, рехабилитация и 
поддържане на пристанище 
за март са 5,3% от всички в 
сегмента, като са с 5 повече 
в сравнение с февруари. 

Паметници на култура-
та, археологически разкопки 
за март – няма обявени про-
цедури. Запазват се нивата 
в сравнение с предходния 
месец.

Сметища за битови 
и строителни отпадъци – 
1,3% от всички в сегмента, 
или ръст с 2 бр. процедури в 
сравнение с февруари. 

Насипни работи – 0,7% 
от всички в сегмента, като 

са с една повече. 
Ново строителство и 

реконструкция на паркове, 
детски площадки, стадиони 
и зони за отдих – 19,9% от 
всички в „Инженерна инфра-
структура“. Увеличението е 
с 9 бр. спрямо февруари.

Зимно поддържане и 
почистване на пътната 
мрежа – 0,7% от всички в 
сегмента, като са с 2 бр. по-
малко сравнение с февруари. 
Ръстът е 58 бр., или 62,4% в 
сравнение с предходния ме-
сец на т.г. 

Сектор „ВиК“ – 33 обя-

вени обществени поръчки, 

или 8,5% от всички, което е 

ръст от 2 бр. в сравнение с 

предходния месец. 

Ново строителство и 
ремонт на пречиствателни 
станции на битови и отпад-
ни води – 9,1% от всички в 
сегмента, или нарастване с 
24 бр. спрямо февруари т.г.

Ново строителство и 
ремонт на помпени станции 
– няма обявени поръчки в сег-
мента. Това е намаляване с 1 
поръчка.

Строителство и ре-
конструкция на водопро-

водни мрежи и канализация 
– 90,9% от всички в сегмен-
та. Повишението е с 24 бр. 
в сравнение с предходния 
месец.

Рехабилитация на ко-
лектори – няма обявени по-
ръчки в сектора. Запазват 
се нивата от февруари.

Строителство на ута-
ител и резервоари – няма 
обявена поръчка в този сег-
мент. Запазват се нивата в 
сравнение с втория месец на 
2014 г. 

Проект за воден цикъл 
– няма обявени процедури за 
март. Запазват се нивата 
от февруари т.г. 

Сондажни работи – 
няма поръчки за третия ме-
сец на годината. Запазват 
се нивата в сравнение с 
предходния период. 

Сектор „Сградно стро-

ителство“ – 61 обявени 

обществени поръчки, или 

15,7% от всички. Това е 

ръст с 31 бр. спрямо фев-

руари. 

Ново строителство – 
32,8% от всички в сегмента, 
като процедурите са с 8 по-
вече в сравнение с февруари.

Реконструкция, ре-
монтни работи и др. видо-
ве строителни дейности – 
67,2% от всички в сегмента, 
като поръчките са с 23 пове-
че спрямо предходния месец. 

Сектор „Енергийна ин-

фраструктура“ – 26 обяве-

ни обществени поръчки, 

или 6,7% от всички. Това е 

нарастване с 14 бр. 

Мерки за енергийна 
ефективност – 50,0% от 
обявените поръчки в секто-
ра. Увеличението е с 8 бр. 
спрямо февруари.

Ремонт, реконструкция 
и монтажни работи – 50,0% 
от всички в сектора, проце-
дурите са с 6 бр. повече в 
сравнение с втория месец 
на 2014 г. 

Сектор „Проектиране 

и строителен надзор“ – 118 

обявени обществени по-

ръчки, или 30,3% от всички 

за март т.г. Те са с 28 бр. 

повече, или с 31,1% в срав-

нение с предходния период. 

Осигуряване на екс-
пертни и технически услуги, 
консултации, техническа 
помощ – 23,7% от всички в 
сегмента за март 2014 г., 
или ръст от 11 бр. спрямо 
февруари. 

Изготвяне на инвести-
ционен проект и авторски 
надзор – 45,8% от всички в 
сегмента, като поръчките 
са със 7 бр. по-малко в срав-
нение с предходния месец на 
2014 г.

Строителен надзор и 
изготвяне на паспорти за 
обекти – 30,5% от всички в 
сегмента, или нарастване 
с 11 бр. спрямо предходния 
период.

Обявени обществени 

поръчки по критерий 

„Възложител“ 

Обявените обществе-
ни поръчки за март т.г. от 
общините са 322. Те са със 
74,1% повече в сравнение с 
предходния месец на 2014 г. 
Комуналният и обществен 
сектор е обявил 10 процеду-
ри, или ръст от 11,1% спрямо 
февруари. Търговете на бол-
ниците и учебните заведе-
ния са 5 бр., или с 1 повече. 
Министерствата и агенции-
те са обявили 42 обществе-
ни поръчки за март, или ръст 
от 44,8% спрямо предходния 
период. 

Другите обявени про-
цедури за третия месец на 
2014 г. са 10 бр., или пови-
шение с 3 бр. в сравнение с 
февруари. 

Обявени обществени 

поръчки по критерий „Из-

точник на финансиране“ 

Броят на финансираните 
по програми на Европейския 
съюз обявени обществени 
поръчки за март e 137 при 83 
за февруари. Това е ръст от 
65,1%. 

Програмата за разви-
тие на селските райони – по-
вишение със 170,0% за март 
спрямо предходния месец.

Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси” – запазване на ни-
вата. 

Оперативна програма 

Обявени обществени поръчки по вид строителство, 
критерий „Брой“, март 2014 г.

Дял  на обявените обществени поръчки по критерий 
„Източник на финансиране“, март  2014 г. (брой)
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„Регионално развитие“ – спад 
с 37,0% в сравнение с пред-
ходния месец на 2014 г. 

Оперативна програма 
„Околна среда“ – понижение 
със 70,0%, или със 7 бр.

Програма за трансгра-
нично сътрудничество Бъл-
гария – Румъния – запазване 
на нивата. 

Програма за трансгра-
нично сътрудничество Бъл-
гария – Турция – запазване на 
нивата. 

Програма за европей-
ско и териториално сътруд-
ничество Гърция – България 
– спад от 1 бр.

Европейски бежански 
фонд – запазват се нивата. 

Норвежки финансов 
механизъм – запазване на 
нивата на поръчки за март в 
сравнение с предходния ме-
сец на 2014 г.

Агенция за хора с ув-
реждания към Министер-
ството на труда и социална-
та политика (МТСП) – няма 
поръчки, запазване на нива-
та от февруари. 

Проект „Социално 
включване“, МТСП – няма по-
ръчки за март, запазване на 
нивата.

Програма JESSICA – 
няма обявени поръчки, запаз-
ване на нивата в сравнение 
с предходния месец.

Държавен бюджет – 
ръст от 66,9%. 

Оперативна програма 
„Транспорт“ – обявените по-
ръчки са с 4 бр. повече.

Програма за развитие 
на сектор „Рибарство“ – 
спад с 1 бр.

Национален доверите-
лен екофонд – запазване на 
нивата спрямо предходния 
месец.

Проект „Красива Бъл-
гария“ – ръст на нивата 
спрямо февруари с една по-
ръчка. 

Програма ПУДООС – 
процедурите са с 3 повече. 

Програма „Развитие на 
конкурентоспособността на 
българската икономика“ – за-
пазване на нивата за март 
спрямо предходния месец.

Програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура“ – ръст от 1 бр. 

Фактори за несигурна 

среда. Условия, влияещи 

негативно върху конку-

ренцията

Често срещани необос-
новани прекомерни изисква-
ния в критериите за подбор 
на изпълнител на обществе-
ната поръчка за март 2014 
са:

Критерии, водещи до су-
бективизъм по отношение на 
показатели като методоло-
гия, концепция, план за рабо-
та, промяна в последовател-
ността на технологичните 
процеси и оценка на риска. 
Това касае методиката за 
разпределение на точките. 
Завишени са изискванията 
за размера на приходите за 
последните години и гаран-
ционните срокове. Липса на 
изисквания за регистрация в 
ЦПРС на КСБ. Допуснатите 
нарушения, слабите места, 
ограничителните критерии, 
водещи до субективни реше-

ния и поставяне на бариери в 
рамките на анализа за март 
2014 г., са в 11 бр. общест-
вени поръчки, или с една по-
малко спрямо февруари. 

Инженерна инфра-
структура и ВиК – за март 
в 8 процедури са допуснати 
условия, влияещи негативно 
върху конкуренцията, или за-
пазване на нивата в сравне-
ние с предходния месец. 

Сградно строител-
ство – няма условия, влияещи 
негативно върху конкуренци-
ята. Намаляването е с 3 бр. 

Енергийна инфраструк-
тура – при две поръчки са 
регистрирани несъответ-
ствия за март. Намалява-
нето е с 2 бр. в сравнение с 
предходния месец.

Проектиране и стро-
ителен надзор – в една 
поръчка са регистрирани 
несъответствия за март, 
или запазване на нивата от 
февруари.

Примери

Критерии, водещи до 

субективизъм по отноше-

ние на показатели като 

методология, концепция, 

план за работа промяна в 

последователността на 

технологичните процеси и 

оценка на риска 

Поръчка № 00814-
2014-007 

Възложител: Община 
Враца – „Основен ремонт 
на улична мрежа във Враца, 
по обособени позиции: 1. Ос-
новен ремонт на улици в жк 
„Дъбника” и жк „Металург”, 
Враца. 2. Основен ремонт на 
улици и булеварди във Враца”.

Цитат: „Икономически 
най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу по-

казатели:

Показател: А. Предлага-
на цена; тежест: 60.

Показател: Б. Гаранцио-
нен срок; тежест: 40.

Показател: Б1. Гаран-
ционен срок за улиците; те-
жест: 60.

Показател: Б2. Гаранцио-
нен срок за съоръженията; 
тежест: 40”.

Коментар: В обявата в 
раздел „Описание на поръч-
ката”, а и никъде другаде не 
се говори за „съоръжения“. Не 
е ясно за какви съоръжения 
става въпрос. Предметът 
на поръчката е основен ре-
монт на улици и булеварди. 

Некомпетентно са заложени 
критерии за оценка. Показа-
телите са лишени от смисъл 
и се разминават с целта. 
Има грешки при залагане на 
формулите, липсват обек-
тивните обстоятелства, 
от които да зависи броят на 
присъдените точки. Непра-
вилно са поставени оценки-
те на показателите.

 
Поръчка № 00299-

2014-0005 
Възложител: Община 

Търговище – „Изграждане на 
спортни и детски площадки 
в парк в Търговище – Мла-
дежки парк „Юкя“.

Цитат: „Критерии за 
оценка на офертите: Иконо-
мически най-изгодна оферта 
при:

Посочените по-долу по-

казатели:

Показател: П1 – срок за 
изпълнение на поръчката; 
тежест: 50 

Показател: П2 – гаран-
ционен срок на изпълнените 
СМР; тежест: 15 

Показател: П3 – гаран-
ционен срок на уредите и 
съоръженията; тежест: 15

Показател: П4 – предла-
гана цена; тежест: 20”.

Коментар: Показател 
П3 – гаранционен срок на 
уредите и съоръженията. В 
обявлението на обществе-
ната поръчка става въпрос 
за доставка на уреди, изде-
лия, които не са предмет 
на поръчката, т.е. те имат 
гаранция от производителя, 
а не от този, който ги мон-
тира на конкретния обект. 
Установени са некомпе-
тентно заложени критерии 
и нелогични изисквания и 
обстоятелства, включени 
за оценка, или съвсем непри-
същи изисквания.

Поръчка № 00580-
2014-0006

Възложител: Община 
Самоков – „Основен и текущ 
ремонт на улици в населени 
места, основен ремонт на 
общинска пътна мрежа (IV) 
и изграждане на паркозони в 
община Самоков”.

Цитат: „21.4. Деклара-
ция – списък за заетия тех-
нически персонал. Списъ-
кът следва да отговаря на 
справката от НАП. Работ-
ниците трябва да бъдат 
наети с действащи трудо-
ви договори. Минимални из-
исквания за ръководен със-

тав: ръководител обект (да 
има завършено висше обра-
зование, придобита образо-
вателна степен „магистър” 
с професионална квалифика-
ция „строителен инженер“, 
специалност „Транспортно 
строителство”, с мини-
мален стаж 5 години; да 
има опит в изпълнението 
на поне 1 обект, сходен с 
предмета на поръчката); 
трима технически ръково-
дители (да имат завършено 
висше или средно образова-
ние с образователна сте-
пен „строителен инженер” 
– магистър, бакалавър или 
строителен техник, с мин. 
стаж 3 години; координа-
тор по безопасност и здра-
ве - с образователна сте-
пен „строителен инженер“ 
– магистър или бакалавър, 
с валиден сертификат за 
преминат курс и успешно 
положен изпит за коорди-
натор по безопасност и 
здраве. Да се предста-
вят и копия от документи 
(дипломи, сертификати и 
референции) за квалифика-
цията на техническия пер-
сонал. Нает изпълнителски 
състав за строителни и 
пътни работници, участ-
никът следва да има три 
работни групи от по ми-
нимум 10 работници всяка, 
т.е. 30 строителни и пътни 
работници. 21.5.”

Коментар: По задание 
ще се изграждат паркозони 
в населени места – необ-
ходимо е да има в екипа за 
изпълнение на поръчката 
специалист по паркове и 
озеленяване. Има пропуски в 
заложените критерии.

Поръчка № 00017-
2014-0004

Възложител: Община 
Берковица – „Избор на изпъл-
нител за изпълнение на СМР 
на ремонт и рехабилитация 
на пътна инфраструктура в 
жилищни комплекси на Берко-
вица – жк „Заряница“, жк „Из-
грев” и жк „Стара планина“.

Цитат: „Критерии за 
оценка на офертите: Иконо-
мически най-изгодна оферта 
при:

Посочените по-долу по-

казатели:

Показател: Гаранционен 
срок; тежест: 20.

Показател: Фрезоване 
на съществуваща асфалто-
ва настилка; тежест: 5.

Показател: Изкърпване с 

изрязване, с асфалтобетоно-
ва смес; тежест: 15.

Показател: Доставка и 
полагане на плътна асфал-
това смес на 4 см (цялостно 
асфалтиране); тежест: 60.”

Коментар: Показате-
лите, отнасящи се до тех-
нологичните процеси на ре-
хабилитацията на пътя, не 
могат да бъдат критерии за 
оценка. В обявата некомпе-
тентно са заложени крите-
рии, нелогични изисквания и 
обстоятелства, включени в 
спецификациите, съвсем не-
присъщи изисквания.

Прекомерни, необоснова-

ни изисквания по отно-

шение на финансовите 

възможности на канди-

дата по обявена обще-

ствена поръчка, финан-

сови взаимоотношения 

и начин на разплащане на 

СМР

Поръчка № 00491-
2014-0001 

Възложител:  Общи-
на Оряхово – по програма 
 ПУДООС „Закриване и рекул-
тивация на депо за твърди 
отпадъци“. 

Цитат: „Условия и начин 
на финансиране и плащане  
и/или препратка към съот-
ветните разпоредби, които 
ги уреждат. Средствата, 
предвидени за финансиране 
изпълнението на предмета 
на обществената поръч-
ка, са по проект № DIR-
51222031-1-173 между ПУДО-
ОС и Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013 г.“ 
Начин на плащане: Възложи-
телят заплаща цената по-
етапно след изпълнение на 
конкретен обем дейности, 
предвидени в количестве-
но-стойностни сметки към 
настоящия договор, в усло-
вие на отложено плащане 
.......................... (словом) ка-
лендарни дни след предста-
вяне на протокол за извър-
шеното СМР, декларация/
сертификат за произход, 
декларация/сертификат за 
съответствие на матери-
алите, съгласно Наредба за 
съществените изисквания 
към строежите и оценяване 
съответствието на строи-
телните продукти (ДВ, бр. 
106/2006 г.) и оригинална 
фактура. Всички плащания 
ще бъдат извършвани след 
осигуряване на необходими-
те финансови средства от 
ПУДООС.”

Коментар: В т. 1.2. от 
обявата за обществената 
поръчка в начина за пла-
щане се отбелязва, че ще 
бъде извършено на конкре-
тен обем дейности. Как и 
кой ще определи тази конк-
ретика? Също така запла-
щанията ще се извършват 
след наличието на пари от 
ПУДООС. Дотогава из-
пълнителят се задължава 
да работи със собствени 
средства, за което има из-
искване дори да притежава 
минимум 100 хил. лв. Преко-
мерни са насочващите ус-
ловия, влияещи негативно 
върху конкуренцията. Огра-
ничават се потенциалните 
участници. 

Поръчка № 00851-
2014-0001

Възложител: Община 
Пирдоп – „Извършване на 
строително-монтажни рабо-
ти при изпълнение на проект 
„Укрепване на бреговете на 
р. Славци над нов мост № 2 
и съпътстващите водопро-
вод и канал – град Пирдоп – III 
етап”.

Цитат: „Критерии за 
оценка на офертите: Иконо-
мически най-изгодна оферта 
при:

Посочените по-долу по-

казатели:

Показател: Организация 
и технология за качествено 
изпълнение на поръчката; 
тежест: 40.

Показател: Срок на из-
пълнение; тежест: 10.

Показател: Цена; те-

жест: 30.
Показател:  Часова 

ставка; тежест: 10.
Показател: Доставно-

складови разходи; тежест: 5.
Показател: Печалба; те-

жест: 5.”
Коментар: Едва ли има 

понятие „некачествено из-
пълнение на поръчката“. Ча-
совата ставка, печалбата 
донякъде е фирмена тайна – 
излиза, че който работи без 
печалба, ще получи най-много 
точки. Заложени са и насоч-
ващи показатели.

Поръчка № 00631-
2014-0003

Възложител: Община 
Челопеч – по програма ПРСР 
„Избор на изпълнител за из-
вършване на СМР за парко-
устройство и озеленяване 
на централната част на с. 
Челопеч”.

Цитат: „Минимални изи-
сквания: За да бъде допуснат 
до разглеждане и оценяване 
на офертата в настояща-
та процедура, участникът 
трябва да отговаря на след-
ните изисквания за техниче-
ски възможности и квалифи-
кация: а) Участникът следва 
да е изпълнил през последни-
те 5 (пет) години, считано 
до датата, определена като 
крайна за получаване на 
офертите, не по-малко от 1 
(един) договор за извършва-
не на строителни работи с 
предмет, сходен с предмета 
на поръчката. б) Участникът 
трябва да притежава вне-
дрена система за управле-
ние на качеството съгласно 
стандарт ISO 9001:2000 с 
обхват строителство или 
еквивалентен или да докаже 
наличие на внедрени еквива-
лентни мерки за управление 
на качеството. в) Участни-
кът трябва да притежава 
внедрена система за уп-
равление на околната сре-
да съгласно стандарт ISO 
14001:2004 с обхват строи-
телство или еквивалентен 
или да докаже наличие на 
внедрени еквивалентни мер-
ки за управление на околната 
среда. г) Участникът трябва 
да има право да извършва/да 
има сключен договор с лице, 
което има право да извърш-
ва съответните дейности 
по управление на отпадъ-
ците, съгласно Закона за 

 стр. 14

Процедура на договаряне,  март 2014 г.
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 от стр. 13
Критерии за възлагане на обществени поръчки, март 2014 г. 

Изчисления по данни на АОП

Нарушения в обявени обществени поръчки по сегменти на строителния сектор

 управление на отпадъците. 
д) Средносписъчният брой 
на персонала на участника 
за всяка от последните 3 
(три) години (2013 г., 2012 г., 
2011 г.) трябва да бъде ми-
нимум 20 (двадесет) души. 
Участникът трябва да раз-
полага със следните тех-
нически лица, включително 
лица, отговорни за контрола 
на качеството (експерти): 

Ръководител на проект 
(екип), който отговаря на 
следните изисквания: да 
притежава завършено ви-
сше образование, образова-
телна степен „магистър” от 
направление „Промишлено и 
гражданско строителство” 
или еквивалентно, минимум 5 
(пет) години професионален 
опит и опит в изпълнението 
на не по-малко от 3 (три) 
обекта, сходни на насто-
ящата обществена поръчка, 
на позиция, съответства-
ща с позицията, за която е 
предложен за изпълнение на 
поръчката, или друга ръко-
водна позиция по смисъла на 
чл. 163а от ЗУТ, или еквива-
лентна чужда норма. 

Технически ръководител, 
който отговаря на следните 
изисквания: да притежава за-
вършено висше образование 
с квалификация „строителен 
инженер”, „инженер” или „ар-
хитект” или средно образо-
вание с четиригодишен курс 
на обучение и придобита 
професионална квалифика-
ция в областите „Архитек-
тура и строителство” или 
„Техника”, минимум 5 (пет) 
години професионален опит 
в изпълнението на не по-мал-
ко от 3 (три) обекта, сходни 
на настоящата обществена 
поръчка, на позиция, съот-
ветстваща с позицията, за 
която е предложен за изпъл-
нение на поръчката. 

Координатор по здраво-
словни и безопасни условия 
на труд, който да отговаря 
на следните минимални из-
исквания: да притежава не 
по-малко от 5 (пет) години 
професионален опит, квали-
фикация и техническа ком-
петентност в областта на 
безопасното и здравословно 
изпълнение на строително-
монтажни работи и да има 
опит в изпълнението на не 
по-малко от 3 (три) обекта, 
сходни на настоящата об-
ществена поръчка, на пози-
ция, съответстваща с пози-
цията, за която е предложен 
за изпълнение на поръчката. 

Контрольор на качество-
то на изпълнение на строи-
телството и за контрол на 
съответствието на стро-
ителните продукти със съ-
ществените изисквания за 
безопасност, който да отго-
варя на следните минимални 
изисквания: да притежава 
завършено висше образова-
ние, образователна степен 
„магистър” от направление 
„Промишлено и гражданско 
строителство” или екви-
валентно, минимум 5 (пет) 
години професионален опит 
и опит в изпълнението на не 
по-малко от 3 (три) обекта, 
сходни на настоящата об-
ществена поръчка, на пози-

ция, съответстваща с пози-
цията, за която е предложен 
за изпълнение на поръчката. 

Строителни работи с 
предмет, сходен с предмета 
на поръчката, са работи по 
изграждане/реконструкция/
рехабилитация на пешеходни 
зони и/или зони за общест-
вен отдих.

Икономически най-из-

годна оферта при:

Посочените по-долу по-

казатели:

Показател: Предлагана 
цена; тежест: 60.

Показател: Техническо 
предложение; тежест: 40.

Финансови изисквания: 
Участникът трябва да раз-
полага със собствени/при-
влечени средства в размер 
на минимум 300 000 (триста 
хиляди) лв. за изпълнение на 
строителните работи за 
своя сметка преди тяхното 
приемане и разплащане от 
възложителя.”

Коментар: Включването 
в документацията на тех-
нически и финансови изис-
квания, които необосновано 
ограничават участието на 
едни и дават предимство на 
други кандидати за общест-
вена поръчка: 

1. Изпълнителят прак-
тически трябва да работи 
със собствени средства съ-
гласно финансовите условия 
на търга. 

2. Изискванията за екип 
на изпълнение са неправилно 
формулирани, като липсва 
специалист озеленител.

3 .  И з ис кването  з а 

длъжност „контрол на из-
пълнението” е излишно и 
прекомерно завишено. Има 
ограничителни, насочващи 
условия.

Поръчка № 00392-
2014-0003

Възложител: Община 
Провадия – „Текущ ремонт на 
улична пътна мрежа, Прова-
дия”. 

Цитат: „Критерии за 
оценка на офертите

Икономически най-из-

годна оферта при:

Посочените по-долу по-

казатели:

Показател: Единична 
цена за машинно изкърпване 
на съществуваща асфалто-
ва настилка и полагане на 
асфалтобетон с дебелина 5 
см в уплътнено състояние за 
1 кв. м; тежест: 44.

Показател: Единична 
цена за ръчно изкърпване на 
съществуваща асфалтова 
настилка и полагане на ас-
фалтобетон с дебелина 4 см 
в уплътнено състояние за 1 
кв. м; тежест: 14.

Показател: Единична 
цена за ръчно изкърпване на 
съществуваща асфалтова 
настилка и полагане на ас-
фалтобетон с дебелина 5 см 
в уплътнено състояние за 1 
кв. м; тежест: 13.

Показател: Единична 
цена за машинно изкърпване 
на съществуваща асфалто-
ва настилка и полагане на 
асфалтобетон с дебелина 4 
см в уплътнено състояние за 
1 кв. м; тежест: 11.

Показател: Единична 
цена за възстановяване на 
трошенокаменна основа с 
фракция 0 – 63 мм на пътно-
то платно с дебелина до 25 
см за 1 кв. м; тежест: 7.

Показател: Единична 
цена за възстановяване на 
трошенокаменна основа с 
фракция 0 – 40 мм на пътно-
то платно с дебелина до 25 
см за 1 кв. м; тежест: 4.

Показател: Единична 
цена за доставка и полагане 
на вибропресовани бетонови 
бордюри с размери 18/35/50 
за 1 м л.; тежест: 3.

Показател: Единична 
цена за направа на повдиг-
ната пешеходна пътека за 1 
бр.; тежест: 2.

Показател: Единична 
цена за направа на хоризон-
тална маркировка за 1 кв. м; 
тежест: 1.

Показател: Единична 
цена за повдигане на съ-
ществуващи РШ до нивото 
на пътното покритие за 1 
бр.; тежест: 1.”

Коментар: Не е правилно 
единичните цени за различ-
ните видови работи да бъ-
дат критерии за оценка при 
избор на изпълнител. Правил-
ната стъпка е да се сложи 
общ критерий „цена”, после 
– срок за изпълнение, оценка 
на риска и др. 

Поръчка № 00240-
2014-0006

Възложител: Община 
Чирпан по проект „Красива 
България“ – „Извършване на 
СМР дейности в ЦДГ „Калина 

Малина“ – Чирпан. Подобря-
ване на енергийната ефек-
тивност на сградата”.

Цитат: „Икономически и 
финансови възможности

Изискуеми документи и 

информация: 1. заверено от 
участника копие от отчет 
за приходите и разходите и 
баланс за всяка от последни-
те 2 години; 2. информация 
за общия оборот и оборот 
от изпълнени строителни 
обекти за последните 3 го-
дини, като тази информация 
се посочва по години в прило-
жение – декларация оборот 
– Образец № 12.

Минимални изисквания: 

Участникът трябва да има 
минимален общ оборот от 
дейността си общо послед-
ните три години 300 000 
(триста хиляди) лева без 
ДДС.

Прогнозна стойност без 
ДДС – 79 235 BGN.”

Коментар: При финан-
совите условия се поставя 
изискване за оборот през 
последните три години, по-
голям от 3-кратния размер 
на прогнозната стойност. 
Това е прекомерно ограничи-
телно условие. Когато възло-
жителят поставя изискване 
за наличие на оборот по чл. 
50, ал. 1, т. 3, този оборот 
не може да надвишава пове-
че от 3 пъти прогнозната 
стойност на конкретната 
обществена поръчка.

Липса на изисквания  

за регистрация в ЦПРС 

Поръчка № 00353-
2014-0090 

Възложител: АЕЦ „Коз-
лодуй“ ЕАД – „Изграждане на 
оптично кабелно трасе от 
административна сграда до 
БПС”.

Цитат:  „Минимални 
изисквания за технически 
възможности: 1. Наличие 
на опит в изграждане на 
оптични кабелни трасета. 
Списъкът на изпълнените 
поръчки/договори, който ще 
бъде представен в оферта-
та, трябва да бъде придру-
жен с препоръки за добро 
изпълнение за най-важните 
строителни обекти, посоч-
ващи стойността, датата 
и мястото на строител-
ството, както и дали то е 
изпълнено професионално и в 
съответствие с норматив-
ните изисквания. 2. Наличие 
на персонал с квалифика-
ционни групи – 4 (5) квали-
фикационна група, съгласно 
Правилника за безопасност 
при работа в електрически 
уредби на електрически и 
топлофикационни централи 
и по електрически мрежи и 
5 квалификационна група, 
съгласно Правилника за без-
опасност при работа в нее-
лектрически уредби на елек-
трически и топлофикационни 
централи и по топлопренос-
ни мрежи и хидротехниче-
ски съоръжения (ПБР-НУ). 3. 
Наличие на сертифицирана 
система за управление на 
качеството съгласно ISO 
9001:2008 съобразно предме-
та на поръчката 4. Дейност-
ите по необходимите ПНР 
на оборудването трябва да 
се извършат от акредити-
рана лаборатория/орган за 
контрол от Вид С (контрол 
на оптични кабелни линии и 
издаване на съответните 
протоколи), за удостоверя-
ване наличието на такава се 
представя сертификатът 
на лабораторията/органа за 
контрол, който ще извърши 
тези дейности изискуеми 
документи:

1. Списък на поръчки/
договори за строителство 
през последните 5 годи-
ни, придружен от препоръ-
ки за добро изпълнение за 
най-важ ните строителни 
обекти. Тези препоръки да 
посочват стойността, да-
тата и мястото на стро-
ителството, както и дали 
то е изпълнено професио-
нално и в съответствие с 
нормативните изисквания. 
2. Списък на техническите 
лица (ръководен и изпъл-
нителски персонал) за из-
пълнение на поръчката. 3. 
Сертификат на СУК съглас-
но ISO 9001:2008 съобразно 
предмета на поръчката – 
представя се за участника, 
4. Сертификат за акредита-
цията на лабораторията/
органа за контрол, който 
ще извърши ПНР на оборуд-
ването (контрол на оптични 
кабелни линии и издаване на 
съответните протоколи) – 
представя се за участника, 
участника в обединението 
или подизпълнителя, който 
ще извърши тези дейности.”

Коментар: Липсва изиск-
ване за регистрация в ЦПРС 
съгласно чл. 53б от ЗОП.
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Борислав Хлебаров,  директор на дирекция АФКОС към МВР: 

62% от докладите са свързани с провеждането на обществени поръчки

Свилена Гражданска

Г-н Хлебаров, кои са 

приоритетите в рабо-

тата ви като директор 

на дирекция АФКОС към 

МВР? 

Ще продължим да ра-
ботим за запазване на 
доброто сътрудничество 
с Европейската служба за 
борба с измамите - ОЛАФ. 
При представяне на по-
следния доклад Джовани 
Кеслер, генералният ди-
ректор на ОЛАФ, похвали 
българския АФКОС заедно 
с румънския. Дават ни за 
пример на другите дър-
жави - членки на ЕС. Явно, 
Европейската комисия в 
лицето на ОЛАФ оценява 
това, което правим. Ос-

новният ми приоритет е 
запазване на досегашното 
ни ниво, но и по-нататъш-
но развитие на структу-
рата. Трябва да отбеле-
жим, че през миналата 
година бе приет новият 
регламент на ОЛАФ, кой-
то влезе в сила от 1 ок-
томври. Той на практика 
задължи всички държави 
членки да имат служби 
АФКОС. Досега такива 
имаха само новоприетите 
след 2004 г. страни в ЕС. 

Същевременно през 
февруари т.г. отделих-
ме административните 
разследвания в отдел-
на структура. От 1 юли 
2012 г. ни бяха дадени 
функции да провеждаме 
самостоятелно подобни 
проверки. Сега се надява-
ме след обособяването им 
в отделна структура да 
имаме и по-добри резул-
тати.

Една от идеите ни за 
развитие на АФКОС е да 
работим върху страте-
гическия анализ. Той ще 
ни позволи да откриваме 
по-рано нередности и ще 
даде основания на адми-
нистрациите, които уп-
равляват средствата, да 
предприемат необходими-
те мерки, за да ги защи-
тят. Сформирането на 
Европейска прокуратура 
ще спомогне за развитие 
на нашите дейности. Въз-
можно е да се мисли и за 
развитие на капаците-
та на дирекция АФКОС в 
сферата на наказателни-

те разследвания, не само 
на административните. 
Все пак регламентът се 
обсъжда и все още не е 
влязъл в сила. Има много 
държави, които са про-
тив Европейската про-
куратура. Същевременно 
има достатъчно държа-
ви-членки, които виждат 
положителна промяна със 
създаването й. Според До-
говора за функциониране 
на ЕС, ако поне 9 държави 
приемат подобна струк-
тура, тя може да започне 
да работи на тяхна те-
ритория. В един от тек-
стовете е казано, че Ев-
ропейската прокуратура 
ще се учреди на основата 
на друга служба (Eurojust), 
а не на ОЛАФ, но пък от 
друга страна е записано, 
че главната й цел ще е 
защита на финансовите 
интереси. А именно ОЛАФ 
е изпълнява тази дейност.

Каквото и да е реше-
нието самото съществу-
ване на АФКОС действа 
възпиращо на част от опи-
тите за нарушения. Искам 
да отбележа, че не всички 
нередности са измами. 
Много голяма част от тях 
се дължат на грешки от 
незнание или неглижиране 
на процедурите, без да има 
някакъв умисъл. Такива са 
от 2% до 5% от случаите, 
които се определят като 
подозрение за измама.

Как ще обобщите ра-

ботата на дирекцията? 

В момента АФКОС ра-

боти по три главни насо-
ки. Първата е оперативно 
сътрудничество с ОЛАФ и 
другите институции с цел 
координацията на борбата 
с правонарушенията. Това 
е доста труден процес, 
защото е необходимо да 
обясниш на всички учас-
тници в процеса какво 
точно трябва да се напра-
ви, кога и т.н. А броят им 
достига понякога над 30 
институции.

Другата важна дей-
ност е докладването на 
нередностите на три-
месечна база. България е 
развила своя собствена 
вътрешна уредба в тази 
насока. При нас се съби-
рат всички доклади от 
управляващите органи по 
всички програми. Те се 
проверяват, защото има 
и необосновани случаи. 
Наскоро издадохме мето-
дически указания за по-
добряване на дейността. 
Всичко, което докладваме 
до Европейската комисия, 
е необходимо да бъде под-
крепено с документи, т.е. 
да има одитна следа.

Третата дейност са 
административните раз-
следвания. Надявам се с 
новата структура да да-
дем по-добри резултати и 
като количество, и като 
качество.

Кои са най-честите 

нарушения, с които се 

сблъсквате?

От 2007 г. до 2013 г.  
по оперативните програ-
ми са установени 1190 
нередности. От тях до 
ОЛАФ сме изпратили 257. 
Подозренията за измами 
са по-малко от 4%. Към 

момента 32% от докла-
дваните нередности са 
активни, като по тях се 
извършват администра-
тивни или съдебни дейст-
вия. Има 71 случая, които 
са прекратени поради ус-
тановена липса на нару-
шение.

62% от докладваните 
нередности са свързани с 
провеждането на общест-
вени поръчки. Сред тях се 
открояват прилагане на 
дискриминационни крите-
рии при избор на изпъл-
нител, необосновано от-
страняване на участник, 
ограничителни условия по 
отношение на икономиче-
ски и финансови възмож-
ности на кандидатите, 
спечелил кандидат не от-
говаря на предварително 
обявените изисквания на 
възложителя, недостатъч-
ни мерки за публичност и 
прозрачност, разделяне на 
дейностите, които имат 
идентичен предмет и дру-
ги. 21% от нарушенията, 
с които се сблъскваме, са 
за недопустими, незако-
носъобразни, неоправдани 
разходи - невъзстановява-
не на неправомерно изпла-
тени средства, авансът 
не се изразходва за из-
вършване на плащания по 
договора за безвъзмездна 
финансова помощ и други. 
Останалите нередности 
са свързани с неизпълне-
ние на задълженията по 
контракт, с подаването 
на декларации с невярно 
съдържание, с конфликт 
на интереси и други.

По кои европрограми 

са получени най-много 

сигнали?

Според мен не сме дос-
тигнали пика на неред-
ности, който обикновено 
идва след края на програм-
ния период. За миналата 
година имаме съвсем мал-
ко намаление в сравнение 
с предходната 2012 г. Тези 
цифри демонстрират, че 
работят вътрешнокон-
тролните системи на 
страната. Щом са откри-
ти нередностите, това 
означава, че те са кори-
гирани. По Кохезионния 
фонд за миналата година 
са установени 15 случая 
на нередности, чието фи-
нансово изражение е за 
10 440 850 евро, по ОП „Ре-
гионално развитие“ те са 
23 броя за 2 370 534 евро, 
по ОП „Околна среда“ - 14 
за 10 441 925 евро, а по ОП 
„Транспорт“ – 2 за 76 081. 

По всички програми 
имаме сигнали за нару-
шения. Разликите не са 
фрапиращи, за да излезе 
дадена схема начело на 
класацията. От началото 
на годината сигналите са 
67: по ОПРЧР - 16, ПРСС - 
11, ОПРР - 9, ОПОС – 4, и 
т.н. Годишно сме изчисля-
вали, че получаваме между 
100 - 200 сигнала. С попу-
лярността на АФКОС се 
увеличава и броят на по-
даваните от гражданите 
сигнали.

А какви са препоръки-

те ви към институции-

те? 

Необходимо е да се на-
прави преглед на законо-
дателството в сферата 
на търговете с цел да се 
опростят изискванията 
и да се намали рискът от 
измами при провеждането 

им. Надявам се приетите 
окончателни промени в 
Закона за обществените 
поръчки да спомогнат за 
това. Според мен е нужно 
да се подобри действието 
на механизмите за въз-
становяване на сумите. С 
цел да се засили превенци-
ята трябва да се провеж-
дат обучения на бенефици-
ерите относно правилата 
за използване на средства 
от ЕС и повишаване на 
административния капа-
цитет на управляващите 
органи. Необходимо е да 
се засили контролът по 
изпълнение на проекти-
те със средства от ЕС и 
да се налагат санкции на 
отговорните лица при из-
вършване на нередности.

Колко средства може 

да се каже, че сте спес-

тили на страната, а не 

сме ги върнали на Брюк-

сел?

Ще имаме точна оцен-
ка в края на годината. Има 
случаи, при които сме от-
крили нередности и сме 
съобщили на управляващия 
орган. Но съществуват и 
примери, при които, въпре-
ки че сме изследвали цяла-
та документация, нашата 
проверка е показала, че 
няма и едно нарушение. По 
този начин защитаваме и 
тези пари. Трудно е да се 
даде точна стойност на 
конкретния ефект от на-
шата дейност. 

Необходим ли ви е до-

пълнителен администра-

тивен капацитет?

Винаги ще имаме нуж-
да. Дейността ни е спе-
цифична. Хората се обу-
чават постоянно, но има 
случаи, в които ни напус-
кат и отиват на места, 
където са по-добре пла-
тени.

Какво очаквате да 

се случи до края на годи-

ната? 

Надявам се да продъл-
жим с развитието на ди-
рекцията. Необходимо е 
да излезем и с конкретни 
резултати.

Докладваните 

нередности по години

Година Брой 

2007 0

2008 3

2009 43

2010 117

2011 163

2012 448

2013 416
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Проф. Бърдарева, си-

гурно е интересно е да си 

кмет на община, която е 

североизточната входна 

врата на страната…

Да, но е и трудно. Има 
символика в това и тъкмо 
тя отрежда признание-
то, че не само сме входна 
врата на България, но и че 
първи посрещаме изгрева 
на слънцето.

Стопанисвате най-

дългата плажна ивица, 

но на метри от нея все 

още се виждат съоръже-

ния за нефтодобив. 

Източната граница на 
общината е по крайбре-
жието и е 40 км. По-голя-
мата част от нея – над 
20 км, е ситуирана като 
плажна ивица.  В този 
смисъл има много възмож-
ности за развитие – и за 
строителство на хотели, 
и на затворени курортни 
комплекси, а и за реализа-
цията на други новатор-
ски идеи…

Нефтените съоръже-
ния, които споменавате, 
се намират между Шабла 
и с. Тюленово. Те са част 
от историята ни и дати-
рат от 1951 г. За съжа-
ление находището там е 
със затихващи функции. 
Мисля ,  че  замърсява-
ния вече не се допускат. 
Проб лемът е в друго – че 
в редица имоти, частни и 
общински, има неактивни 
сондажи и тръбопроводи, 
за които задължително 
се отреждат сервитути 
с диаметър 50 м. Това 
утежняващо обстоятел-
ство прави тези терени 
неизползваеми, от което 
следва, че те са и непро-
даваеми. 

Какви са идеите ви 

за благоустрояване на 

общината, на града и на 

съставните 15 села? На 

село Крапец например…

Замислям се дали гла-
голът „благоустроявам” 
има връзка със състояние-
то на селищата… В мо-
мента с европейски сред-
ства „спасяваме“ сгради, 
превърнати в руини, и пъ-

тища в познатата ни кон-
фигурация „кръпка-дупка” и 
пак така. Очакването е с 
отрицателен знак – зали-
чаване на села.

Не натрапвам апо-
калипсис. Общината се 
нуждае от специален ре-
жим на преференции и 
компенсации. Новата за-
щитена зона „Било“ е по-
редно доказателство, че 
територията ни е част 
от държавния резерв за 
Натура 2000. Обявиха я по 
презумпция, а не по научни 
данни.

Неправилен е подходът 
и към двата къмпинга, да-
дени на Държавния горски 
фонд, за да се ускори раз-
рухата им. Не се развива и 
Тузлата като възможност 
за успешно калолечение.

А за Крапец… Това е 
малко рибарско селце на 
морето, само на 10 км се-
верно от общинския цен-
тър, близо е до края на 
международен път Е87, 
който минава по цялото 
ни крайбрежие. Селище-
то е спокойно кътче и за 
живот на местните, а и 
за гостите му, известно 
с пясъчните си дюни и 

птиците, който гнездят 
и зимуват около него. Кра-
пец буквално е кацнал на 
морския бряг, заобиколен 
от зелените сега житни 
ниви, различни зеленчукови 
насаждения и езера – при-
родни резервати. Но, за-
повядайте, ще останете 

очаровани от визията на 
селото и околните красо-
ти…

Не и преди да попи-

там за развитието на 

инфраструктурата в 

града и селата. Кой е 

най-големият проблем на 

общината? Как виждате 

неговото решение? 

Всичко опира до пари-
те… Обновяваме инфра-
структурата със собст-
вени средства, добавяме 
републиканско финансира-
не, а работата е за смет-
ка на усилията на общин-
ското ни предприятие. 
Подходът е избирателен 
– само там, където е 
фрапиращо зле. Затова и 
усещането на хората е за 
износени тротоари и кър-
пени пътища.

Пр е з  н ас то я щ ат а 
година обаче в  съот-
ветствие с Публичната 
инвестиционна програ-
ма „Растеж и устойчиво 

развитие на регионите“ 
ще подменим част от 
тротоарите по входната 
артерия – ул. „Равно поле“. 
Ако има втори етап, ще я 
довършим, както и цялата 
ул. „Нефтяник“. После идва 
очакването на средства 
за асфалтиране.

Тази невъзможност – 
изцяло подменена водна и 
канализационна система, 
красиви тротоари и с ас-
фалтово покритие пъти-
ща, е блян във времето, а 
значи и основен проблем.

Какви са целите за 
следващите месеци? Про-
ектът за воден цикъл на 
града да бъде одобрен – 
ако може, още тази годи-
на, и да подготвим таки-
ва за селата Дуранкулак и 
Крапец.

Към какви обекти са 

насочени капиталовите 

разходи в бюджета на 

общината? Коменти-

райте инвестиционна-

та програма, спрете се 

на други проекти, къде-

то строителният бранш 

може да работи? 

И н ве с т и ци он н ат а 
програма на общината за 
2014 г. наистина е насо-
чена към мащабни инфра-
структурни обекти. От 
първостепенно значение 
е реконструкцията на 
ВиК мрежата. Заложени-
те средства – бюджетни 
и по европейски програми, 
са 6 097 000 лв. Второто 
направление е с привкус за 
туризъм и цели модерниза-
цията на няколко обекта: 
на съществуващия стади-
он в града, на сградата на 
читалището, „Големият 
остров“ в Дуранкулашко 
езеро, крайбрежната зона 
на Тюленово, както и сим-
вола ни – морския фар. 

О б щ и я т  р а з -
чет на средствата е 
8 057 000 лв. Договорена 
е реконструкцията и на 
централния градски пло-
щад, както и рехабилита-
цията на тротоарната 
настилка на входната 
улица на Шабла на обща 
стойност 2 611 694 лв.

За други ремонти на 
общински сгради са одоб-
рени 162 000 лв., а за ас-
фалтова настилка на 

Георги Сотиров

Община Шабла има 16 населени 
места с общо население малко над 
5000 жители. На 2 км от града се 
намира Шабленското езеро – резер-
ват с непокътнато разнообразие от 
животински, морски и растителни 
видове. В близост до плажа е соле-
ното езеро лагуна Шабленска тузла, 
известно с лечебната си кал.

Дължината на морския бряг в 
общината е около 40 км. От север 
на юг се редуват обширни пясъч-
ни ивици. Плажовете са от ситен, 
зърнест пясък и натрошени мидени 
черупки, образуващи на много места 
дюни. 

Термалните минерални извори, 
Шабленска тузла, трите сладковод-
ни езера – Шабленското, Езерецко-
то и Дуранкулашкото, с голямото 

разнообразие от рядко срещащи се 
видове флора и фауна и уникалната 
археология в региона са изключите-
лен ресурс за развитие на различни 
видове туризъм, балнеология, лов, ри-
болов, фотосафари и др.

Фантастичните скални образу-
вания по морския бряг край с. Тюле-
ново са изключително удобни за съ-
четаване на традиционната морска 
ваканция с подводен, яхтен и кате-

Проф. Райна 
Бърдарева, кмет на 
общината: 
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рачески туризъм. В общината са от-
крити множество археологически па-
метници, включително най-старата 
каменна архитектура в континен-
тална Европа – „Големият остров” 
край Дуранкулашкото езеро…

Самият Дуранкулак е крайната 
североизточна населена точка в 
България, последното село на Бъл-
гарското Черноморие преди север-
ната ни граница с Румъния. В това 

най-източно разположено селище на 
България слънцето изгрява/залязва 
приблизително 18 минути по-рано, 
отколкото в София, Благоевград, 
Враца или Видин. 

На 31.05.1951 г. по тези земи е 
открито първото нефтено находище 
в България. Тази дата жителите на 
Тюленово са избрали да бъде и техни-
ят селски празник... Според геоложки-
те проучвания добивът на течното 

злато трябваше да продължи 15 – 20 
години, но и до днес в близост до зем-
лището са разположени сонди. Сега 
визията им е повече атракция за ту-
ристите, отколкото реална икономи-
ческа дейност…

За работата на общинската ад-
министрация в Шабла, за решените 
и нерешените проблеми на хората 
разговаряме с кмета – проф. Райна 
Бърдарева. 

пътища и улична мрежа 
– 272 695 лв.

Известно е, че Шабла 

е основната вододайна 

зона на област Добрич. 

Каква обаче е нейната 

цена за вас? 

От нашите водоиз-
точници черпят вода за 
целия Североизточен ре-
гион на страната. И въ-
преки това доставната 
й цена за населението 
ни е като на останалите 
потребители – 2,01 лв. 
на кубик. И понеже меха-
низмът за унификация не 
признава различия по мес-
тоположение, беше ини-
циирана подписка това да 
се промени. Подкрепиха я 
2084 души.

Успоредно с това екс-
пертиза доказа, че реал-
ното ценообразуване е от 
0,11 лв. до 0,25 лв. за обо-
собените в групи населе-
ни места на общината.

И каквото бе очаква-
нето ни, това и стана – 
институциите ни засипа-
ха със становища, че няма 
как да се промени…

Коментирайте със-

тоянието на канализа-

ционната инфраструк-

тура, ПСОВ и оттам 

– замърсяването на во-

дите, като национален и 

трансграничен проблем. 

Същевременно имате ли 

идеи за рециклиране?

За съжаление кана-
лизационната ни инфра-
структура е с недоста-
тъчна представителност 
– едва 20% от домакин-
ствата в общинския цен-
тър са включени в нея. 
Действащата ПСОВ оба-
че има резерв, а е налична 
и нова, като част от про-
екта за воден цикъл, т.е. 
надяваме се в обозримо 
бъдеще нещата тук да се 
случат. Все пак сме мор-
ски град, а и сме в среда-
та на първата четвърт 
на 21-вото столетие…

Иначе – няма защо 
да крия – пряко усещаме 
ефекта от трансгра-
ничното замърсяване. На 
участъка над с. Крапец 
морето изхвърля тонове 
боклуци, които ни носи 
р. Дунав.

За битовите отпадъ-
ци ползваме общинското 
сметище. Ако регионал-
ното в с. Стожер зарабо-
ти, ще извозваме там, но 

през претоварното депо 
край Балчик. В характе-
ристиката му е вписан 
и процес за рециклиране, 
което е конкретна стъпка 
за щадене на природата.

Морето като поми-

нък... Как ще развивате 

рибарските селища? За-

щитените територии?

Въпреки географските 
дадености – море, езера, 
минерални извори и Тузла, 
туризмът ни още преживя-
ва сътресения. Повлиян е 
от заличените от държав-
ния горски фонд къмпинги, 
от прекомерния процент 
защитени зони, от затла-
чените от тръстика езе-
ра, неизползваните мине-
рални извори и лечебната 
кал. Оцеляването му е са-

модейна грижа на хората 
и ще продължи така, ако 
законодателният аршин 
продължава да мери, без 
да отчита нашите особе-
ности. А истинска беда е, 
че неправителствени ор-
ганизации (НПО) в семеен 
формат пречат на разви-
тието на туризма…

Рибарите като по-спе-
циална общност са обе-
динени в четири групи – в 
Шабла, Дуранкулак, Кра-
пец и Тюленово. Засега 
единственото обособено 
селище е Кария край Шаб-
ла. Иначе поминъкът им 
се определя от благово-
лението на морето…

Да се спрем на рено-

вирането на сградите – 

общинска собственост, 

училищата и детските 

градини. Вие сте слън-

чева община, но зимите 

при вас са с доста су-

рово време… Коменти-

райте и проблемите на 

енергийната ефектив-

ност. Соларните пане-

ли върху покривите на 

къщите показват едно 

ново мислене…

Вярно е наблюдение-
то ви. Реновирането на 
общинския сграден фонд 
е желана тенденция. В съ-
ответствие с нормите за 
енергийна ефективност 
до края на годината ще 
обновим читалищния дом, 
поликлиниката и спорт-
ната зала в Шабла, здрав-
ната служба в Дуранку-
лак и детската градина 
в Крапец. Само така ще 
толерираме стремежа за 
„висок стил“ в развитие-

то на общината. 

Какви са идеите ви за 

новия програмен период?

Само ще допълня, че 
одобрените проекти са 
по Програмата за разви-
тие на селските райони 
и тази по рибарство. Ин-
вестициите са на стой-
ност над 17 млн. лв.

За новия програмен 
период нямам точен от-
говор. Но знам, че досе-
гашната настървеност 
за повече проекти тряб-
ва да прерасне в стрикт-
на концепция.  Търсим 
възможностите за кул-
турно и икономическо 
развитие.

В  т о зи  кон т екс т 

прив личате ли инвести-

тори?

Трудно се притеглят 
компании в община, чий-
то общ устройствен 
план (ОУП) се лута между 
институциите от 2007 г. 
Допълва неуспеха ни и ви-
сокият процент на земи 
в Натура 2000 – вече 
40%. Нашите намерения 
зависят и от настроени-
ята на природозащитни-
ци. За съжаление.

Кои са другите прио-

ритети на общината? 

На  първо  място  е 
одоб ряването на общия 
устройствен план. Той би 
отворил път за инвести-
тори, а с тях ще доведе и 
до развитие на икономика-
та и туризма.

Работите ли по рес-

тавриране паметниците 

на културата?

Голям е интересът 
към „Големият остров“ в 
Дуранкулашко езеро, при-
ютил в себе си самобитни 
образци и различни култу-
ри още от VI хил. пр.Хр.

От 2012 г., съгласно 
Постановление на МС 
№ 742, територията се 
управлява от нашата 
община. Година по-късно 
реализирахме проект по 
Мярка 313 от ПРСР. Огра-
ничихме го в социалните 
функции – информационен 
център, туристическа пъ-
тека и паркинг. С послед-
ваща концепция ще дора-
звием и археологическата 
му същност.

СОУ „Асен Златаров“
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Поръчка за инженеринг 
за ремонт на сградата на 
Военноморския клуб във 
Варна обяви Изпълнителна 
агенция „Военни клубове и 
военно-почивно дело”. Дей-
ностите са планирани на 
два етапа, като включват 
и реставрационни работи 
на зданието, което е със 
статут на недвижима кул-
турна ценност. 

Прогнозната стойност 
на поръчката е 685 500 лв. 
и включва изготвяне на 
инвестиционен проект, 
ремонтно-възстанови-
телни работи на фасадите 
на сградата (първи етап) 
и вътрешно обновяване 
(втори етап). Срокът за 
изпълнението й е 300 дни. 

Икономически най-из-
годната оферта ще бъде 
предпочетена. Предлага-
ната цена е с тежест 50 
точки, срокът за изпълне-

ние -  20, а техническата 
оценка - 30. Оферти могат 
да бъдат подавани до 28 
май т.г. Отварянето им 
е насрочено за следващия 
ден - 29 май.

Клубът е построен в 
ренесансов стил и е една 
от най-забележителни-
те сгради в морския град. 
Строителството му за-
почва през 1897 г. и продъл-

жава 2 години. През 1983 г. 
сградата е реконструира-
на и разширена. Изградена 
е нова част, свързана сти-
лово със старата. Днес 
Военноморският клуб раз-
полага с киносалон с 320 
места, концертна зала 
със 120 места, заседател-
на зала, конферентна зала, 
лекционни зали, библиоте-
ка и хотел.

Емил Христов

Обявена е обществена по-
ръчка за избор на изпълнител на 
рехабилитацията на над 7 км от 
второкласния път между авто-
магистрала „Тракия“ и Пазарджик 
и за изграждане на първия етап 
от Западния обход на града. Ин-
дикативната стойност на по-
ръчката е над 15 млн. лв. с ДДС. 
Това обяви в Пазарджик министъ-
рът на регионалното развитие 
Десислава Терзиева. По думите 
й обходът е изключително важен 
за безопасността на движение-
то и подобряване на градската 
среда, защото ще изведе тран-
зитния трафик от града.

По отношение на авариралия 
мост над река Луда Яна минис-
търът на регионалното разви-
тие обясни, че са предприети 
мерки за максимално бързо из-
граждане на ново съоръжение. 
Председателят на УС на Аген-
ция „Пътна инфраструктура” 
инж. Стефан Чайков инфор-
мира, че стойността му ще е 
2 млн. лв., а срокът за изграж-
дането му е 3 месеца. Той увери, 
че ще бъде създадена временна 
организация на движението, за 
да не се натоварват общински-
те пътища.

Министър Терзиева посочи, 
че за област Пазарджик са оси-
гурени над 17,3 млн. лв. по Пуб-

личната инвестиционна програ-
ма на правителството. От тях 
над 11,5 млн. лв. се предоставят 
на общините за подобряване на 
пътната мрежа, благоустроя-
ване на жилищните квартали, 
водоснабдяване и ремонт на со-
циална инфраструктура.

„Планира се до края на го-
дината да стартира изграж-
дането на язовир „Луда Яна“ и 
пречиствателна станция за пи-
тейни води. Инвестицията от 
52 млн. лв. е осигурена със заем 
от Световната банка и сред-
ства от държавния бюджет“, 
подчерта Терзиева. Язовирът 
ще осигурява нормално водо-
снабдяване на близо 45 хил. души 

от Панагюрище и селища от об-
щините Пазарджик и Стрелча. 
Срокът за изпълнение е 2 години 
и половина.

По думите на министъра до 
края на годината ще стартират 
тръжни процедури за строител-
ство на 72 км нови магистрали. 
Десислава Терзиева обясни, че в 
същия период трябва да приклю-
чи строителството на 90 км 

пътни участъци, които включ-
ват двата лота на АМ „Марица” 
и лот 4 на АМ „Струма”.

По-късно министърът от-
кри модернизираната болница 
във Велинград. Лечебното за-
ведение обслужва жителите 
на 5 общини. Инвестицията от 
3,5 млн. лв. е осигурена от Опе-
ративна програма „Регионално 
развитие” 2007 – 2013 г.

Община Бургас обяви поръчка за преустрой-
ство и реконструкция на автогара Юг и при-
лежаща територия, включително на улични 
платна, светофарни уредби и съпътстваща 
техническа инфраструктура. Работата включва 
строеж на основна сграда на терминала, няколко 
спирки с покрити пасажи, една с два модулни го-
тови заслона на автобусните линии, обслужва-
щи селищата на север и на юг от Бургас, вклю-
чително летище Сарафово. 

Застроената площ на обектите е близо 
1000 кв. м. Прогнозната стойност е над 6,2 млн. 
лева без ДДС, а срокът за изпълнение - 8 ме-
сеца. Участниците трябва да имат оборот от 
строителство за последните три години от 
поне 7 млн. лева, както и да са изградили ми-
нимум едно съоръжение на транспортната ин-
фраструктура и поне една сграда с общест-
вено предназначение. Предлаганата цена има 
тежест 10% при избора на изпълнител. 

Общинският съвет в Поморие удължи с месец разрешението 
за строителството в града и Ахелой, като позволи да се копае 
по изключение и по време на сезона в някои участъци заради не-
отложната подмяна на канализацията и изграждането на пре-
чиствателната станция. Забраната влиза в сила от 15 юни до 
15 септември. По стария закон строителството спираше още 
от 15 май, но новите промени в Закона за устройство на  Черно-
морското крайбрежие дадоха възможност на местните власти 
сами да си определят датите. 

Бързаме, защото гоним срокове по проекти, които няма кога 
да се изпълнят, ако не сега, по хубавото време, обясниха общи-
нарите. Така заради водния проект ще се строи чак до 15 сеп-
тември в кв. „Север”. Общинският съвет разреши строителство 
през лятото и в местността Ставрос около Музея на солта. От 
1 септември багери влизат в кв. „Малко солено езеро”.

Смолян обяви обществена поръчка за ремонт на ули-
ци и пътища на територията на общината. Основни-
те видове работи са подмяна на асфалтова настилка, 
полагане на бордюри, направа на тротоари, на улични 
отводнителни решетки, ремонт на каменни зидарии 
и бетонови стени, полагане на хоризонтална и вер-
тикална маркировка, обновяване на всички прилежащи 
съоръжения към уличните платна, изкърпване с плътен 
асфалтобетон и запълване на единични пукнатини, по-
чистване на района. 

Прогнозната стойност на поръчката е 2 млн. лв. без 
ДДС, а срокът за изпълнение е 730 дни. Участниците 
трябва да имат достъп до финансов ресурс от поне 500 
хил. лв., да са реализирали оборот от строителство за 
последните три години най-малко 6 млн. лв. Работната 
концепция има 50% тежест при избора на изпълнител. 

Мездра обяви поръчка за рекулти-
вация на старо сметище в с. Брусен. 
В момента то не отговаря на изис-
кванията и замърсява подземните 
води. Предвижда се предепониране на 
съществуващите отпадъци на 38 хил. 
куб. метра, техническа рекултивация: 
газов дренаж, газоотвеждащ кладе-
нец, минерален запечатващ слой от 
уплътнена глина; рекултивиращ слой 
пръст от депо на 20 км; растителен 

слой (хумус) от депо на 20 км и биоло-
гична рекултивация на площ от 24 дка. 
Срокът за изпълнение е 44 месеца, а 
прогнозната стойност е 1,84 млн. лв. 
без ДДС. Участниците трябва да до-
кажат оборот от поне 5 млн. лв. за 
последните три години, като поне 1,8 
млн. от тях трябва да са от строи-
телно-монтажни дейности. Цената 
има тежест 50% при избора на изпъл-
нител. 

Правителството предостави по 
бюджетите на общините допълни-
телни 1 689 474 лв. за приоритетни-
те ремонтни дейности в общинските 
училища. Средствата са предвидени 
в централния бюджет в частта за 
структурни мерки и програми за раз-
витие на образованието.

Министерството на образование-

Министър Десислава Терзиева:

то и науката изиска чрез регионал-
ните инспекторати информация от 
всички държавни и общински учили-
ща за състоянието на санитарните 
им възли. Анализът показа, че в 1593 
учебни заведения те не отговарят на 
санитарно-хигиенните изисквания. 
В основната си част тези училища 
имат предписания от контролните 
органи за извършване на ремонтни 
дейности.

Страницата подготви Елица Илчева
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Свилена Гражданска

„За мен сроковете за 
изпълнение на проектите 
са от значение, но качест-
вото е по-важно“. Това 
заяви кметът на София 
Йорданка Фандъкова при 
проверка на строителни-
те работи на обект „Ре-
хабилитация на релсовия 
път по бул. „България“.  
„Очаквам от първи юли по 
ремонтираното трасе да 
се движат новите трам-
ваи“, допълни тя. По думи-
те й ще се извърши и ця-
лостна подмяна на живия 
плет, който е стар и амор-
тизиран. Заедно с проекта 
за ремонт на трамвайния 
път се обновяват и  6 пе-
шеходни подлеза.

Придвижването на 
гражданите се извърш-
ва чрез автобусна линия, 
която замества времен-
ното спиране на трамвая 
по бул. „България”. „Наши-

те усилия са насочени към 
максимално бързо завърш-
ване на строителството, 
за да въведем в експлоа-
тация участъка“, обясни 
заместник-кметът на 
София с ресор „Транспорт 

и транспортна комуника-
ция“ Любомир Христов. На 
проверката присъстваха 
и кметовете на районите 
„Триадица” и „Красно село” 
Николай Терзиев и Пламен 
Църноречки. 

Строително-монтаж-
ните работи  започнаха на 
5 март  т.г. Средствата 
са осигурени по Оператив-
на програма „Регионално 
развитие“.  С ремонта 
ще бъде модернизирана 

трамвайната линия по бул. 
„България” от бул. „Вито-
ша” до последната спирка 
(трамвайно ухо „Борово”). 
Трасето е един от най-
натоварените маршрути. 
То е с дължина от 3,7 км 
и е изградено преди 31 го-
дини, без да е извършвана 
основна рехабилитация 
оттогава. Досега е мон-
тиран релсов път с обща 
дължина над 4 км. Върху 
мостовата конструкция 
от бул. „Витоша“ към бул. 
„Акад. Иван Евстатиев 

Гешов" се изпълнява хи-
дроизолация. В обхвата 
на обекта се изграждат 
нови бордюрни линии, пра-
вят се реконструкции на 
пероните и входовете на 
подлезите. 

Освен пълната подмя-
на на релсовия път ще се 
построи изцяло нова кон-
тактна мрежа и стълбо-
ве. По време на ремонта 
ще се извърши и цялостна 
реконструкция на спир-
ките на градския транс-
порт.

Свилена Гражданска

Столичната община планира да из-
гради трамваен път между кварталите 
„Дружба“ и „Младост“. Това става ясно 
от обявена обществена поръчка за про-
ектиране на отсечката по бул. „Копенха-
ген” от ул. „Обиколна” в жк „Дружба 2” до 
метростанция 18 в жк „Младост 1”. При-
близителната й дължина е 2000 м. Целта 
е да се подобри достъпът на живущите и 
работещите в района до метрото. 

В търга е включено и изготвянето 
на проект за реконструкция на същест-

Георги Сотиров

„Строителство и пак 
строителство - това е на-
чинът да преодолеем про-
блемите с детските гра-
дини, а и да модернизираме 
старата налична база”. С 
тези думи в присъствието 
на чаровни малчугани в на-
ционални носии кметът на 
София Йорданка Фандъко-
ва откри новопостроена-
та сграда на ОДЗ „Шарл 
Перо” в столичния кв. „Го-
рубляне“.

С изграждането й за 
осем групи недостигът на 
места за децата на голе-
мия краен квартал  вече е 
преодолян. 

„Днес откриваме 59-а 
нова сграда за децата на 
София. Тя е със запомняща 
се архитектура, модерно 
строителство, привлека-
телен двор и интересни 
решения за игра и зани-
мания на децата”, посочи 
столичният градоначал-
ник. Постепенно се пре-
одолява недостигът от 
детски заведения, като 
голямата идея е построй-
ките да бъдат красиви и 
функционални, с нормални 
условия за отглеждането и 

възпитанието на децата. 
„Шарл Перо” е с басейн и 
физкултурен салон. Сгра-
дата е газифицирана, кое-
то е от особено значение 
за чистотата на въздуха 
в крайградските квар-
тали, където много от 
къщите се отопляват на 
твърдо гориво. Това наред 
с автомобилния трафик се 
явява основен замърсител 
на въздуха на София.

В нея ще се възпита-
ват 250 палавници. Сто-
личният кмет информира 
присъстващите, че фи-
нансирането й изцяло е от 
бюджета на Столичната 
община и е за 3 200 000 лв.

Подготвя се и строи-

телство на още детски 
градини.   Свободните 
терени обаче вече се из-
черпват и се налагат до-
пълнителни инвестиции за 
отчуждаване. Столичният 
район „Младост” остава 
един от най-сложните по 
отношение на детските 
заведения. До края на го-
дината ще бъдат въве-
дени в експлоатация нови 
седем сгради, а след два 
месеца започва строител-
ство на градина и в район 
„Студентски”, която ще 
бъде завършена през след-
ващата година. В процес 
на проектиране са и нови 
шест обекта за малчуга-
ните на големия град.

За поредна година фир-
ма „Райкомерс Конструк-
шън“ ЕАД ще вземе учас-
тие в международното 
изложение „Вода София”. 
Събитието ще се проведе 
в периода 28 - 30 май в Ин-
тер Експо Център. 

По време на меропри-
ятието компанията ще 
сподели богатия си опит и 
възможности при управле-
нието и изпълнението на 
мащабни инфраструктур-
ни проекти. Освен това 
за първи път ще проведе 
и специална викторина с 
награда за своите гости. 
Посетителите ще имат 
възможността да спече-
лят самолетен билет до 
европейска дестинация 
само след попълването на 
кратък въпросник. Желае-

щите ще могат да участ-
ват и през трите дни на 
изложението на щанда на 
„Райкомерс Конструкшън“ 
ЕАД, а печелившият ще 
бъде обявен на 30.05.2014 г. 

Подробна информация 
за викторината на „Рай-
комерс Конструкшън“ на 
„Вода София“ можете да на-
мерите на  фирмения сайт: 
www.raicommerce.bg

Столичната община обяви търг за 
поддръжка на пътища в Природен парк 
„Витоша" и други от общинската мрежа. 
Срокът за изпълнение е 2 години. Поръч-
ката е с 6 обособени позиции: трасета на 
територията на парка; част от шосета 
Самоков - София и Софийски околовръстен 
път - Южна дъга; пътища на територия-
та на районите „Панчарево“ и „Витоша“; 
част от мрежата на територията на ра-

Снимки Влади Георгиев

Досега е монтиран релсов път с обща дължина над 4 км, установи 
при проверка кметът Йорданка Фандъкова

Красимира Георгиева

Започнаха дейностите по изграждане-
то на приюта за безстопанствени кучета 
– II етап, в село Горни Богров, район Кре-
миковци. Това съобщи на пресконферен-
ция Нина Макарова, директор на дирекция 
„Околна среда” към Столичната община. 

Вече е подписан договор за изгражда-
не с фирма „Техномашпрогрес” ООД. Капа-
цитетът на приюта ще е 1094 кучета, 

а срокът за изпълнение на договора е 90 
календарни дни. Общата площ, върху коя-
то ще се строи, е 25 декара в землището 
на село Горни Богоров. На всяко куче ще 
се падат по 6 метра индивидуална площ 
и самостоятелна къщичка. Общо застро-
ената площ ще бъде около 7000 кв. м, ос-
таналата част ще представлява алеи 
за достъп на персонала до клетките за 
почистване, хранене и обгрижване на жи-
вотните.

йоните „Овча купел” и Банкя;  „Връбница“ 
и Нови Искър; район „Кремиковци“. Канди-
датите могат да участват с оферти за 
две обособени позиции, като финансовите 
изисквания са различни за всяка една. 

Участниците трябва да са изпълнили 
най-малко два договора, подобни на пред-
мета за последните 3 години, както и да 
имат собствени или наети бази за съх-
ранение на необходимите материали и 
техника. Критерият за избор е най-ниска 
цена. вуващите трасета по бул. „Цар Борис III“ 

- от Княжево до сп. „Руски паметник“ -  
13 800 м, по бул. „Александър Стамболий-
ски" - от „Западен парк“ до спирка „Кон-
стантин Величков“ - 2000 м, и по бул. „Бо-
тевградско шосе“ - от пл. „Подуяне“ до 
автогара „Изток“ - 7000 м. Офертите се 
подават до 23 юни т.г. Според условията 
очакванията са процедурата да приключи 
до 15 август т.г.  Финансирането е от 
ОП „Регионално развитие“, а за осъщест-
вяване на проектите от Столичната об-
щина се надяват на средства от ОП „Ре-
гиони в растеж 2014 - 2020“.  Изборът на 
изпълнител ще бъде според икономически 
най-изгодната оферта.
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ряне на биогаза. Конкрет-
ните мерки за намаляване 
на емисиите на парникови 
газове са съобразени с по-
литиката на страната в 
областта на изменението 
на климата и потенциала 
на националната икономи-
ка за редукция на емисиите. 

Планирани са 3 конкретни 

проекта.  

В публикувания вариант 
на програмата са планира-
ни 3 големи проекта - на об-
щина Асеновград, на общи-
на Плевен и един за София. 

Този в Асеновград е на 
обща стойност около 55,8 
млн. евро за нова ПСОВ, с 
проектен капацитет 65 500 
е.ж. Ще бъде изграден и гла-
вен колектор в западната 
част на града (над 1,5 км), 
ще се подменят и два главни 
колектора в същата част с 
обща дължина около 21,6 км 
и ще бъдат рехабилитирани 
около 4,1 км от водопровод-
ната мрежа.

Проектът на община 
Плевен - Долна Митрополия 
е на обща стойност 79,5 
млн. евро. С изпълнението 
му ще бъде реконструирана 
и модернизирана същест-
вуващата обща ПСОВ с 
капацитет 130 670 е.ж. и 
ще бъде направена рекон-
струкция на главен довеж-
дащ колектор с дължина 
около 13,5 км. В допълнение 
е предвидено изграждане на 
канализационна и водоснаб-
дителна мрежа и довеждащ 
колектор за населените 
места – с. Ясен, Долна 
Митрополия, Тръстеник и 
с. Буковлък. 

По оста се очаква да 
бъдат финансирани и други 
големи проекти, но към мо-
мента на подаване на про-
грамата те не биха могли 
да бъдат конкретно дефи-
нирани. 

Планира се един и на 
Столичната община. Той 
е по приоритетна ос 2 за 
подпомагане използването 
на решения от типа „от-
падъци за производство 
на енергия“. Следствие е 
на започналото строител-
ство на завода за механич-
но-биологично третира-
не, който ще преработва 
всички битови отпадъци 
на София (с изключение на 
разделно събираните био- 
и зелени отпадъци). Както 
„Строител“ писа, една от 
задачите на инсталация-
та е да се произведе RDF 
фракция, която би могла да 
се използва като алтерна-
тивно гориво в съоръжение 
за ко-генерация на енергия 
в „Топлофикация София“. 

Пътят към това обаче 
е реконструкцията на „Топ-
лофикация София“, която да 
даде възможност за използ-
ване на RDF като гориво. 

Съгласно предварител-
ните проучвания горивната 
инсталация на „Топлофика-
ция София” е с капацитет 
за оползотворяване на 180 
хил. т RDF. Проектът дава 

Близо 70% от парите по програмата са за подземна инфраструктура,        

Разпределение на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели
(Позоваване: член 96, параграф 2, първа алинея, буква г), подточка И) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

За целите на настоящата таблица ИМЗ (специално разпределени средства и съответна подкрепа от ЕСФ) се счита за фонд.

Приоритетна ос Фонд
Категория 

региони
Тематична 

цел
Подкрепа 
от Съюза

Национално 
участие

Обща стойност  
на финансирането

Приоритна ос 1 „Води“ КФ Слаборазвити ТЦ 6 1 033 620 000,00 182 403 529,41 1 216 023 529,41

Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ ЕФРР Слаборазвити ТЦ 6 219 000 000,00 38 647 058,82 257 647 058,82

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биораз-
нообразие“

ЕФРР Слаборазвити ТЦ 6 101 390 000,00 17 892 352,94 119 282 352,94

Приоритетна ос 4 „Превенция и управле-
ние на риска от наводнения“

КФ Слаборазвити ТЦ 5 50 000 000,00 8 823 529,41 58 823 529,41

Приоритетна ос 5 „Въздух“ КФ Слаборазвити ТЦ 6 50 000 000,00 8 823 529,41 58 823 529,41

Приоритетна ос 6

„Техническа помощ“ ЕФРР Слаборазвити ТП 40 410 000,00 7 131 176,47 47 541 176,47

ВСИЧКО 1 494 420 000,00 263 721 176,47 1 758 141 176,47

Елица Илчева

Новата ОП „Околна 
среда 2014 - 2020 г.“ ще е 
благодат за ВиК сектора. 
От проекта, публикуван 
на сайта за обществени 
консултации на Министер-
ския съвет, става ясно, че 
във водна инфраструктура 
ще се инвестират 69,17% 
от общия бюджет на про-
грамата, чиято стойност 
се очаква да достигне 1,5 
млрд. евро без национално-
то съфинансиране.

За проблеми с битови-
те отпадъци са предви-
дени 14,65%. Основен при-
оритет за периода 2014 
- 2020 г. ще бъде намалява-
нето на биоразградимите 
отпадъци. За целта ще се 
инвестира и в строител-
ството на заводи за ре-
циклиране. 

Програмата ще има 
шест основни направле-
ния, подредени в шест 
приоритетни оси – води, 
отпадъци, Натура 2000 и 
биоразнообразие, превен-
ция и управление на риска 
от наводнения, подобрява-
не качеството на атмос-
ферния въздух и техниче-
ска помощ.

Едва 3,35% от европа-
рите по ОПОС ще са за 
управление на риска от на-
воднения, включително и за 
увеличаване капацитета 
на язовирите. Поради голя-
мата територия от Бъл-
гария, попадаща в Натура 
2000, 6,78% от средства-
та ще отидат за опазва-
не и възстановяване на 
местообитанията на жи-
вотинските и растител-
ните видове. Интересен 
акцент тук е, че програма-
та ще подкрепя дейности 
за строителство по пра-
вилата в зоните, като ще 
предлага и разяснителни 
кампании за тези възмож-
ности. В момента те се 
разглеждат като места, в 
които е забранено изграж-
дането. 

По настояване на Ев-
рокомисията, както и в 
досегашния период, сред-
ствата за ВиК ще се ин-
вестират в селища с над 
10 000 жители, основно в 
пречистване на водите и 

изграждане на мрежи. Те 
обаче няма да са доста-
тъчни за обновяването на 
остарелите съоръжения. 
Според анализ на  Све-
товната банка, за да се 
реализират сериозните 
инвестиции в сектора 
през следващите години, 
са необходими поне 11,5 
млрд. лв. Едва 30% от па-
рите могат да дойдат 
от Брюксел, при това от 
всички програми. Остана-
лите  70% трябва да са от 
бюджета и приходите на 
водните дружества. По-
следните обаче могат да 
се борят за финансиране 
едва след като се случи 
планираното във водната 
стратегия, а именно кон-
солидация на отрасъла в 
най-много 28 регионални 
водни дружества, вместо 
сегашните 66. В новата 
ОПОС е заложено реформа-
та да приключи до края на 
2016 г. и след това асоциа-
циите и ВиК операторите 
да могат да кандидат-
стват с проекти.

Едно от специфичните 
предизвикателства (по 
Приоритетна ос 1 - „Води“) 
е подобряването на пре-
чистването на отпадни 
води и качеството и упра-
влението на ресурсите за 
питейна вода по стратеги-
чески и разходоефективен 

начин. В сектор „Отпадъ-
ци“ по ОПОС се предвижда 
финансиране на мерки, с 
които да се достигне цел-
та рециклиране на 50% до 
2020 г. Те са съобразени 
и с препоръката на ЕК, че 
„Приоритет трябва да по-
лучи предотвратяването 
на боклуците, повторната 
употреба и рециклирането, 
а нуждите от депониране 
е необходимо да бъдат на-
малени.“ 

Инвестиционната  

стратегия 

„Със средствата за 
водния сектор в България 
е нужно да се надградят 
постигнатите резултати 
през периода 2007 - 2013: 
инвестиране в изгражда-
нето и доизграждане на 
55 ПСОВ (от които 53 са 
в агломерации с над 10 000 
е.ж.), подготовката на 
други 26 проекта за подо-
бряване и развитие на ин-
фраструктура за питейни 
и отпадни води в агломера-
ции над 10 000 е.ж., подкре-
па за разработването на 
Планове за управление на 
речните басейни (ПУРБ), 
както и за реформирането 
на ВиК сектора по проект, 
изпълняван от Министер-
ство на регионалното раз-
витие“, се посочва в про ек-

то програмата. 
Финансовият ресурс 

ще се насочи към агломе-
рации с над 10 000 е.ж., 
които обаче не са в съот-
ветствие с изискванията 
на европейското законода-
телство. 

Планирано е да се съз-
даде необходимата база за 
извършване на проучвания, 
свързани с разработване-
то на планове за речните 
басейни. 

За пречистване на от-
падните води в България е 
необходимо да бъде осигу-
рено събиране, отвеждане 
и пречистване на отпад-
ните води в 364 агломера-
ции. От тях 256 са между 
2000 и 10 000 е.ж., а 108 са 
над 10 000 е.ж. Възможна 
е динамика на тези данни 
във връзка с провеждане на 
анализ на национално ниво. 
За всички 364 селища око-
ло 80% от общия товар  е 
обхванат от канализацион-
на мрежа. Доизграждане е 
необходимо в 351 населени 
места. 

Документът посочва, 
че е наложително сериозно 
наваксване, предвид  фа-
кта, че при изпълнението 
на ОПОС 2007 - 2013 г. е 
забавена реализацията на 
проектите поради промяна 
на подхода за определяне 
на приоритетните инвес-

тиции; дълги процедури 
по отчуждаване на земя;  
продължителен период 
на оценка на проектните 
предложения поради неза-
доволителното им качест-
во; неопределено време за 
сключване на търговски 
договори поради обжалване 
на обществените поръчки; 
незадоволително качество 
на кадастралните карти, 
което забавя изпълнението 
на СМР дейностите. 

Планира се пълноцен-
ното прилагане на реги-
оналния подход във ВиК 
сектора да се реализира 
след 2016 г. Процесът по 
изпълнение на реформата 
се осъществява от МРР и 
е подпомаган чрез проект 
по досегашната Опера-
тивна програма „Околна 
среда“. Натрупаният опит 
през 2007 - 2013 г. показва, 
че подготовката на регио-
нални проекти би ускорила 
процеса на планиране на 
приоритетни инвестиции 
на ниво обособена терито-
рия. Поради тази причина 
до края на 2016 г. се очаква 
да стартира разработва-
нето на предложения с по-
мощта на инициативата 
на Европейската инвести-
ционна банка – JASPERS. В 
тази връзка финансиране-
то 2014 - 2020 г. ще бъде 
насочено към територи-
ално ориентирани обекти, 
основаващи се на мастър 
планове с активното учас-
тие на ВиК операторите. 

До 2016 г., в случай 
че има проекти, за които 
може да се докаже, че от-
говарят на изискванията 
за регионален подход, то 
те биха могли също да се 
изпълняват. Съгласно На-
ционалния план за дейст-
вие по изменение на клима-
та за периода 2013 - 2020 г. 
при големи пречиствател-
ни станции (над 50 000 
е.ж.) ще се изследва въз-
можността отделяният в 
метан-танковете биогаз 
да се използва за производ-
ство на електроенергия 
за нуждите на ГПСОВ. При 
малки и средни пречис-
твателни станции ще се 
изследва въвеждането на 
анаеробна стабилизация на 
утайките с улавяне и изга-

Снимки Десислава Бакърджиева
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        почти 15% - за проблемите с боклука

възможност на „Топлофи-
кация" за икономия от над 
10% от потребявания в мо-
мента природен газ, както 
и да покрие нуждите за 
обезпечаване на базовия 
товар, като в интервали-
те на ниска консумация ще 
акумулира произведената 
топлинна енергия и ще я 
реализира в часовете на 
нарастващо потребление. 

Защитната инфраструкту-

ра също е приоритет.

Анализ на авторите 
на оперативната програ-
ма сочи, че общо 30% от 
бедствията в България 
в периода 1974 - 2006 г. 
са наводнения, като 11 
от 13-те големи у нас са 
между 2000 - 2009 г. Сле-
дователно средният брой 
е 1,2 годишно, което е 
значително увеличение 
спрямо средния им брой 
от 0,1 случая за последни-
те 111 години по данни на  
EM-DAT (2012). Това се дъл-
жи главно на изключител-
но валежната 2005 г., но 
според моделите такива 
събития ще се случват по-
често предвид изменение-
то на климата. В потвърж-
дение на това е и фактът, 
че годишната сума на 
валежите през 2005 г. е 
924 mm, а за 104 години (до 
2007) има само 9 години с 
годишна сума на валежите 
от над 800 mm, като 5 от 
тях са регистрирани през 
последните две декади на 
периода. 

„Необходима е адекват-
на инфраструктура, която 
да е в състояние да се 
справи с много по-големи 
обеми вода, формирани за 
кратко време. С част от 
инвестициите по тази ос 
ще се търси превенция и 
управление на риска от на-
воднения в населени места 
- проекти по изграждане, 
укрепване и/или рехабили-
тация на защитна инфра-
структура и/или хидротех-
нически съоръжения. При 
изпълнението им ще е не-
обходима съгласуваност с 
мярка 71 от НПРД за Нату-
ра 2000, както и принос за 
изпълнението на целите на 
Дунавската стратегия“, е 
посочено в проекта. 

Ще се реализира пилотен 

проект за р. Искър

В рамките на приори-
тетната ос за превенция 
на наводненията се пред-
вижда създаване на нацио-
нален център за управление 
на водите в реално време. 
Планира се първоначално из-
пълнение на пилотен проект 
за поречието на р. Искър, а 
в последствие и за още 12 
основни поречия в страната 
(Огоста, Вит, Осъм, Янтра, 
Русенски лом, Провадийска, 
Камчия, Тунджа, Марица, 
Арда, Места, Струма). 

Центърът ще предста-
влява уеб-базирана систе-
ма за мониторинг и прогно-

зиране на речния отток, 
включваща и експлоата-
цията на язовирите с цел 
оптимизиране изпускането 
на водите от съоръжения-
та за различни цели, както 
и осигуряване на по-добро 
управление в периоди на 
суша. Тя ще бъде изградена 
въз основа на съществува-
щата хидроложка инфор-
мационна система за по-
лучаване на данни в реално 
време, която при доказана 
необходимост ще бъде над-
градена и/или подобрена и 
ще предоставя нужната 
информация в реално време 
за количеството на водни-
те ресурси на заинтересо-
ваните лица и обществе-
ността. Бенефициент ще 
бъде МОСВ (дирекция „Уп-
равление на водите“).

По същество мерките 
за въвеждане на решения 
за превенция и управление 
на риска от наводнения са 
насочени към укрепване на 
бреговете в населените 
места, вкл. екосистемно 
базирани решения, дейнос-
ти по възстановяване на 
заливни зони, дейности, 
свързани с подобряване на 
задържането на водите, 
проектиране и изграждане/
укрепване/рехабилитация 
на защитна инфраструк-
тура и/или хидротехни-
чески съоръжения (вкл. 
биологично укрепване на 
бреговете, диги и др.). Бе-
нефициенти са общините. 

Предвидени са и проуч-
вания и оценки във връзка с 
втори План за управление 
на риска от наводнения 
(ПУРН) за периода 2022 - 
2027 г. Те ще се разработ-
ват от 2016 до 2021 г. и ще 
обхващат всички аспекти 
на управлението на риска 
от наводнения с фокус вър-
ху предотвратяването, за-
щитата и подготвеност-
та, отчитайки влиянието 
на изменението на клима-
та. Бенефициент и тук е 
МОСВ (дирекция „Управле-
ние на водите“). 

Общини или юридически 
лица с нестопанска цел ще 
могат да кандидатстват 
за демонстрационни/пи-
лотни проекти, чието из-
пълнение ще допринесе за 
подобряване на околната 
среда. Ще се насърчават 
инвестициите за адре-
сиране на специфични ри-
скове, осигуряващи устой-
чивост към бедствия и 
развитие на системи за 
управление на бедствия. 
Тук обаче няма планирани 
конкретни големи проекти. 

Интегриран подход за 

териториално развитие 

Териториалният об-
хват на ОПОС 2014 - 
2020 г. е територията на 
цялата страната – всички 
региони (NUTS II), които са 
категоризирани като по-
слаборазвити територии 
(less developed regions). В 
страната се разработ-
ват планове за развитие 

на районите за планиране. 
В тях ясно се очертават 
различията в заетостта, 
доходите и изградената 
инфраструктура в резул-
тат на разнообразните 
природни условия, вече из-
градените социално-иконо-
мически структури, както 
и динамиката на развитие 
на отделните територи-
ално-административни 
единици. 

Съгласно Становище-
то на службите на Коми-
сията относно разработ-
ването на споразумение за 
партньорство и програми 
в България за периода 2014 
- 2020 г. Северозападни-
ят регион за планиране е 
най-бедният в ЕС с БВП на 
глава от населението само 
27% от средния за ЕС (Ев-
ростат 2009). Неговият 
план показва, че въпреки 
че през него преминават 
два от трансевропейски-
те транспортни коридори, 
районът е изключително 
слабо развит в социално-
икономическо отношение. 

През 2014 - 2020 г. ре-
гионалната политика ще 
бъде насочена към корекция 
на процесите на развитие 
на районите на страната 
с оглед преодоляване на 
изоставането им, реша-
ване на проблеми от со-
циално-икономически и ин-
фраструктурен характер, 
разкриване на капацитета 
на местния потенциал и 
подобряване пазарната 
устойчивост на местни-
те икономически субекти, 
съхраняване и опазване на 
околната среда и насърча-
ване на ресурсната ефек-
тивност, както и превен-
ция и управление на риска и 
използване на потенциала 
на културното наследство. 

България предвижда 
постепенно изграждане 
на структури и институ-
ционален  капацитет и 
създаването на механизми 
за прилагане на интегри-
рани териториални инвес-
тиции. Пилотният проект 
за прилагане на ИТИ се 
предвижда да се реализира 
в Северозападния район, 
като ще се осъществява 
въз основа на Интегрирана 
стратегия за територи-
ално развитие за периода 
2014 – 2020. 

Основните вложения 
се планира да бъдат на-
сочени към икономическо 
съживяване на региона 
чрез повишаване на кон-
курентоспособността на 
предприятията, развитие 
на предприемачеството и 
промишлеността, агробиз-
нес, туризъм, чрез опазване 
и развитие на културно-ис-
торическото наследство 
и на социалната сфера. 
Акцентът ще бъде поста-
вен върху използване на 
местния потенциал при 
отчитане на основните  
предизвикателства и про-
блеми. 

В тази връзка ОПОС 
2014 - 2020 г. планира на-

Изграждане/рехабилитация/
реконструкция на съоръжения за пре-
чистване на отпадните води, вкл. на 
обекти за третиране на утайки (съ-
гласно изискванията на Директивата 
за пречистване на отпадните води и 
условията в разрешителното за зау-
стване, вкл. осигуряване на по-строго 
пречистване с отстраняване на био-
генни елементи от отпадните води за 
агломерации над 10 000 е. ж., зауства-
щи в чувствителни зони);

Изграждане/рехабилитация/рекон-
струкция или подмяна на канализа-
ционни мрежи към или от ПСОВ с цел 
приоритетно осигуряване на еколого-
съобрзно и икономически ефективно 
функциониране на ВиК системите съ-
образно ангажиментите на страната 
по Директивата за пречистване на 
градските отпадни води; 

Изграждане/рехабилитация/ре-
конструкция на съоръжения за пречист-
ване на питейни води или, ако е иконо-
мически по-ефективно, чрез изграждане 
на нови водовземни съоръжения; 

Изграждане/рехабилитация/ре-
конструкция на водоснабдителни мре-
жи за пречистване на питейни води 

в изпълнение на задълженията по Ди-
ректива 98/83/ЕО с цел повишаване на 
ефективността на ползване на водите, 
с цел намаляване на загубите на вода 
във водопреносните мрежи; 

Изграждане на съпътстваща 
инфраструктура (напр. електроснаб-
дяване, път, водоснабдяване), която 
обслужва само изгражданите обекти 
(напр. ПСОВ, ПСПВ и помпени станции);  

Подпомагане на подготовката на 
инвестиционни проекти за финансира-
не по приоритетна ос 1 бенефициен-
ти: асоциации по ВиК, юридически лица 
със стопанска цел (вкл. ВиК операто-
ри), общини (за проекти, чието изпъл-
нение е започнало в програмен период 
2007 - 2013), МРР и УО на ОПОС (само 
за подпомагащи дейности). 

При предоставяне на средствата 
по тази приоритетна ос ще се използ-
ва и възможността за прилагане на 
финансови инструменти за дейности, 
отговарящи на условията по чл. 37 от 
Регламент (ЕС) №1303/2013. Бенефи-
циент е МОСВ (дирекция „Управление 
на водите“). Основни целеви групи: ба-
сейнови дирекции, НИМХ, населението 
в страната. 

сърчаване активността на 
потенциалните бенефици-
енти при подготовката и 
изпълнението на проекти в 
по-слабо развитите реги-
они в страната както по 
райони за планиране, така 
и на по-ниско NUTS ниво. 

Подходът „отдолу нагоре“ 

основно за Натура 2000

ОПОС 2014 - 2020 г. 
предвижда и използване на 
подхода „Водено от общ-
ността местно развитие“ 
(ВОМР) за изпълнение на 
дейности за мрежата На-
тура 2000 както чрез вече 
създадените местни ини-
циативни групи (МИГ) в 
Програмата за развитие 
на селските райони 2007 
– 2013 и местните ини-
циативни рибарски гру-
пи (МИРГ) в Оперативна 
програма за развитие на 
сектор „Рибарство”, така 
и чрез новите групи, които 
ще бъдат създадени през 
периода 2014 – 2020 г. 
На базата на съществу-
ващия опит в страната 
за периода 2007 - 2013 г. 
е заявена категорична 
подкрепа в посока продъл-
жаване и надграждане на 
прилагането на подобен 
подход. „Очевидно е пре-
димството на метода 
„отдолу-нагоре“, предвид 
факта, че местните пуб-

лични и частни организа-
ции познават в най-голяма 
степен както предизвика-
телствата, така и пре-
димствата в съответна-
та територия“ е посочено 
в програмата. 

Основните предизви-
кателства, с които ще 
се борят местните гру-
пи през програмен период 
2014 - 2020 г., засягат не-
обходимостта от създа-
ване на заетост, вкл. ал-
тернативна, и използване 
на местния потенциал за 
растеж. Това ще постиг-
не концентрация на та-
кива интервенции, които 
имат най-голяма добавена 
стойност за преодоляване 
на социалните и икономи-
ческите различия. Приори-
тет на национално ниво, 
посочен в Споразумението 
за партньорство и имащ 
отношение към мрежата 
Натура 2000, чието реали-
зиране ще се осъществява 
по инструмента Водено от 
общностите местно раз-
витие (ВОМР), е „Интег-
риран подход към околната 
среда чрез съхраняване на 
природата и насърчаване 
на ресурсната ефектив-
ност, вкл. дейности за 
превенция и управление на 
риска и за използване на 
потенциала на културното 
наследство“.  

Със средства от ОПОС 

ще бъдат планирани и про-
ведени 3 последователни 
национални информацион-
ни кампании, които ще на-
сочат вниманието и инте-
реса на заинтересованите 
страни към възможности-
те, предоставяни от мре-
жата Натура 2000.

Инвестициите по при-
оритетни оси 1 и 2 ще 
допълват предвидените 
инвестиции в рамките на 
зоните за въздействие за 
градовете от 1-во до 3-то 
и на цялата територия на 
селищата от 4-то ниво, 
финансирани чрез ОПРР 
2014 - 2020 г. 

Облекчения за  

най-западналите райони

Проектът отчита 
специфичните потребно-
сти на географски райони, 
които са най-тежко засег-
нати от бедност, или на 
целевите групи с най-ви-
сок риск от дискриминация 
или социално изключване. 
Предвиждат се следните 
конкретни мерки:  опро-
стяване на процедурите, 
използване на стандарти-
зирани формуляри за кан-
дидатстване/отчитане, 
намаляване броя на при-
дружаващите документи 
и облекчаване на докумен-
тооборота – срок постоя-
нен; редуциране времето 
за предварителен/послед-
ващ контрол и верифика-
ция чрез оптимизиране 
структурата на УО – срок: 
юни 2014 г.; намаляване на 
етапите и значително 
опростяване на оценка-
та на проектни предло-
жения по процедурите на 
директно предоставяне, 
когато това е подходящо; 
описание на конкретни-
те действия, с които при 
избора на операциите се 
отчитат изискванията за 
опазване на околната сре-
да, ефективно използване 
на ресурсите, смекчаване 
на изменението на клима-
та и адаптация към него, 
устойчивост при бед-
ствия, както и превенция 
и управление на риска. 
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Пътуваща изложба показва приложенията на технологиите  за сигурността, 
навигациите и земеделието

Невена Картулева

Европейското кос -
мическо изложение беше 
открито в София от Але-
сандро Бутиче, директор 
„Информационни дейности“ 
към ГД „Предприемачество 
и индустрия“ на ЕК, Огнян 
Златев – ръководител на 
Представителството на 
Европейската комисия у 
нас, и д-р Тодор Чобанов – 
зам.-кмет с ресор „Култура, 
образование, спорт и пре-
венция на зависимостите“ 
към Столичната община. В 
бялата шатра на пл. „Алек-
сандър I Батенберг“ от 16 
до 24 май всички жители 
и гости на столицата на-
пълно безплатно ще могат 
да разгледат пътуващата 
изложба, която се предста-
вя у нас за първи път. Ев-
ропейското космическо из-
ложение ще бъде отворено 
от понеделник до петък от 
10.00 до 20.00 ч., а в събота 
и неделя до 22.00 ч.

„За мен е огромна чест 
да бъда в София, за да пред-
ставя дейността на Евро-
пейската космическа аген-
ция. Куполът е дал шанс на 
около 400 хил. души  да раз-
берат какъв е приносът на 
този сектор в живота на 
гражданите. За повечето 
от вас Космосът е може би 

далечна реалност, но пол-
зите от него са навсякъде 
около нас. Тези технологии 
и услуги постоянно подобря-
ват живота ни, има хиляди 
апликации, помагащи за 
сигурността и използване-
то  на ресурсите. Затова 
Космосът е приоритет за 
ЕС“, заяви Алесандро Бу-
тиче при откриването на 
изложбата. Той подчерта, 
че изложението ще бъде 
посетено от много деца и 
училищни групи и би се рад-
вал, ако това, което видят, 
ги мотивира достатъчно, 
за да изучават нашата 
планета. По думите му ЕС 
е в преломен момент на из-
следването на космически-
те технологии. Във връзка 
с това Бутиче даде няколко 
примера за приложението 
на глобалната спътнико-
ва навигационна система 
„Галилео“ и на сателитите, 
обединени в програмата 
„Коперник“, като посочи, че 
първата чрез навигациите 
може да отвори вратата за 
бъдещи предприемачи, кои-
то да предложат нови услу-
ги. „Коперник“ допринася за 
подобряването на сигурнос-
тта и предпазването от 
природни бедствия.

Общо над 30 000 прило-
жения разчитат на косми-
ческите технологии. С тях 

може да се работи по опти-
мизация на транспорта, по-
вишаване на ефективност-
та в селското стопанство 
и рибарството, защита на 
околната среда и подобря-
ване на сигурността. Досе-
га изложбата е гостувала 
успешно на 19 европейски 
града през последните две 
години. Това са Копенхаген, 
Тулуза, Хелзинки, Брюксел, 

Виена, Ларнака, Лондон, 
Мадрид, Будапеща, Хано-
вер, Варшава, Братислава, 
Дъблин, Рим, Вилнюс, Талин, 
Мюнхен, Лисабон и Крайова. 
След София, през юни излож-
бата ще е в Прага, а от 6 до 
14 септември – в Любляна. 

Влизайки в шатрата, 
се озовавате под купола на 
нощното небе, осеяно със 
звезди и сателити, в среда-
та на сцена, от която виж-
дате Земята в изцяло нова 
перспектива. От общо 13 
екрана можете да гледате 
видео и да получите ин-
формация за космическата 
политика и изследвания, за 
приложението на тези тех-
нологии в земеделието, за 
полетите с помощ от Кос-
моса, за услугите, свързани 
с пътищата и картогра-
фирането, за устойчивото 
развитие и енергия, земе-
делие и рибарство, подкре-
па за управление на извън-
редни ситуации, изменение 
на климата, поддържане на 
доброто здраве на хората и 
планетата, както и за „Га-
лилео“ и EGNOS.

Посетители от всички 

възрасти могат да видят 
широката гама от инова-
тивни технологии и услуги, 
които Космосът им пред-
лага. Благодарение на ин-
вестициите във водещите 
европейски програми „Гали-
лео“ и „Коперник“ (по-рано 
известни като GMES – Гло-
бален мониторинг за околна 
среда и сигурност) гражда-
ните на Европа могат да 
се възползват от многото 
приложения, които създа-
ват пазарни възможности 
и помагат за откриване на 
нови работни места и ико-
номически растеж. Посред-
ством „Галилео“ общност-
та придобива собствена 
авангардна спътникова на-
вигационна система. Спо-
ред проучванията програ-
мата може да доведе до 
90 млрд. евро ръст в евро-
пейската икономика в пър-
вите си 20 години. Наред с 
„Галилео“ „Коперник“ използ-
ва данни, събрани от сате-
лити, както и от базирани 
на Земята инструменти 
за измерване, които допри-
насят за по-доброто раз-
биране за климатичните 

промени и проблемите на 
околната среда, например 
чрез точното наблюдение 
състоянието на океаните 
или химичния състав на ат-
мосферата. Тя също включ-
ва приложения за сигурност 
като тези за гранично на-
блюдение. 

Според Организацията 
за икономическо сътруд-
ничество и развитие све-
товният пазар за търгов-
ски данни от наблюдение 
на Земята може да нарасне 
до 3 млрд. долара годишно. 
До 2017 г. се очаква „Ко-
перник“ да върне ползи на 
стойност най-малко 4 до 
10 пъти от необходимите 
инвестиции. В момента 
европейската космическа 
промишленост струва 5,4 
млрд. евро годишно и в нея 
е зает висококвалифициран 
персонал, наброяващ над 
31 000 души. Чрез уникал-
ните интерактивни, обра-
зователни и забавни прояви 
на Европейското космиче-
ско изложение ЕС подчер-
тава многото ползи, които 
инвестициите в Космоса 
носят на гражданите.

Особено щастлив съм по някол-
ко причини, първата от които е, че 
откривам това модерно изложение, 
което показва възможностите и 
достиженията на науката и на съ-
трудничеството между страните 
-  членки на ЕС, в областта на ви-
соките технологии. Както знаете, 
София е един от най-старите гра-
дове в Европа и недалеч от площада 
се намира  центърът на древната 
Сердика. Това илюстрира връзката 
между античността и бъдещето. 
Може би в България не е много по-
пулярна дейността на ЕС в облас-

тта на космическите изследвания, 
но именно това е една от целите 
на изложението – да запознае граж-
даните със значението, което общ-
ността отдава на новите техноло-
гии, подобряващи нашия живот.

С финансирането на европейска-
та техническа програма през новия 
програмен период ще се осигурят 
ползи за около 30 млрд. евро и ще се 
създадат 50 хил. работни места до 
2030 г. Още се борим с последстви-
ята от икономическата криза. Може 
би за някои инвестициите в подобни 
програми не изглеждат достатъч-

но рентабилни. Но нека не забравя-
ме, че България също е космическа 
страна и има своята история в 
тази сфера. Независимо от труд-
ностите, в които се е намирала, е 
отделяла средства, за да изследва 
космически технологии и за подго-
товка на нашите учени. Това е по-
могнало България да бъде считана 
за равноправен член в семейството 
на космическите държави.  Рекор-
дът за посещаемост на това изло-
жение се държи от Рим и Крайова с 
над 50 хил. души. Надявам се ние да 
го подобрим. 

Особено интересното, полезно и любопитно експо по-
казва на гражданите, че Европа не е забравила за Космоса 
и инвестира в изследването му. Най-важното е, че тези 
усилия водят до конкретни резултати в ежедневието на 
всеки от нас. 

Чрез инсталациите тук могат да се видят различните 
начини, чрез които технологиите подобряват нашия живот. 
Една от програмите е насочена към превенцията от бед-
ствия. „Коперник“ дава възможност на властите в ЕС да 
имат данни за подобен род събития. Комуникациите играят 
огромна роля в нашия живот, а много от тези, които използ-
ваме, първо са били разработени чрез космическите изслед-
вания. Нашата гордост е, че тук, в рамките на БАН, има хора, 
които и сега се занимават с такива проучвания и имат своя 
принос в общите усилия на голямото европейско семейство. 

Огнян Златев, ръководител на 
Представителството на ЕК в България:

Д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет 
на Столичната община: 

Снимки Eмил Христов

Алесандро Бутиче, директор „Информационни дейности“ към ГД „Предприемачество и индустрия“ на ЕК, Огнян Златев 

– ръководител на Представителството на ЕК у нас, и д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет към Столичната община, откриха 

Европейското космическо изложение в София
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ЕС планира 13 сателита по „Галилео“

„Галилео“, европейската глобална спътникова 
система, ще предлага независими услуги за навига-
ция, определяне на местоположението и времето 
и ще бъде оперативно съвместима с американска-
та глобална позиционираща система GPS и руска-
та ГЛОНАСС, като предлага подобрени комбинира-
ни характеристики.  Ще се състои от спътници, 
кръжащи на около 23 хил. км над Земята. Услугите, 
които ще предлага, са за сигурност, за търсене и 
спасяване, както и търговски – предоставяне на 
достоверни данни с висока точност за професио-
нални потребители. 

Европейската геостационарна служба за навига-
ционно покритие (EGNOS) е първият опит на Европа 
в спътниковата навигация. Тя подобрява точността 
на GPS на Стария континент. Подходяща е за при-
ложение в критични за сигурността ситуации, като 
например водене на самолети или навигиране на ко-
раби по тесни канали. Засега системата се състои 
от три спътника и мрежа от наземни станции. 

е европейска инициатива за изграждане на ав-
тономен капацитет за наблюдение на Земята. С 
помощта на данни от спътници, наземни сензори, 
станции за наблюдение на атмосферата и шаманду-
ри в океана тя осигурява особено важна информация 
за околната среда във вид на карти, масиви с данни, 
отчети, предупреждения при критични ситуации. 
„Коперник“ предоставя услуги за мониторинг на зем-
ната повърхност, на морската среда и на атмос-
ферата. Това помага за създаване на законодател-
ство в областта на околната среда и съблюдаване 
за неговото прилагане и ефективност. Програмата 
има капацитет за бързо проследяване и картогра-
фиране, чрез което оказва подкрепа при спасителни 
операции при възникване на природни бедствия, про-
мишлени аварии или хуманитарни кризи. Очаква се да 
предостави и услуга за откриване почти в реално 
време на петролни петна, които да се проследяват 
до мястото, от където започва разливът.

Ренета Николова

Г-н Бутиче, каква е 

ролята на космическата 

индустрия в развитието 

на Европа? Какво можем 

да очакваме от изложе-

нието?

Изложбата гостува за 
първи път в България. Цел-
та е чрез нея гражданите 
да получат по достъпен 
начин информация за това, 
с което се занимава ЕС 
по отношение на косми-
ческото пространство. 
Космическата индустрия 
е иновация, тя има много 
приложения от полза за 
гражданите, за бизнеса, за 
промишлеността. Трябва 

да върнем индустрията в 
ЕС и тя да бъде устойчива 
и в интерес на европейски-
те граждани. Именно Кос-
мосът е индустрията на 
бъдещето през XXI – XXII в.  
и ще има роля в създаване-
то на нови работни места. 
От 2014 г. услугите, свър-
зани с позиционирането, 
като се започне от авто-
мобилната навигация и се 
стигне до управлението на 
транспортните паркове, 
ще станат по-надеждни. 
Това се отнася и за дей-
ности, за които времето е 
изключително важ но - бан-
кови транзакции, оптични и 
електрически мрежи.

Какви са проектите, 

по които Европа работи, 

и какво е тяхното прило-

жение?

Двата основни проек-
та са „Галилео“ и „Копер-
ник“. Първият е съвкупност 
от сателити за навигация. 
Това е европейската сис-
тема, която служи като 
GPS (GPS е системата на 
САЩ). Това са общо 4 са-
телита, планът е да ста-
нат 13. 

Другата програма „Ко-
перник“ е също съвкупност 
от сателити - за наблю-
дение. То е съсредоточено 
в няколко основни направ-

ления – земята, небето, 
морето, атмосферата, 
климата. Има полезни при-
ложения в различни сфери, 
като например земедели-
ето. Експото е за всички, 
с доста образователен  
подход - за европейците на 
бъдещето. България също 
може да извлече ползи от 
програмата. Целият ЕС 
трябва да участва и да е 
единен в политиката за из-
следване на космическото 
пространство. 

В какви области би 

могла да се включи стра-

ната ни?

България ще бъде обла-
годетелствана като стра-
на, която може да ползва 

приложенията на 
двете програми . 
Има доста видове 
навигации – за са-
молети, за кораби, 
за селското стопан-
ство. Компаниите 
също ще могат да 
се възползват най-
вече заради по-пре-
цизното управление 
на машините. На-
пример чрез сатели-
тите изключително 

точно, до сантиметри 
може да се определи къде 
да се наторява в селско-
то стопанство. Очаква 
се 70% възвръщаемост на 
инвестициите. Това озна-
чава, че ако инвестирате 
1 млн. евро, ще спечелите 
700 хил. евро. 

Как системите мо-

г а т  д а  п о мо г н а т  з а 

сигурност та?

„Коперник“ има прило-
жение в тази област - при 
мониторинг на земетресе-
ния, при хуманитарни кри-
зи. Едната система за на-
блюдение  използва радар. 
С нея дори в лошо време 
може да се осъществява 
мониторинг. 

„Галилео“ може ли да 

се използва за изработ-

ването на кадастрални 

карти?

Има хиляди апликации, 
включително за кадастър. 
Със сателитната сис-
тема можете да видите 
невероятни детайли – на-
пример отделни дървета. 
Дори може да се измери 
нивото на замърсяване на 
въздуха. 

Как оценявате инте-

реса към изложението? 

За два дни са го посетили 

над 17 хиляди души.

Надявам се София да 
подобри рекорда на Рим и 
Крайова. Тук е мястото да 
благодаря на всички медии 
и организации, които ни 
подкрепиха - на българския 
Клуб - журналисти срещу 
корупцията, и вестник 
„Строител”, на БНТ и БТА.  
Благодаря ви, че подкре-
пяте тази инициатива на 
ЕК. Една от политиките на  
Комисията е  чрез местни-
те партньори да можем да 
комуникираме с българска-
та общественост.  Вие го 
направихте по перфектен 
начин.

Алесандро Бутиче е дългогодишен говорител на ОЛАФ, а към 

настоящия момент заема поста директор „Информационни 

дейности“ към ГД „Предприемачество и индустрия“ на ЕК. През 

септември м.г. Бутиче участва заедно с вицепрезидента на ЕК с 

ресор „Предприемачество и индустрия” Антонио Таяни на третия 

дискусионен форум, организиран от Камарата на строителите в 

България – „Строителството през 2014 г. Европейски перспективи 

и предизвикателства пред икономиката и строителната индустрия 

в контекста на новия програмен период 2014 – 2020 г.“. На форума 

бе представена кампанията на ЕК за борба с фалшифицирането на 

промишлени стоки. Алесандро Бутиче е почетен член на българския  

Клуб - журналисти срещу корупцията. При визитата си в нашата 

страна първото му посещение бе в редакцията на вестник 

„Строител”. За изданието на КСБ бе и първото интервю, което 

представителят на ЕК даде за българска медия. Бутиче проведе и 

работна среща с УС на Клуб - ЖСК.

Алесандро Бутиче и Александра Весоли от ГД „Предприемачество и индустрия“ на ЕК гостуваха 

в редакцията на в. „Строител“, където бяха посрещнати от гл. редактор Ренета Николова

Алесандро Бутиче, директор „Информационни дейности“ 
към ГД „Предприемачество и индустрия“ на ЕК:
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обаче малките получават по-го-
лям брой места, отколкото биха 
имали при стриктно спазване на 
пропорционалността. Съгласно 
Договора от Лисабон за изборите 
през 2014 г. броят на членовете 
на Европейския парламент варира 
от шест за Малта, Люксембург, 
Кипър и Естония до 96 за Германия.

Гласуването е организирано по 
различен начин в страните член-
ки. Например някои държави разде-

лят територията си на областни 
избирателни райони, докато други 
имат само един избирателен ра-
йон. На национално ниво страни-
те могат да вземат решения за 
деня на вота в съответствие със 
своите традиции. Резултатите 
от изборите във всички 28 страни 
членки ще бъдат обявени вечерта 
на 25 май, след 23 ч. централно ев-
ропейско време (24 ч. българско). 

Гласуването е задължител-
но в Белгия, Люксембург, Кипър и 
Гърция. Гражданите на Чехия, Ир-
ландия, Малта и Словакия нямат 
право да подават вота си в чуж-
бина. Учредителната сесия на но-
воизбрания Европейски парламент 
ще се състои на 1 юли в Страс-
бург. През същия месец ще има и 
втора пленарна сесия, на която се 
очаква да бъде утвърден новият 
председател на Европейската ко-
мисия. Мащабът на изборите за 
Европейски парламент е по-малък 
единствено в сравнение с вота в 
Индия.

Какво ново?

Настоящите избори за Ев-
ропейски парламент са може би 
най-важните досега. Причината 
е не само че ще се зададе бъдеща 
посока за развитие в търсене на 
изход от икономическата криза. 
Новото политическо мнозинство 
ще формира също европейското 
законодателство за следващите 
пет години в редица области – от 
единния пазар до гражданските 
свободи. Парламентът – един-

ствената пряко избрана институ-
ция на ЕС – вече е централно зве-
но на европейската система. Той 
е равнопоставен с националните 
правителства по почти всички за-
конодателни актове на ЕС.

По-важното е, че това е първи-
ят евровот след влизането в сила 
на Договора от Лисабон. Той дава 
редица значими правомощия на Ев-
ропейския парламент. Например за 
пръв път резултатите от вота 
ще се вземат предвид, когато дър-
жавите членки номинират новия 
председател на Европейската ко-

мисия, който ще наследи настоя-
щия Жозе Мануел Барозу през ес-
ента на 2014 г. ЕП ще трябва да 
одобри кандидата, защото според 
договора парламентът избира кой 
ще оглави комисията. Тоест, опре-
деляйки евродепутатите със своя 
вот, гласоподавателите имат ду-
мата и за това кой да заеме най-
важният пост в Европа.

Претендентите

Петте големи политически 
формации от общо 13-те евро-
пейски партии излъчиха кандида-
тите си за председател на Евро-
пейската комисия. ЕНП номинира 
Жан-Клод Юнкер. Той е най-дълго 
управлявалият правителствен 
ръководител в ЕС. Бил е премиер 
на Люксембург в продължение на 
18 години и е бивш председател 
на Еврогрупата. Още през 1984 г. 
става министър на труда в прави-
телството на Жак Сантер, после 
и  министър на финансите в след-
ващия кабинет на Сантер.

Кандидатът на ПЕС е Мартин 
Шулц, настоящият председател 
на Европейския парламент. Любо-
питното е, че е бил продавач на 
книги, а политическата си кариера 
започва като общински съветник 
(1984 - 1999) и кмет (1987 - 1998) 

на Вюрзелен. След 1996 г. 
е депутат в ЕП, а от 2004 
до 2012 г. оглавява група-
та на социалистите.

Алиансът на либерали-
те и демократите избра 
бившия белгийски премиер 
и лидер на парламентарна-

та група на АЛДЕ - Ги Верхофс-
тад. Първия си кабинет той със-
тавя през 1999 г. в коалиция със 
социалистите и зелените от 
Фландрия и с франкофонските 
съответствия на тези партии 
от Брюксел и Валония. След из-
борите през 2003 г. Верхофстад 

образува второ правителство.
Зелените номинираха герман-

ката Ска Келер. Цялото й име е 
Франциска Мария Келер, съпругът 
й е финландският активист Мар-
кус Дрейк. От 2001 г. тя е член 
на Младите Зелени, а през 2002 г. 
се присъединява към германски-
те Зелени. Между 2005 - 2007 г. 
е говорител на Федерацията на 
Младите европейски зелени. От 
2009 г. е депутат в ЕП.

Европейската лява формация 
излъчи лидера на гръцката коали-
ция СИРИЗА - Алексис Ципрас. Той 
е строителен инженер. Влиза в 
парламента през 2009 г.

Дебатът 

между петимата водещи кан-
дидати на основните европейски 
политически партии за най-висо-
кия пост - на председател на ЕК, 
се проведе в пленарната зала на 
ЕП. В рамките на 90 минути те 
избягваха конфронтации и по-ско-
ро разменяха идеологии и лозунги. 
Основните дискутирани теми 
бяха излизането от финансовата 
и икономическа криза, регулация-
та на пазарите, стабилизирането 
на ЕК, създаването на нови работ-
ни места и по-умерено затягане 
на коланите. 

Очаквано, петимата спориха 
най-вече за бюджетните ограни-

чения и ролята на банките за раз-
растване на финансовата криза. 
Гръцкият лидер Алексис Ципрас оп-
редели политиката на бюджетни 
съкращение като катастрофална 
и призова да бъде сложен край на 
„дълговата параноя“. Така Гърция 
остана във фокуса на дебата, 
като последва коментарът на кон-
серватора Жан-Клод Юнкер: „Ев-
ропа не приложи крайната мярка 
за пълно затягане на колана спря-
мо Гърция. В началото на кризата 
приложи кейнсианските политики, 
приеха се норми към банката, коя-
то бе виновна. Приемам някои от 
обвиненията, но никога няма да се 
съглася, че не сме били достатъч-
но солидарни с Гърция.” 

Либералът Ги Верхофстад за-
яви, че в Атина и Рим проблемът 
не е бил в банковия сектор, а в ло-
шите политики на местните пар-
тии. Според него главният въпрос, 
който стои днес, е дали гражда-
ните искат да си върнат държа-
вата-нация или искат по-интег-
рирана Европа, която да покаже 
лице на Китай, САЩ и страните 
от БРИКС. Той се обяви за по-го-
ляма интеграция на ЕС и по-силен 
вътрешен пазар.

Социалистът Мартин Шулц 
изрази съгласие, че ЕС е направил 
грешка с „безсмисленото орязва-
не” на разходите. Той акцентира 
на борбата с безработицата и 
предотвратяването на изтича-
нето на капитали, както и регули-
рането на финансовата система. 
Според него мерките срещу да-
нъчните измами и укриването на 
задължения са най-ефективният 
начин за постигане на добро със-
тояние на бюджетите на държа-
вите - членки на ЕС. Шулц призова 
и за данъчни облекчения за рабо-
тодателите. Той обеща, че ако 
оглави ЕК, комисията би контро-
лирала банките много по-строго.

Ги Верхофстат призова за 
по-единна Европа и фискална 
дисциплина. Ска Келер посочи, че 
страните членки трябва да ин-
вестират в устойчиви работни 
места и възобновяеми енергийни 
източници.

Петимата участници в деба-
та се обединиха около тезата, че 
е необходимо ЕС спешно да пред-
приеме нова обща политика, за да 
се бори с огромния наплив от неле-
гални имигранти. Накрая обобщи-
ха накратко своите послания. Юн-
кер се обяви срещу разделението 
на ЕС - на нови и стари държави, 
на северни и южни. Шулц обеща 
по-открити и прозрачни институ-
ции. Верхофстат и Келер акценти-
раха на работните места, а Ци-
прас наблегна на възможността 
думата на гражданите да се чува 
по-често чрез референдуми.

Това е първият вот след влизането в сила на Договора 
от Лисабон, който делегира повече правомощия на ЕП

У нас за първи път ще пус-
каме последователно номери-
рани бюлетини, подредени в ко-
чани. Те имат полиграфическа 
защита и целта е да не могат 
да се подменят в кабината за 
гласуване.

От лявата страна на бюле-
тината са изписани имената 
на партиите, коалициите и ини-
циативните комитети, издиг-
нали независим кандидат, как-
то и квадратчета с поредните 
им номера. В дясната й част 
има и 17 кръгчета с поредни 
номера - колкото са евродепу-
татите от България. Гласопо-
давателят може да отбележи 
избора си само със знак Х или V 
със синя химикалка в квадрат-
чето с номера на съответната 
листа, иначе бюлетината ще 
се счита за невалидна.

Освен партия или коалиция 
той може да посочи и предпочи-
тание за конкретен кандидат 
от листата - т.нар. преферен-
ция. За целта трябва да по-
стави знак X или V и в едно от 
кръгчетата от дясната част 
на бюлетината - с номер, кой-
то съответства на поредния 
номер на кандидата в листата. 
Пред изборното помещение и в 
кабините за гласуване има таб-
ло, на което са изписани имена-
та и номерата на кандидатите 
по листи. Ако в бюлетината е 
отбелязана преференция за 
повече от един кандидат, тя 
няма да се отчита, но гласът 
за отбелязаната партия или 
коалиция ще е валиден.

Невена Картулева

Изборите за Европейски парла-
мент (ЕП) ще се проведат от 22 
до 25 май. Гражданите на ЕС ще 
посочат общо 751 души, които да 
ги представляват в Брюксел през 
следващите пет години. В Бълга-
рия ще гласуваме за 17 депутати 
на 25 май.

Начало на вота дадоха Вели-
кобритания и Холандия на 22 
май. Следва Ирландия, в коя-
то гражданите ще направят 
своя избор на 23 май. В Чехия 
изборите ще са два дни – на 
23 и 24 май. В събота е вотът 
в Словакия, Малта и Латвия. 
Останалите държави от ЕС 
ще определят своите евроде-
путати в неделя, 25 май. 

Всяка страна членка има 
определена квота в ЕП. Мес-
тата се разпределят на след-
ния принцип: страните с по-го-
лямо население имат и повече 
парламентарни представители 
от тези с по-малко. Въпреки това 

Снимка Ренета Николова

ЕНП номинира Жан-Клод Юнкер

Алиансът на либералите и 

демократите избра Ги Верхофстад

Кандидатът 

на ПЕС е 

Мартин Шулц

Европейската лява формация излъчи 

Алексис Ципрас

Зелените номинираха Ска Келер

Петимата претенденти  

за председател на ЕК водиха дебат 

в пленарната зала на ЕП
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Емил Христов

Тръбите за изграж-
дането на газопровода 
„Южен поток" започват да 
пристигат в края на ме-
сеца в пристанищата във 
Варна и Бургас, съобщи 
изпълнителният директор 
на „БМФ Порт Бургас” кап. 
Жорж Дерелиев на нароч-
на пресконференция. Пър-
вата  от няколко пратки 
ще е с тегло от 840 хил. 
т. Материалите ще  се 
съхраняват на специално 
подготвени за целта пло-
щадки, които ще се нами-
рат на 17-о и 18-о корабни 
места. Първата доставка 
ще бъде от два руски и 
един европейски произво-
дител. Техният товар ще 
бъде свалян с два 100-тон-
ни крана, които са първи-
те с подобен капацитет в 
България. Пристанището 
е инвестирало повече от 6 
млн. евро за закупуването 
им. Капитан Жорж Дерели-
ев допълни, че са израбо-

тени и специални захват-
ни устройства, които ще 
са необходими за товаро-
разтоварните операции.

По време на пресконфе-
ренцията стана ясно още, 
че втората доставка ще 
бъде от руски и японски 
производители. Тръбите, 
всяка от които с дължина 
49 м и с тегло над 40 т, ще 
бъдат заварявани на чет-
ворки от специални маши-
ни на кораб. 

Според първоначални-
те планове подводната 
част на „Южен поток" 
ще бъде на дълбочина до 
2300 м. Компаниите, които 

ще извършват монтажна-
та работа на място, са 
„Сайпем" и „Ол Сийз". През 
декември съоръженията 
ще бъдат транспортира-
ни до кораба, от където 
ще започне монтирането 
им в морето. „Няколко са 
причините частното прис-
танище да бъде избрано за 
доставката“, уточни кап. 
Дерелиев. „Едно от важни-
те условия е сигурността, 
територията на целия 
порт е под постоянно ви-
деонаблюдение, спазват 
се всички мерки и въведе-
ни стандарти за безопас-
ност“, добави още той.

Капитан Жорж Дерелиев, изпълнителен 
директор на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД: 

Инвестиционната програма на „БМФ 
Порт Бургас” ЕАД  предвижда през 2014 г. 
в обновяване на инфраструктурата и 
техническите съоръжения да бъдат вло-
жени над 20 млн. евро. Дружеството е 
концесионер на пристанищните терми-
нали „Бургас Изток – 2”, „Бургас Запад” 
и складова база „Лозово”.  От отдаване-
то на концесия досега товарооборотът 
в терминалите е увеличен два пъти в 
сравнение с годините, когато са били 
държавна собственост. Близо 6 млн. евро 
се влагат в закупуването и монтирането 
на претоварно съоръжение за пропан-бу-
тан. Това е първото съоръжение от този 
тип в страната. Досега целият внос на 
пропан-бутан у нас се е извършвал през 
пристанища в Румъния. 

През миналата година „БМФ Порт 
Бургас” преустрои част от мощности-
те си – кранове, механизация и складова 
база, съобразно изискванията на техно-
логията за товарене на зърно. Амбиция-
та на дружеството е да изгради модерен 
специализиран зърнен терминал. Строи-

телството му вече започна. През тази 
година ние ще закупим и поставим нов 
силоз, произведен от водеща в бранша 
фирма в САЩ. Първата фаза предвижда 
да бъдат изградени три силоза с обща 
вместимост 45 хил. тона.

Стартирали сме и работата по за-
крит склад за съхранение на медните 
концентрати, които „Аурубис България” 
превозва през порта. Той ще е разполо-
жен върху площ от 10 дка и ще гаранти-
ра надлежно съхранение на суровината 
и ще предотврати замърсяването на 
района  при лоши атмосферни условия. 
Ще се построи и заграждение на цялата 
концесионна площ, а също така вече се 
монтират и видеокамери.

За участието на „БМФ Порт Бургас” в 
изграждането на европейската газопро-
водна мрежа мога да кажа, че то е от 
голямо значение не само за концесионера 
на пристанището, но и за цялата мор-
ска индустрия в града. То ще доведе до 
увеличение на товарооборота, което ще 
донесе допълнителни приходи като такси 
за държавното предприятие „Пристани-
ще – Бургас” АД. Освен това ще осигури 
заетост на много от фирмите. Ще бъ-
дат извършвани множество технически и 
морски услуги, ще се ангажират влекачи, 
пилотни служби, агентиране, спедиция 
и много други. Надяваме се, че по този 
начин през  2014 г. ще отбележим подем.

Всеки от елементите е дълъг около 50 м и 
тежи около 40 т

www.bgregio.eu

Десислава Бакърджиева 

От началото на август жп линията 
София – Мездра ще се конкурира с пътна-
та мрежа, свързваща двата града. Тогава 
се очаква да приключат ремонтните дей-
ности по модернизацията на жп трасето 
между гарите Своге и Бов. Средствата 
са в размер на около 14 млн. лв. Обектът 
е с дължина 8 км и е част от проекта 
за рехабилитация на железопътната ма-
гистрала София – Мездра. Към момента 
в междугарието Своге – Бов са обновени 
2,3 км от жп линията. В готовата от-
сечка е направено отводняване, изградени 
са дренажи, канавки, земно легло и пред-
пазен пласт от 30 см срещу замръзване. 
Поставени са мрежи на всички опасни 
участъци и няма риск от падащи скали. 
Това установи проверката на министъра 
на транспорта, информационните тех-
нологии и съобщенията Данаил Папазов, 
който премина с електрическа мотриса 
по линията София – Мездра. В провер-
ката се включиха зам.-министърът на 
транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията Антон Гинев, генерал-
ният директор на Национална компания 
„Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) 
инж. Милчо Ламбрев, зам.-изпълнителни-
ят директор на НКЖИ Христо Алексиев 
и изпълнителният директор на „Холдинг 
БДЖ” ЕАД Християн Кръстев. Крайната 
им спирка бе Враца, където разгледаха 
старата и новата жп гара и железопът-
ната секция в града. 

„Проверихме цялото трасе, огледа-
хме всички ремонтни дейности, които и 
в момента продължават. Завършените 
участъци позволяват безконфликтното 
пътуване от София до Враца. Ние го на-
правихме за 1 час и 40 минути с всички 
спирания. След приключване на обекта 
около Своге, където в момента се подме-
нят релсите, времетраенето на пътува-
нето ще се намали до 1 час и 30 минути. 
Това е с 20 минути по-малко в сравнение 

с автомобил, чийто водач спазва всички 
правила и ограничения по пътя”, подчерта 
Данаил Папазов в края на обиколката.

Основните ремонти по жп трасето 
София – Мездра са започнали през 2010 г. 
Инвестираните средства до момента 
възлизат на 64,6 млн. лв. Финансиране-
то е осигурено от държавния бюджет и 
от инфраструктурни такси. За измина-
лия период по линията София – Мездра е 
извършено подновяване на железния път 
в още седем участъка. Дейности са из-
пълнени в междугарията Бов – Лакатник,  
Елисейна – Зверино, Зверино – Мездра юг 
и Илиянци – Курило. Най-сериозен ефект 
за железопътния трафик има рехабили-
тацията на трасето между Илиянци и 
Курило. Отсечката е с дължина 6,5 км 
и преди обновяването се изминавала за 
6,5 минути със скорост от 60 км/ч. След 
модернизирането на обекта влаковете 
могат да се движат със 120 км/ч за 3,4 
минути. За изминалите четири години по 
жп трасето София – Мездра са изпълнени 
основни ремонти и по „слабите места” и 
съоръженията по трасето на стойност 
1,2 млн. лв. 

Инж. Иво Петров, ръководител на же-
лезопътна секция - Враца, сподели, че жп 
линията София – Мездра е най-трудното 
трасе за поддържане в България заради 
географските особености. Отсечката 
е с дължина 87,9 км. По протежението 
й има 36 тунела, 68 моста, 44 „слаби 
места”, 10 активни свлачища, 17 опасни 
скални откоси, 11 срутища и 5 слягащи 
насипа. „В междугарието Илиянци - Курило 
използвахме метода на циментацията, 
постигнахме много добри резултати. 
Там почвата е чернозем, настилката се 
напуква през лятото, баластът пада в зе-
мята и съответно влаковете се движеха 
с 50 км/ч”, обясни инж. Петров. По думите 
му НКЖИ за първи път прибягва до мето-
да за заздравяване на земята с цимент, 
който се използва при изграждането на 
магистралите.
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Министърът на мла-
дежта и спорта ежегодно 
утвърждава размера на 
средствата за строител-
ство и ремонт на спортни 
обекти и съоръжения. Фи-
нансовото подпомагане 
се извършва въз основа 
на проекти, одобрени по 
реда на тази наредба до 
12 месеца след датата на 
внасянето им във ведом-
ството. 

8 условия и няколко  

задължения

Обектите, за които 
кандидатстват допусти-
мите организации, трябва 
да отговарят на следните 
8 условия:

1. Да са с национално 
значение или държавна или 
общинска собственост.

2. Да няма открита 
процедура за промяна на 
собствеността или за от-
даване на концесия, както 
и висящо съдебно произ-
водство относно правото 
на собственост.

3. Да са предоставени 
за управление и/или ползва-
не за период, надхвърлящ с 
не по-малко от две годи-
ни срока за реализация на 
проекта.

4. Да се ползват по 
предназначение.

5. В тях да се провеж-
дат състезания от дър-
жавния спортен календар, 
учебно-тренировъчна дей-
ност от организации и/или 

се ползват за подготовка 
от съставите на нацио-
налните отбори.

7. Да имат развита ин-
фраструктура.

8. Да са включени в пуб-
личния регистър на Минис-
терството на младежта и 
спорта.

Общините могат да 
кандидатстват, ако са 
изпълнили задълженията 
си към Министерството 
на младежта и спорта по 
предходни договори и за 
обекти и съоръжения, кои-
то са публична общинска 
собственост.

Държавните спортни 
училища могат да бъдат 
финансово подпомагани за 
следните дейности по под-
дръжка и развитие на полз-
ваната от тях материал-
но-техническата база: 

1. изготвяне на зас-
немания, възстановяване 
на строителна докумен-
тация, идейни, техничес-
ки и работни проекти и 
изготвяне на оценка за 
съответствие на инвес-
тиционните проекти със 
съществените изисквания 
към строежите, издаване 
на разрешения съгласно 
приложимата нормативна 
уредба, авторски и строи-
телен надзор; 

2. строителство, пре-
устройство, реконструк-
ция, модернизация и всички 
видове ремонт на държав-
ните спортни училища и 
ползваните от тях обекти 

и съоръжения;
3. извършване на оди-

ти за енергопотребление 
в държавните спортни 
училища;

4. създаване на архи-
тектурна среда за хора с 
увреждания. 

Изисквания към проектите

Желаещите да получат 
финансово подпомагане 
ще трябва да предста-

вят пред министъра на 
младеж та и спорта про-
ект за изграждане, рекон-
струкция или модерниза-
ция по образец, утвърден 
от ведомството, който 
трябва да съдържа: 

1. подробно описание на 
строителните дейности, 
етапите и сроковете за 
изпълнение;

2. финансова и техни-
ческа обосновка за разме-
ра на исканите средства;

3. прогноза за очаква-
ния ефект от финансово-
то подпомагане и изпълне-
нието на проекта. 

За спортните органи-
зации и държавните учили-
ща той трябва да е съгла-
суван предварително със 
съответните общински 
органи, с лицето – соб-
ственик на обекта или на 
което той е предоставен 
за управление. Проектите 
се внасят в деловодство-

то на Министерството 
на младежта и спорта. 
Към тях общините прила-
гат и решение на общин-
ския съвет за одобряване.

За дейности, за кои-
то съгласно Закона за 
устройство на терито-
рията (ЗУТ) не се изисква 
издаване на разрешение за 
строеж, към проекта се 
прилагат:

1. схема – архитектур-
но заснемане или архитек-

Ресорното министерство иска банкова гаранция, за да финансира строителни проекти

Елица Илчева

Общините и спортните организации, 
които получават финансово подпомага-
не от Министерството на младежта и 
спорта за ремонт и строителство на 
спортни съоръжения, ще учредяват в 
полза на ведомството банкова гаранция. 
Това е една от новос тите, които пред-
вижда проектът на Наредба № 2 за под-
помагане на строителството и ремонта 
на спортни обекти и съоръжения, който 
е публикуван за обсъждане в портала за 
обществени консултации на Министер-

ския съвет. Целта е да се гарантира в 
определена степен реалното изпълнение 
на одобрените и финансирани обекти.

Предвидено е също общините да мо-
гат да получават финансово подпомага-
не само за съоръжения, които са тяхна 
собственост. Има и изискване да са из-
пълнили задълженията си към ресорното 
министерство по предишни договори.

Държавните спортни училища пък ще 
получават средства за поддръжката и 
развитието на материално-техничес-
ката база, която ползват. За подпомагане 
могат да кандидатстват и спортните 

федерации и клубове. 
От действащата в момента наред-

ба са запазени изискванията към проек-
тите на организациите. Предвидено е 
учебните заведения да могат да получа-
ват средства за съоръжения, свързани с 
учебно-тренировъчната и спортно-със-
тезателната им дейност. Всяка година 
министърът трябва да утвърждава раз-
мера на парите, а проекти, финансирани 
от други източници или програми, няма да 
бъдат субсидирани.

В документа са описани и условията, 
на които трябва да отговарят организа-

ции и клубове, които кандидатстват. Ще 
се дават средства само за обекти и съо-
ръжения с национално значение, собстве-
ност на държавата или общините. За тях 
е необходимо да няма открита процедура 
за промяна на собствеността или за от-
даване на концесия.

Организацията, получила финансира-
не, ще е длъжна да предоставя обекта или 
съоръжението за ползване безвъзмездно 
изцяло или частично за определено време 
на детски градини, училища и ВУЗ-ове. 

Ето и резюме на акцентите в норма-
тивния документ.

В края на март стана ясно, 
че за 2014 г. държавата отде-
ля 20 млн. лв. по политиката за 
масов спорт. Над 40 млн. лв. 
пък ще бъдат дадени за рекон-
струкция на вече съществува-
щи съоръжения. Около 5 млн. лв. 
ще струват ремонтните дей-
ности на залата в Бургас, око-
ло 4,5 млн. лв. ще бъдат изхар-
чени за Двореца на културата 
и спорта във Варна. Предвиден 
е сериозен бюджет от по 2 млн. 
лв. за различни съоръжения в 
Плевен, Русе, Стара Загора и 
Велико Търново. 

След заявените миналата 
есен намерения за основен 
ремонт на Зимния дворец на 
спорта от държавното друже-
ство „Академика 2011” в момен-

та тече обществена поръчка 
за избор на изпълнител. Тя се 
отнася за проектиране, стро-
ително-монтажни работи и 
авторски надзор, а прогнозна-
та цена е близо 41 млн. лв. без 
ДДС. Офертите на кандидати-
те ще бъдат отворени на 27 
май в 10 ч. в зала „Фестивална”.

В  по сле дн и те  ме с еци 
спортният министър Мариана 
Георгиева прогнозираше цена 
от 50 до 55 млн. лв. за обновя-
ване на залата с капацитет 
около 4000 души заради тежко-
то състояние на съоръжение-
то.

Правителството вече от-
пусна 35 млн. лв. за тази го-
дина за увеличаване капитала 
на „Академика 2011” с прин-

ципал спортното ми-
нистерство, които ще 
бъдат използвани за 
реконструкцията. През 
2015 г. се предвижда 
ремонтът да се финан-
сира с още 15 млн. лв. 
Срокът за изпълнение 
според тръжната доку-
ментация е 1 година и 9 
месеца след сключване 
на договор с избрания 
кандидат.

„Става въпрос за 
много сериозен ре-
монт. По тази причина всичко 
се ревизира – до стотинка, до 
детайл. Вътре съоръжението 
е с тежка специфика, с лошо 
състояние – техническо, стро-
ително, и процедурата, а и по-

нататък ремонтът, ще бъде 
безкрайно нелеко и отговорно 
занимание”, коментира в нача-
лото на месеца министър Геор-
гиева.

Пловдив също се бори за 
държавни средства за спорт-

ни ремонти. Те обаче не влизат 
в предварителните планове на 
правителството. Милион и 400 
хил. лв. иска местната власт, 
за да обнови стадионите в 
града, които догодина ще са 
необходими за тренировките 

Снимка в. „Строител“
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турен план на сградата и 
на съответните помеще-
ния, които ще се рекон-
струират или модернизи-
рат;

2. обяснителна запис-
ка, описваща предвидени-
те дейности;

3. детайлна количест-
вено-стойностна сметка 
по видове дейности;

4. документ, издаден 
от главния архитект на 
общината, удостоверя-
ващ, че за строителните 
дейности не се изисква 
издаване на разрешение за 
строеж.

Когато съгласно ЗУТ 
се изисква издаване на 
разрешение за строеж, се 
прилагат:

1. идеен, технически 
или работен проект съ-
гласно ЗУТ и Наредба № 4 
за обхвата и съдържа-
нието на инвестиционни-
те проекти (обн. ДВ, бр. 
51 от 2001 г., изм. бр. 85 
от 2009 г., доп. бр. 96 от 
2009 г.), придружен от под-
робна количествено-стой-
ностна сметка по видове 
строително-монтажни 
работи. Когато се пред-
ставя идеен проект - със 
задължението след сключ-
ване на договора за финан-
сово подпомагане лицето 
да възложи изготвянето 
на технически/работен 
проект, - размерът на фи-
нансовото подпомагане 
се обосновава на базата 
на внесените документи 
и придружаващата ги ко-
личествено-стойностна 
сметка;

2. оценка на съответ-
ствието на инвестицион-
ния проект със същест-
вените изисквания към 
строежите;

3 .  р а з р е ш е н и е  з а  
ст роеж;

4. остойностени тех-
нически спецификации на 
оборудването и/или дос-
тавките, които трябва да 
бъдат закупени по проек-
та, когато е приложимо. 

Кандидатът за финан-
сово подпомагане трябва 
да осигури строителен и 

авторски надзор съгласно 
изискванията на ЗУТ. 

Държавните спортни 
училища изготвят проект 
за поддръжка и развитие 
на ползваната от тях ма-
териално-техническа база.

Ред за разглеждане  

на проектите

Постъпилите във ве-
домството предложения за 
дейности се разглеждат 
от експертна комисия, 
назначена със заповед на 
министъра на младеж та 
и спорта, която преценява 
съответствието с изис-
кванията на тази наредба 
и приложимите норматив-
ни актове. Проектите се 
разглеждат в срок от 2 
месеца след внасянето им.

Специална комисия мо-
тивира взетите решения 
въз основа на следните ми-
нимални критерии: необхо-
димост, целесъобразност, 
обществена значимост и 
социален ефект на проек-
тите. 

Условията за финансо-
во подпомагане, начинът 
на доказване на целесъоб-
разното разходване на 
предоставеното финан-
сово подпомагане, както 
и взаимните задължения и 
отговорности се уреждат 
с договор. В него се опре-
делят видът, съдържание-
то и периодичността на 
отчетите, които трябва 
да се представят в хода 
на изпълнение, и докумен-
тите, които е необходимо 
да ги придружават. Може 
да се изисква и допълни-
телна информация. 

Договорът се сключ-
ва в едномесечен срок от 
издаване на заповедта на 
министъра. При подписва-
не спортните организации 
и общините, които получа-
ват финансово подпомага-
не, учредяват в полза на 
Министерството банкова 
гаранция за изпълнение 
в размер на 3% от стой-
ността. Тя трябва да е 
безусловна и неотменима 
и със срок на валидност 

6 месеца след изтичане 
на договора. Длъжностни 
лица от Министерството 
на младеж та и спорта из-
вършват проверки на от-
четите и представените 
с тях документи, както 
и проверки на място. Ми-
нистърът утвърждава 
протокола по ал. 2, с кой-
то приема или не отчета 
по одобрения и финансиран 
проект. Той може да спре 
финансовото подпомагане 
в следните случаи:

1.  прекратяване на 
действието на спортна-
та лицензия на спортната 
организация;

2. откриване на произ-
водство по ликвидация или 
обявяване в несъстоятел-
ност на спортната орга-
низация;

3.  прекратяване на 
членството на  спор-
тен клуб в съответната 
спортна федерация;

4. преустановяване на 
спортно-състезателната 
дейност на спортния клуб;

5. непредставяне на 
отчети за изпълнени и фи-
нансирани етапи на проек-
та;

6. несъответствие 
между отчетените и/или 
действително извършени-
те и одобрените по проек-
та дейности или на недо-
пустими разходи.

Предоставените по 
тази наредба средства, 
които не са усвоени, как-
то и тези, за които е из-
дадена заповед за прекра-
тяване на финансовото 
подпомагане по чл. 22, се 
възстановяват в пълен 
размер ведно със законоус-
тановената лихва, счита-
но от датата на превода 
на парите. 

Проектите за изграж-
дане, реконструкция и мо-
дернизация на спортни 
обекти и съоръжения, по-
дадени до влизане в сила на 
тази наредба, се разглеж-
дат по досегашния ред.

М и н и с т ъ р ъ т  н а 
младеж та и спорта дава и 
указанията по прилагане-
то на наредбата.

на отборите - участници 
в Европейското първен-
ство по футбол за юно-
ши до 17 години. В момен-
та се водят преговори 
между правителството 
и футболния съюз, а об-
щината обявява предва-
рително обществената 
поръчка за строител-
ство, за да не губи 
време след това. 
Официалните срещи 
на първенството 
ще се играят на две 
съоръжения – стади-
он „Христо Ботев” 
и стадион „Локомо-
тив”. В Пловдив оба-
че ще се настанят 8 
отбора, на които са 
им нужни и трениро-
въчни игрища. Това 
изисква ремонт на 
терени и съблекални 
на стадионите „То-

дор Диев”, „Локомотив”, 
„Марица”, „Пловдив”, в 
Оризаре и „Век та”. Най-
голяма сума е необхо-
дима за обновяване на 
официалното игрище на 
стадион „Локомотив” – по 
предварителни разчети 
682 хил. лв. Използвани 
ще бъдат и ултрамодер-

ната база на „Ботев” в 
Коматево, както и ста-
дион „Христо Ботев”, 
където вероятно ще се 
играе финалът. Новоиз-
грждащото се бижу до 
Бирената фабрика ще 
има лиценз за най-висока 
степен по стандартите 
на УЕФА.

Програмата за раз-
витие селските райони 
(ПРСР) е почти един-
ственият източник в 
последните години за ре-
монти на спортни обек-
ти в малките населени 
места. Най-скорошен по-
сериозен такъв обект е 
на община Разлог и е за 
изграждането на стади-
она в с. Годлево, много-
функционална спортна 
площадка за футбол на 
малки врати и тенис на 
корт в с. Баня и за рено-
вирането на стадиона в 
града. Стойността му е 
5 866 571 лв., която срав-
нена с отпуснатите от 
държавата целеви сред-
ства изглежда още по-
значима. В кметството 
пък са доволни, че общи-
ната няма да плати нито 
лев от собствения си 
бюджет, защото всички 
пари са по Програмата 
за развитие на селските 
райони.

Спортният комплекс 

в с. Годлево ще предста-
влява съоръжение с ка-
пацитет от 200 до 1000 
души, включващ състе-
зателно игрално поле с 
изкуствена тревна на-
стилка и постоянна огра-
да, трибуни за зрители с 
пластмасови седалки, 
сграда със съблекал-
ни и санитарно-битови 
помещения, паркинг за 
посетители и служебен 
паркинг.

Многофункционална 
спортна площадка - за 
футбол на малки врати 
и тенис на корт с раз-
мери 20 х 40 м, ще бъде 
изградена и оборудвана 
в с. Баня. Покритието 
на площадката ще бъде 
от изкуствена тревна 
настилка, осветяването 
на игрището ще бъде от 
8 по-големи и 4 по-малки 
прожектора.

Буквално до дни за-
почва обновяването на 
стадиона в Разлог. След 
реконструкцията той 

ще се превърне в нов 
спортен комплекс с три 
сгради – съблекални и 
помещения за треньори, 
медицински кабинет и съ-
блекалня за съдии, помощ-
но помещение. Теренът, 
който се използва за мал-
ко тренировъчно игрище, 
ще бъде с изкуствена 
настилка, ще се постави 
ограда с височина 4 м и 
осветление на 4 стъл-
ба. Ново игрище ще се 
изгради между сградите 
и основното игрище на 
стадиона. Ще бъдат обо-
собени помещения за ме-
дии и контролна стая. По 
трибуните се предвижда 
направа на разделение 
според изискванията на 
две зони – места за гос-
ти и такива за домакини, 
със съответната буфер-
на зона между тях. 3000 
седалки ще се подменят. 
Предвидени са места за 
инвалиди пред трибуни-
те, както и достъп до 
тях. 

Общият брой на регистрираните 
в публичния регистър спортни обек-
ти и съоръжения за социален туризъм 
на територията на България е 3096, е 
записано в Националната програма за 
развитие на физическото възпитание 
и спорта 2013 – 2016 г. 90% от тях се 
управляват от съответните общини, 
7% са държавна и 3% – частна собстве-
ност. 

В документа е отделено специал-
но внимание на лошото състояние на 
спортната инфраструктура, която е в 
постоянен регрес. „Паралелно с намаля-
ване на социалното значение на спорта 
се пренебрегва поддръжката и обновя-
ването на базата. В момента основни 
характерни белези са морално остарели 
съоръжения, лоша поддръжка и единични 
опити за ново строителство. Недос-
татъчен е броят на специализираните 
площадки по местоживеене, на велоалеи 
и други обекти, които предоставят въз-
можност за самостоятелно или органи-

зирано практикуване на спорт. Липсва 
нормативен акт, които да регламенти-
ра тяхното съответствие с междуна-
родните и националните стандарти“, 
пише в програмата.

Като проблем е отчетена липсата 
на достъпна среда за хора с уврежда-
ния, на адаптирана база, както и закъс-
нялото включване (1 септември 2010 г.) 
на спорта към европейските програми с 
индиректно финансиране чрез програми 
за местно развитие, образование, мла-
дежта в действие и др. Същевременно в 
бюджета на България и ЕС не се опреде-
лят средства конкретно за реализация 
на планирано изграждане на спортна 
инфраструктура. 

В Националната програма за разви-
тие на физическото възпитание и спор-
та 2013 – 2016 г. са заложени мерки и 
дейности, чието финансово осигуряване 
следва да бъде обезпечено и чрез рамки 
на оперативните програми за периода 
2014 – 2020 г. 
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Арх. Веселин Колев

„Рутекс  БГ Асфалт” 6:3 „Трейс Груп Холд“

„Рутекс БГ Асфалт” продължи да гази всичко по 
пътя си. Поредният успех беше особено прести-
жен, тъй като бе постигнат срещу един от най-
добрите отбори в дивизията, какъвто несъмнено е 
„Трейс“. Вещо ръководени от своя управител - проф. 
Петър Стефанов, „зелените“ не оставиха съмнение, 
че са отборът, който повече заслужава победата, 
и я постигнаха по категоричен начин. Над всички 
се открои неуморимият Петър Ванков („Рутекс БГ 
Асфалт”), който завърши с хеттрик и с 19 гола се 
утвърди в челото на голмайсторската листа.

3DD Engineering   5:3  Pipe System

„Пайп Систем“ и „3ДД Инженеринг“ сътвориха 
истински спектакъл. На вратата на „Пайпс“ след 
дълго лечение отново застана Иван Качъшки, а в 
редиците на ЗДД липсваше контузеният Найден 
Найденов - едното острие от магическия напада-
телен тризъбец на „розовите“. „Тръбите“ нанесоха 
своя удар в края на първата част, когато в рамките 
на 2 минути последователно се разписаха Олег Бу-
шев и Ивайло Стойчев, а полувремето завари лиде-
рите в класирането с два гола пасив. Очаквано след 
рестарта ЗДД започна да атакува масирано, а в 
редиците на „Пайп Систем“ се усети умора. В тези 
минути над всички на терена отново блесна геният 
на Христо Симеонов (ЗДД), който първо намали за 
1:2, а в 35-ата минута вкара отново и възстанови 
равенството в резултата. Окрилени от изравнява-
нето, ЗДД продължиха да нападат и след минути се 
стигна до пълен обрат – разписа се другата „розова 
перла“ Фидан Фиданов, който майсторски преодоля 
Качъшки и хвъри в екстаз своите.

„Пайпс“ реагира достойно и въпреки психологи-
ческия срив намери сили за бърз отговор – даде го 
отново Ивайло Стойчев, който вкара за 3:3 и върна 
мача в изходно положение.  

В последните 5 минути дойде и развръзката – 
първо Петър Асенов вкара за 4:3, а в последните 
секунди Фидан Фиданов направи резултата 5:3 и 
подпечата поредната победа за своя отбор. 

„Стройкомерс“ 9:1  АПИ

Пременени с чисто нови екипи, момчетата от 
АПИ започнаха мача с настроение и изиграха едно от 
най-добрите си полувремена в лигата. Пет минути 
преди края на първата част резултатът беше 1:1, а 
този развой определено стресна отбора на „Строй-
комерс“, които се мобилизираха  и до почивката взеха 
2 гола аванс. През втората част „Комерса“ заигра 
с повече настроение и постигна шест безответни 
гола за крайното 9:1. Четири пъти се разписа Георги 
Георгиев, хеттрик постигна Цоло Петров, а Димитър 
Терзиев приключи с два гола на своята сметка. 

Автор на почетното попадение за АПИ стана 
Атанас Шутов. 

„СК - 13 Пътстрой“  4:4  „Теразид“

В един луд мач, „Теразид“ и „СК 13 Пътстрой“ не 
излъчиха победител и завършиха при 4:4.

Гонитбата „гол за гол“ продължи през цялата сре-
ща, краят на която се оказа особено драматичен. 
Две минути преди последния сигнал на съдията, „Те-
разид“ се видяха като победители, след като Мартин 
Станков реализира за 3:4, но буквално в последните 
секунди „небесносините“ от Перник успяха да израв-
нят чрез Петър Петров и измъкнаха победата от 
ръцете на „канарчетата“. Ангел Ангелов („Теразид“) 
и Петър Петров („СК - 13 Пътстрой“) завършиха с по 
три гола и си поделиха приза за „Играч на мача“.

В останалите двубои:

Yes Hes – „Райкомерс“ 1:9  
G.P. Group Ltd – „Главболгарстрой“ 3:0 
„СТХБ 1985“ – „Юроком 2000“ 7:0
„Мухарски“ - „GS Строймаркет“ 3:5

Баскетбол Тенис

ФутболФутбол
Симеон Славчев: 

Любослав Пенев: 

Българинът ще играе  
в Шампионската лига със своя 
нов отбор – „Спортинг“ (Л)

Страницата подготви 
Теодор Николов

Бившият ас на „Литекс“ Симеон 
Славчев написа в личната си стра-
ница във „Фейсбук”, че започва нов 
етап от живота му. Той преследва 
вече следващата си голяма мечта. 
Халфът на националния премина от 
тима от Ловеч в „Спортинг“ (Лиса-
бон) – втория в Португалия. Дого-
ворът на българина е за 5 години. 
Според някои медии младият халф на 
националния отбор ще струва на ли-
сабонските „лъвове“ 2,5 млн. евро, но 
тази сума не бе потвърдена.

„Искам да благодаря на всич-
ки треньори, при които съм иг-
рал. Да изразя и огромната си 
благодарност към „Литекс“. Без 
тяхната подкрепа нямаше да 
съм този Симеон Славчев“, за-
яви той. След това футболис-
тът отдаде заслуженото и на 
мениджмънта на клуба.

„Благодаря на ръководство-
то на клуба, което вярваше в 
мене през цялото време. От 
днес започва нов етап в живота 
ми. И преследване на следваща-
та моя голяма мечта“, добави 
той. 

„Сериозната гру-
па от чуждестранни 
играчи в българската 
А група спира разви-
тието на родните ни 
надежди“, недоволен 
е треньорът на на-
ционалния отбор по 

футбол Любослав Пенев. „Ако продължаваме така, след 
няколко години няма да има български представители в 
родното първенство”, предупреди той.

„Надявам се клубовете да намерят решение. И за 
тях ще бъде по-рентабилно да влагат пари в собст-
вени кадри. Има достатъчно талантливи футболисти. 
Наблюдавам младежкия национален отбор – юношите 
до 19 години. Имаме играчи, просто някой трябва да се 
захване и да работи с тях. Имам чувството, че наблюда-
вам първенство, което не е българско”, каза още Пенев.

Холанският специалист Луис ван Гаал ще има за цел да 
върне „Манчестър Юнайтед“ на върха във Висшата лига на 
Англия, след като официално бе назначен за мениджър на 
„червените дяволи”. В момента той е селекционер на холанд-
ския национален отбор, но ще поеме 20-кратния шампион 
на Англия след края на световното първенство в Бразилия.

„Моята амбиция е да върна отбора отново на върха, как-
то беше по времето на Алекс Фъргюсън”, заяви холандецът, 
подписал тригодишен договор с „Юнайтед”.

„Всички се надяват да направя това още в първия ми се-
зон начело на тима. Направих го в Испания с „Барселона“ още 
в дебютната кампания. Мисля, че това може да се случи и в 
Англия. Задачата ми е трудна, но предизвикателството е 
фантастично. Не съм преговарял за пари. Говорихме само за 
новите попълнения и за тези, които може би ще напуснат. 
Исках да разбера кое е възможно и кое не е. Свързаха се с 
мен веднага след уволнението на Мойс. Не ми отне много 
време, за да приема”, подчерта опитният холандец.

Ван Гаал е бивш мениджър на германския шампион 
„Байерн“ (Мюнхен), холандския гранд „Аякс“, както и на „Аз 
Алкмаар“.

Луис Енрике бе представен офи-
циално като треньор на „Барселона“. 
Новият наставник на каталунците за-
яви, че ще започне да гради една нова 
„Барса“, която ще играе атрактивен и 
офанзивен футбол. 44-годишният ис-
панец през миналия сезон води тима 
на „Селта“, а преди това бе начело и 
на италианския „Рома“.

Освен новия наставник каталунци-
те представиха и новите титулярни 
екипи за следващия сезон. Те са в кла-

сическите цветове на тима – червено 
и синьо, които обаче са в по-тъмни то-

нове за разлика от предходни години. 
През миналия сезон „Барса“ завър-

ши на второ място в крайното класи-
ране на Примера дивисион. В последния 
кръг на шампионата каталунците мо-
жеха да грабнат титлата при победа 
над „Атлетико” (Мадрид), но завърши-
ха наравно на „Камп Ноу“. Амбициите 
на Енрике са отборът отново да спе-
чели титлата на домашната сцена и 
да се представи подобаващо на меж-
дународната. 

„В моята кариера имах моменти на върхове и паде-
ния, сблъсках се с много предизвикателства. Не беше 
лесно да стигна до това ниво, но сега се чувствам по-
уверен. В колкото по-големи двубои участвам, толкова 
повече опит трупам“, заяви Григор Димитров.

Най-добрата ни ракета вече е в Париж, където на 
25 май ще започне турнирът „Ролан Гарос”. Българският 
тенисист е поставен под номер 11 в основната схема.

„Турнирът в Париж е един от най-трудните за мен. 
Не знам защо, но тук винаги съм се чувствал странно. 
Определено съм позитивно настроен и искам да се спра-
вя добре и да зарадвам публиката“, допълни Гришо.

Той изказа ласкави думи за новия си треньор Роджър 
Рашийд, с чиято помощ през последните няколко месе-
ца се справя изключително успешно. „Той наистина ми 
помогна много за краткото време, в което сме заедно. 
Роджър е винаги до мен и мога да разчитам на него. Чув-
ството да имаш такъв човек до себе си е страхотно“, 
добавя хасковлията.

Според него ще е много трудно в бъдеще някой млад 
тенисист да повтори успехите на играчи като Матс 
Виландер и Майкъл Ченг, които са печелили титли от 
Големия шлем едва на 18-годишна възраст. 

„Барселона“ грабна бронзовите медали 
след победа над ЦСКА (Москва)

„Макаби“ (Тел Авив) спечели Евролигата по баскет-
бол. Израелският клуб победи „Реал“ (Мадрид) с 98:86 и 
вдигна трофея за шести път в своята история, израв-
нявайки се по този показател с тимовете на „Панати-
найкос“ и ЦСКА (Москва).

Двубоят в Милано бе повече от равностоен, след като и 
четирите части от мача завършиха с не повече от 2 точки 
разлика. Серхио Родригес вкара 21 точки за „Реал“ (Мадрид), 
а по 12 добавиха Фелипе Рейес и Йоанис Бурусис. Безспор-
ният играч на мача обаче беше Тайрис Райс от „Макаби“, 
който реализира 26 точки за под 30 минути на игрището.

Победителят от двубоя трябваше да бъде решен 
след продължения, след като в редовното време мачът 
завърши при равенство 73:73. В продълженията израел-
ците смачкаха противниците си и заслужено спечелиха 
златните медали.

„Барселона” пък спечели бронзовите медали в тур-
нира, след като в малкия финал се наложи с 93:78 над 
руския ЦСКА (Москва).
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Mr. Buttice, what is the role of the 

space industry for the development 

of Europe? What can we expect from 

the EXPO?

The exhibition comes to Bulgaria 
for the first time.  The aim is to make it 
possible for the citizens to get easy to 
understand information about the EU's 

activities in terms of space. The space 
industry is an innovation, it can be ap-
plied in many ways beneficial to the 
citizens, the business, the industry.  We 
need to bring the industry back to the 
EU so it remains sustainable and in the 
interest of the European citizens. It is 
precisely space that stands for the in-

dustry of future in the 21st-22nd centu-
ry. From 2014 on the services related to 
positioning from the driving navigation 
to the transport parks management, 
will become more reliable. This is also 
valid for the activities where time is of 
primary importance  - bank transac-
tions, optical and electric networks. 

This year marks the 100th an-
niversary of the construction of 
the residence of the British Am-
bassador in Sofia. The building is 
located at 36 Vasil Levski Blvd and 
holds a notable place in the archi-
tecture of the capital. It is a rare 
example of a perfectly preserved 
cultural monument from the begin-
ning of the 20th century and this 
makes it unique of its kind. The 

British residence is among the 
oldest and most fascinating resi-
dential buildings in Sofia that also 
has representative functions. The 
construction works took place from 
1910 to 1914 and it was declared 
cultural monument in 1978. A cen-
tury ago it was in the suburbs of 
the town, in the so called quarter 
of the Vitosha barracks (the in-
fantry ones), referred to also as 

'Perlovets'. Due to the fact that 
the neighborhood occupied low 
terrains near a river this was the 
realm of the gardens, the melon 
fields and the improvised dump-
ing grounds of Sofia inhabitants. 
The barracks built here in 1890 be-
came an incentive for the housing 
development of the district and it 
was also the explanation for having 
military men as its first residents.

The British Residence - a Sense of History

Anvrey Tzekov, 
Deputy Chairman of the BCC’s MB:

The members 
of the Chamber 
are its true riches and this 
should be made capital of 

Alessandro Buttice, Information Activities Director to the Enterprise and Industry DG of the EC:

The cadastral maps can be drawn up with the help of space programs

The European Space Expo 
has been opened in Sofia by 
Alessandro Buttice, Informa-
tion Activities Director to the 
Enterprise and Industry DG of 

the EC, Ognian Zlatev – Head 
of the European Commission 
Representation in Bulgaria and 
Dr.  Todor Chobanov – Deputy 
Mayor in charge of ‘Culture, 

education, sport and 
addictions’ preven-
tion’ to the Munici-
pality of Sofia. All 
citizens and guests 
of the capital will 
be able to visit the 
touring exhibition 
completely for free. 
It is presented for 
the first time in our 
country and is lo-
cated under the 
white tent at Square 
Alexander I  von 
Battenberg for the 
period 16th – 24th   
May. The admission 
time to the Expo 
is Monday-Friday: 
10.00-20.00, Sat-
urday and Sunday: 
10.00-22.00.

‘ I  am great ly 
honored to be in 
Sofia to present the 
activity of the Euro-
pean Space Agency. 
The pavil ion has 
made it possible for 

about 400 000 people to get 
informed about the contribu-
tion of this sector to the eve-
ryday lives on earth. Space 
might be a distant reality for the 

majority of you but the benefits 
of it can be found everywhere 
around us. These technolo-
gies and services constantly 
improve our lives, there are 
thousands of applications as-
sisting the security and the ef-
ficient consuming of resourc-
es. That is why Space ranks 
among the EU’s priorities’, said 
Alessandro Buttice upon the 
opening of the exhibition. He 
underlined that the exhibition 
will be visited by a lot of chil-
dren and school groups and 
he shared his eagerness to 
have them motivated to study 
our planet by what they see at 
the Expo. In his words, the EU 
finds itself at a crucial point as 
far as the space technologies 
research is concerned. In this 
respect Buttice gave several 
examples of the application 
of the global satellite naviga-
tion system Galileo and of the 
satellites gathered under the 
Copernicus program pointing 
that through the navigations 
Galileo can open the door to 
future entrepreneurs who can 
offer new services. Copernicus 
contributes to the improving of 
security and the protection 
against natural disasters

Space is the Industry of Future
We are already in the new program period. Big projects 

are again at hand. What are the mistakes from the past 

period that we should not repeat? We have the chance now 

to set regulations and to put those funds to use. What are 

the important things to do?

The less we operate the way we’ve done till now, the 
better. It is absolutely needed that we start the structuring of a 
centralized contracting, the decentralized one didn’t succeed. 
A control over the constructional design is required. It is not a 
secret that the technical funding received under the previous 
program period has been dissipated. Inadequate designs 
have been generated creating difficulties for the constructors. 
Legislative amendments are necessary. Definitely and mostly 
in the sphere of property right, of the cadastre and the Property 
Register, the administrative weight should be reduced in the 
SPA. The capacity of the municipalities and the institutions is 
insufficient for handling the major commissions.  There are 
plenty of points that need to be tackled but the introducing of 
the centralized contracting is to be started with. Perhaps this 
will not be received well by the municipalities but on the other 
hand I can hear more and more often about their reluctance to 
get engaged in euro-projects ever again. And this is especially 
so after the OP ‘Environment’.

Will the set of laws that has been prepared by the 

Minister of the Investment Planning Arch. Ivan Danov 

together with the professional chambers help for the better 

functioning of the sector during the new period?

This is the goal. I support this initiative but it should be 
handled gradually. As the SPA modification will create a certain 
amount of chaos over a period of two, three years. After all, 
each reform requires some adaptation period and time to 
acquire practical experience. Let’s say a person upgrades his 
PC’s Windows version, even for that he’ll need about a month 
to start feeling at ease while using it. So each modification 
should be carried out in a planned manner identifying its 
supporters and opponents. That’s why in my opinion the reform 
process should take at least one year for the implementation of 
the new laws, preceded by an explanation period of at least 6 
months. An educational campaign is necessary oriented to the 
people who will enforce the legislations – the chief architects, 
the technical agencies to the municipalities, the institutions, 
the private sector, etc. A perfect program for the clarifying 
of the enactments should be established by the State. It is 
then when we’ll have an imminent benefit. Otherwise we’ll 
face the risk of losing time of the new program period by the 
implementing of unfamiliar laws. For good or bad the SPA is 
familiar to the public at present.

2014-2020
We submit three operational programs to 
Brussels – ‘Regions under Growth’, ‘Innovations 
and Competitiveness’ and ‘Science and 
Education for Intelligent Growth’

The Government adopted the drafts 
of three operational programs for the 
program period 2014-2020 – ‘Regions 
under Growth’, ‘Innovations and Com-
petitiveness’ and ‘Science and education 
for Intelligent Growth’. Their submitting to 
the European Commission for final ap-
proval is in line. This became clear after 
the regular weekly session of the Coun-
cil of Ministers. It is expected that our 
country will sign the contracts under the 
programs and their corresponding axes 
will be opened for applying by the end 
of this year.

After the session of the Cabinet the 
Minister of the Regional Development 

Desislava Terzieva 
explained that over 
BGN 3.1 billion will 
be invested in the 
regional develop-
ment during the new 
program period. Our 
country will be grant-
ed BGN 2.6 billion, 
the Bulgarian co-financing will be 15% 
or BGN 466 million. The OPRG budget 
amounts at the total of BGN 1.5 billion.

Terzieva underlined that the dispro-
portion in the development of the regions 
has increased and that’s why the attenu-
ation of the differences between the vari-

ous parts of the country will be among 
the main priorities of the Government. 
The OPRG will be the principal financial 
instrument to reach this goal. The inte-
grated plans for urban reconstruction and 
development of 67 cities are in the focus 
of the program, reminded the Minister. 
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Людмил Митакев

На границата между из-
куството и науката, древно 
китайско учение търси ба-
ланса в обкръжаващото ни 
пространство. Чрез подред-
бата в къщата или градина-
та то носи благополучие и 
мир в душата. 

Корените са дълбоко  

в историята

Фъншуй като 
система същест-
вува от около 6000 
години. В основата 
й е фундаментал-
ната връзка на чо-
века с природата. 
Инструментите 
за планиране и 
организиране на 
пространство-
то са смесица от 
мъдрост, практич-
ност и внимателни 
наблюдения. Може 
да се практикува 
както за големи 
обществени сгради, паркове 
и градове, така и в дома или 
в малкото пространство на 
работното място. 

В буквален превод от 
китайски фъншуй означава 
вятър и вода. Счита се, че 
двете природни сили уни-
щожават лошата енергия. 
Като изкуство филосо-
фията е построена върху 
солидни научни принципи, 
подкрепени от модерната 
физика и съвременните 
разбирания за енергията. 
Древните китайци вярвали, 
че земята и всички живи ор-
ганизми имат енергия. Това 
се потвърждава от новите 
открития в областта на 
квантовата физика. Китай-
ците наричат тази енергия 
чи, а учените – електромаг-
нитна.

Действа като акупун-

ктура за жилището

Днес никой не се съм-
нява в акупунктурата, а 
китайците твърдят, че 
фъншуй действа по същия 
начин на дома или градина-
та. Паралелът с нашите 
тела е очевиден. Когато 
има блокаж в меридиана, по 
който се движи енергията 

в нас, се развива някакво за-
боляване. Принципът е ана-
логичен и в жилището. Ако 
обкръжението ни е в безпо-
рядък, мръсно и претрупано, 
ще ни е трудно да намерим 
спокойствие в него. Енер-
гията трябва тече свобод-
но и навсякъде. Кръвта в 
телата ни съдържа желязо, 
което като метал реагира 
на магнитните полета. Ако 

магнитното поле в сгради-
те, които обитаваме, е съв-
местимо с нашето, тогава 
те ще имат положителен 

ефект върху здравето ни, 
концентрацията ни, взаи-
моотношения, финанси и 
респективно, ако пък не, 
ефектът ще е отрицате-
лен. Работата с фъншуй е 
общуване с енергийната 
система на околното прос-
транство. Принципите по-
казват как да боравим с ес-
тествените земни контури 
и формации така, че да до-
пълним архитектурния ди-
зайн по един здравословен и 
продуктивен начин. По тази 
причина, когато строяли 
град, храм, път или жилище, 
китайците полагали огром-
ни усилия да не нарушават 
установените правила.

Как е в практиката

Фъншуй е древна сис-
тема за балансиране на 
доброто и лошото – на 
елементите Ин и Ян. Под-
борът и подреждането на 
предметите по определен 
начин могат да повлияят 
на енергията, която витае 
около нас, да ни помогне да 
сме по-здрави и щастливи. 

Ето няколко съвета за деко-
риране. 

Разчистете пътя към 
входната врата. Не оста-
вяйте нищо, което да пре-
чи на добрата чи да влезе в 
дома ви. В това число не по-
ставяйте обувки пред вход-
ната врата. Трябва да се 
махнат огледалата, които 
са срещу порталът, защото 
те ще отразят полезната 

енергия и проспери-
тетът ще бъде про-
гонен от дома, преди 
да е влязъл. Намерете 
начин да осветявате 
тъмните и дълги кори-
дори. Ако имате тес-
ни пространства, боя-
дисайте ги в бяло. Ако 
сте любители на риб-
ките, то много доб ра 
идея е да купите аква-
риум. Положителната 
чи бива привличана от 

водата. Едно от подходящи-
те места за поставянето 
му е точно срещу входната 
врата. 

Кухнята

Ако сега взимате реше-
ние, как да са разположени 
стаите у дома, то кухнята 
не трябва да е точно сре-
щу банята и не бива да се 
намира в предната част на 
къщата. Най-доброто мяс-
то за нея е по средата на 
жилището. Енергията на 
готвача се предава в ясти-
ята, така че е важно в ста-
ята да има добре баланси-
рана среда. Поставянето на 
печката точно до или срещу 
мивката или срещу хладил-
ника ще предизвика сблъсък 
между елементите огън и 
вода. Оставете простран-
ство между тях и поставе-
те фурната в южната част, 
редувайте използването на 
всеки котлон, за да осигури-
те приток на просперитет. 
В трапезарията е добре да 
има картини, изобразяващи 
храна, или голямо огледало, 

за да предизвикват изоби-
лие.

Обичайното безсъние 
може да бъде резултат от 
небалансирана енергия 

в спалнята.

Затова главата трябва 
да се поставя към стена, 
за да се приземява нейната 
сила. Леглото да е диаго-
нално срещу вратата, за да 
се черпи от живителната 
енергия, когато 
тя влиза в стаята. 
Не бива да се спи с 
глава или стъпала, 
директно сочещи 
изхода. Това е по-
зиция, която про-
гонва съня. 

И з б я г в ай т е 

да поставяте главата си 
в легло под прозорец или 
под открити греди, които 
излъчват лоша енергия и 
могат да причинят безсъ-
ние. Ако все пак не може да 
се избегне поставянето на 
главата под прозорец, заве-
сите трябва да се държат 
пуснати.

Огледалата в спалня-
та са тотално забранени, 
особено отразяващи кра-
ката на спящия. Ако все 
пак се налагат, е нужно да 
бъдат обвити в текстил-
на материя или около тях 
да се поставят растения. 
Когато избирате мебели, 
се спирайте на такива, кои-
то имат обли, закръглени 
форми вместо ъгловати и с 
множество ръбове. Счита 
се, че кръглите вещи сти-
мулират притока на добра 
енергия. 

Спалнята не бива да е 
на етаж, по-нисък от този, 
на който е разположена ба-
нята. Не се препоръчва в 
спалнята да има рафтове 
и полици. Не бива да се по-
ставя снимка или акварел, 
изобразяващи пейзаж.

Сърцето на семейния  

живот е дневната, 

където хората разго-
варят, релаксират или се 

забавляват. Притокът на 
енергия в това помещение е 
есенцията на фъншуй. Фор-
мата на стаята не бива да 
бъде твърде необикновена. 
Не се препоръчва да има 
много ъгли в нея. Дневната 
трябва да бъде добре под-
редена и в никакъв случай 
затрупана с мебели. Леки, 
кръгли дивани и столове с 
високи облегалки символизи-
рат подкрепа за членовете 

на семейството. Окачени 
снимки на приятели и на фа-
милията на източната сте-
на увеличават влиянието 
на енергиите. Поставете 
стереоуредба в западната 
част на помещението, за 
да осигурите много късмет 
на дома. Прогонете нега-
тивната чи, причинена от 
телевизора, като го намес-
тите между стратегически 
подредени цветя или зад 
врати, скриващи уредите. 

Банята и тоалетната

Банята е помещението 
у дома, което е най-близко 
до елемента Ин заради мно-
гото вода, която присъст-
ва там. За да балансирате 
елементите, можете да 
поставите свещи.

Трябва да се държи за-
творен капакът на тоалет-

ната чиния, за да се пред-
пази домът от изтичане на 
добрата енергия.

Други елементи

Дръжте прозорците в 
изрядно състояние – чисти 
и поправени. Те са очите на 
дома и влияят на чистота-
та на обитателите му. Не-
обходимо е незабавно да се 
сменят пукнатите. Чи влиза 
през стъклата, дори прозор-

ците да са затворени. Пок-
ривът не бива да пропуска 
светлина. Формата на про-
зореца не трябва да бъде 
кръгла или цилиндрична.

Препоръчва се да има 
кристални топки, лампи, 
отразяващи предмети, 
тъй като по-големият при-
ток на светлина увеличава 
енергията. Голяма сила има 
в земните кристали и в 
продуктите от естествен 

произход, които са знак за 
стабилност. Добре е като 
украшения да се поставят 
кристални късове, които 
отразяват естествената 
светлина. 

Цветовете създават 

баланс. 

Всеки има уникална чес-
тота и петте елемента 
– вода, метал, дърво, земя 
и огън, са представени от 
съответен цвят. Ако иска-
те да придадете успокоява-
ща атмосфера на помеще-
нието, използвайте зелено, 
което представя дървото и 
усещане за здраве и семей-
ство – това е предпочитан 
нюанс за спални. Ако имате 
бели стени, трябва да ба-
лансирате с черни картини, 
столове и т.н. Избягвайте 
доминацията на един цвят.

Най-старата наука за подредба на дома е във възходøóé

Хармонизирането 

на петте 

елемента е 

изключително 

важно

Всекидневната излъчва хармония

Макар и модерна, спалнята е по принципите на фъншуй

Важно е да няма противоборство между вода и огън в кухнята
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Възложител: Община Смолян 
Описание: Предметът включва: Основните видове работи 

за изпълнението на договора са ремонт на съществуваща ас-
фалтова настилка, включващи: фрезоване, издухване и измиване 
на асфалтова настилка, ремонт и полагане на бордюри, ремонт 
и направа на тротоари, повдигане на РШ и ДШ, направа на нови 
улични отводнителни решетки, ремонт на каменни зидарии и 
бетонови стени, полагане на хоризонтална и вертикална марки-
ровка, ремонти на всички прилежащи съоръжения към уличните 
платна, полагане на асфалтобетонна настилка, изкърпване с плъ-
тен асфалтобетон и запълване на единични пукнатини, почист-

ване на района. Конкретните видове и количествата работи по 
обекти, които изпълнителят следва да изпълни, се определят от 
възложителя с Възлагателно писмо за определяне на конкретните 
предвидени за изпълнение видове и количества работи с приложе-
ни към него количествено-стойностни сметки по обекти, което 
Възлагателно писмо се съставя на база на финансовия ресурс на 
възложителя и оферирани единични цени по видове работи в Цено-
вата оферта на участника, определен за изпълнител, по образец 
съгласно приложение № 3, съдържаща се в Том II - Книга V, нераз-
делна част от документацията за участие. Възлагателното пис-
мо на възложителя е неразделна част от договора за изпълнение.

Наименование: „Ремонт на улици и пътища (в т.ч. подпорни стени, водостоци, хоризон-
тална и вертикална маркировка) на територията на Община Смолян”

Наименование: „Изграждане на път с.Терзийско, община Сунгурларе – с. Венец, община Кар-
нобат, включващ два подобекта: подобект 1: „Стабилизиране на съществуващ селскостопански  
път (ПИ 000247) в землището на с. Терзийско, община Сунгурларе, и подобект 2: „Стабилизиране на 
съществуващ автомобилен път, преминаващ през отдел 115, подотдел 11 и отдел 116, подотдел 
2, в землището на с. Венец, община Карнобат”

Още на: www.vestnikstroitel.bg

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

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

Обезщетение 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.

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

Oсн. предмет: 45230000 - Строителни и монтажни работи по общо 
изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни 
писти 
Прогнозна стойност: 2 000 000 лева
Общо количество или обем: Изпълнението на поръчката включва 
изпълнение на следните видове строителни и ремонтни работи: 
Основните видове работи за изпълнението на поръчката са ремонт 
на съществуваща асфалтова настилка, включващи: фрезоване, из-
духване и измиване на асфалтова настилка, ремонт и полагане на 
бордюри, ремонт и направа на тротоари, повдигане на РШ и ДШ, 
направа на нови улични отводнителни решетки, ремонт на каменни 
зидарии и бетонови стени, полагане на хоризонтална и вертикална 
маркировка, ремонти на всички прилежащи съоръжения към уличните 
платна, полагане на асфалтобетонна настилка, изкърпване с плътен 
асфалтобетон и запълване на единични пукнатини, почистване на 
района. Конкретните видове и количествата работи по обекти, кои-
то изпълнителят следва да изпълни, се определят от възложителя 
с Възлагателно писмо за определяне на конкретните предвидени 
за изпълнение видове и количества работи с приложени към него 
количествено-стойностни сметки по обекти, което Възлагателно 
писмо се съставя на база на финансовия ресурс на възложителя и 

оферирани единични цени по видове работи в Ценовата оферта на 
участника, определен за изпълнител, по образец съгласно приложе-
ние № 3, съдържаща се в Том II - Книга V, неразделна част от доку-
ментацията за участие. Възлагателното писмо на възложителя е 
неразделна част от договора за изпълнение.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 730
Срок за получаване на документация за участие:  20.06.2014 г.  
Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 
30.06.2014 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Зала № 343 на третия етаж на админи-
стративната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян 
на бул. „България” № 12
Дата: 01.07.2014 г.  Час: 11:00
За контакти: инж. Васка Караджова - директор на дирекция „Стро-
ителна дейност и екология” 
Факс: 0301 62426
Адрес: бул. „България” №12
Адрес на възложителя: www.smolyan.bg
Телефон: 0301 67692
E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg  

Oсн. предмет: 45233000 - Строителни работи по изпълнение на 
основа на пътна настилка и настилка на пътища 
Прогнозна стойност: 1 262 500 лева
Технически възможности:  1. Общо за последните 5 г., считано от 
датата, определена като краен срок за представяне на оферти, 
или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 
започнал дейността си, да е изпълнил поне един договор за строи-
телство с предмет, сходен с предмета на поръчката - (изграждане, 
рехабилитация и/или ремонт на пътна или улична мрежа). 2. Да има 
възможност да осигури оборудване за изпълнение на обществената 
поръчка, но не по-малко от: - Багер - 1бр. , - Валяк до 2 т – 1 бр.; - Ва-
ляк до 10 т – 1 бр.; Валяк гумен – 1 бр.; Автосамосвал -1 бр.; Машина 
за рязане на асфалт -1 бр.; Машина за фрезоване на асфалт – 1 бр.; 
Асфалтополагаща машина – 1 бр.; Моторна метла – 1 бр.; Агре-
гат за ел. захранване – 1 бр. 3. Участникът следва да притежава 
собствена или наета асфалтова база. 4. Участникът да разполага 
със собствена или наета акредитирана пътно-строителна лабо-
ратория. 5. Да разполага с екип за изпълнение на СМР: технически 
лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение 
на СМР, вкл. лица, отговарящи за контрола на качеството, с необ-
ходимата квалификация за изпълнение на обекта по видове работи 
съгласно графика: - Ръководител на строежа - 1 бр., - Строителен 
инженер (пътно строителство) – 1 бр.; - Инженер геодезист – 1 бр.; 
- Отговорник по качеството – 1 бр.; - Специалист по безопасност и 
охрана на труда – 1 бр.; - Технически ръководител – 1 бр.; Изисквания 
за квалификация и опит на ключовите експерти: Ръководителят 
на проекта - трябва да има завършено висше образование и мини-
мум 5 (пет) години професионален опит. Технически ръководител с 
минимум средно специално образование със специалност „Пътно 
строителство” (или еквивалент) с професионален опит минимум 
5 (пет) години - 1 броя. Всички други ключови експерти трябва да 
имат минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на 
строителството. Ръководителят на строежа и техническият ръ-
ководител трябва да са различни лица. 6. Да има внедрена Система 
за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт 

ISO 9001:2008 с обхват на сертификация (строителство и/или ре-
конструкция и/или ремонт на улици или пътища) или еквивалентeн 
и внедрена система за опазване на околната среда ISO14001:2004 
с обхват на сертификация (строителство и/или реконструкция, и/
или ремонт на улици или пътища) или еквивалентен, издадени от 
независими лица, които са акредитирани по съответната серия 
Европейски стандарти от ИА „БАК” или от друг национален орган 
за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение 
за взаимно признаване на Европейска организация за акредитация, 
за съответната област, или да отговарят на изискванията за 
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акре-
дитация на органи за оценяване на съответствието. В случай че 
участникът е обединение, което не е юридическо лице, изисквани-
ята по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от 
участник в него. 7. Участниците да бъдат вписани в Централния 
професионален регистър на строителя за изпълнение на за строежи 
от Втора група, Четвърта категория по чл. 137 ал. 1 т. 4 б. "а" от 
ЗУТ. Когато участникът е обединение или е предвидил участие на 
подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези чле-
нове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме 
извършването на определените строителни дейности.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 10.12.2014 г. 
Срок за получаване на документация за участие:  09.06.2014 г.  
Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 

16.06.2014 г.  Час: 16:00
Отваряне на офертите: Заседателната зала в сградата на общин-
ска администрация Сунгурларе, гр. Сунгурларе, ул. „Г. Димитров” № 2
Дата: 17.06.2014 г.  Час: 11:00
За контакти: Венко Данев
Факс: 05571 5585
Адрес: ул. „Г. Димитров” №2
Адрес на възложителя: www.sungurlere.org  
Телефон: 05571 5183
E-mail: kmetsungurlare@abv.bg  

Възложител: Община Сунгурларе
Описание: „Изграждане на път с. Терзийско, об-

щина Сунгурларе  – с. Венец, община Карнобат, включ-
ващ два подобекта: подобект 1: „Стабилизиране на 
съществуващ селскостопански път (ПИ 000247) в 

землището на с. Терзийско, община Сунгурларе, и по-
добект 2: „Стабилизиране на съществуващ автомо-
билен път, преминаващ през отдел 115, подотдел 11 
и отдел 116, подотдел 2, в землището на с. Венец, 
община Карнобат”.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
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Страницата подготви 
Любомир Митакев

Съвсем скоро самолетите ще из-
ползват гориво, изцяло произведено от 
възобновяеми източници. В рамките на 
проекта SOLAR-JET на Европейския съюз 
международна група учени синтезира за 
първи път керосин от слънчева светлина, 
вода и въглероден двуокис. По този повод 
Европейската комисия, която подкрепи 
финансово инициативата, заяви, че уче-
ните са дали доказателства за успеха 
на цялата верига на производството 
от възобновяеми източници. За разли-
ка от традиционния керосин, който се 
произвежда от нефт, алтернативното 
гориво се основава на ресурси, които са 

на разположение в почти неограничени 
количества и по този начин може да се 
допринесе решително за устойчивост и 
сигурност в снабдяването на въздушния 
транспорт.

Следва все пак да се отбележи, че 
доказателство за научния пробив е само 
едно шише с горивото. Учените обаче на-
предват в усъвършенстването на тех-
нологията. Те се надяват до 2015 г. да 
създадат промишлена инсталация, която 
да произвежда до 20 т в денонощие. 

Водещи в разработката са изследова-
тели от германския Център за въздушни 
и космически полети и Научния център 
Bauhaus Luftfahrt, който се финансира и 
от Airbus. Подобни проекти има и в САЩ, 
Русия и Китай. 

Учени от университетите 
в Ричмънд, щата Вирджиния, 
и „Карнеги Мелън“ в Питсбърг, 
щата Пенсилвания, направиха 
„Книга за пиене” (Drinkable Book). 
Гофрираните страници на изда-
нието всъщност са специални 
филтри, задържащи намиращите 
се в заразената вода бактерии 
на холера, ешерихия коли и тиф. В 
тях има сребърни частици с раз-
мери между 1 и 100 нанометра, 
които позволяват да се премах-
нат 99,9% от опасните състав-
ки. Всяка страница можа да се 
откъсне и да се закрепи в пласт-
масовия контейнер, който играе 
ролята и на опаковка на книгата, 
след което водата просто се на-
лива в него. При преминаването 
на замърсената течност през 
хартията бактериите поглъщат 
сребърните йони, които ги уби-
ват. „Мислете за нея като отро-
ва за отровата във водата ви“, 
казват учените.

„Процесът на създаване на 
продукта преминава през накис-
ване в баня, богата на сребърни 
йони и химически редукционен агент“, 
обяснява Тереза Данкович – един от спе-
циалистите, които работят по проекта 
повече от 5 години. След това хартията 
се изважда и се изсушава на 93 градуса 
по Целзий за няколко минути. Обогатена 
със сребърни наночастици, тя се изплак-
ва и отново се изсушава. Резултатът е 
нейният ръждиво-оранжев цвят.

Освен филтриране книгата има и об-
разователна функция. На всеки лист е 
написан някакъв факт за водата, както 
и информация за опасностите от раз-
пространението на бактериите. Ста-
тистиката показва, че много жители на 
страните със замърсена вода дори и не 
подозират на какви опасности са изложе-
ни, консумирайки я. 

Всеки лист може да филтрира около 
100 л течност, което е потреблението за 
около 1 месец. Изобретателите се надя-
ват продуктът да бъде готов за комерси-
ална употреба през следващата година. 
Той е част от световната инициатива 
„Водата е живот”, която е насочена към 
страните от Третия свят, където жи-
вителната течност често е дефицитна 
стока. 

Същевременно изследователи от 
университета в Абърдийн, Шотландия, 
откриха начин да пречистват отровена 
с арсен вода чрез джибрите, останали 
след производството на уиски. Ръково-
дителят на екипа Лей Касиди пояснява, 
че когато тези отпадъци се пресоват 
и модифицират леко, може да се получи 
отличен филтър. Той пречиства водата 
практически от всякакви примеси.

Засега други детайли около техно-

логията не се съобщават, тъй като 
изобретателката очаква да приключи 
патентоването на изобретението, на-
речено DRAMP (Device for Remediation and 
Attenuation of Multiple Pollutants).

В момента Касиди работи съвместно 
с компанията PurifAid по проект за пре-
чистване на води от арсен в Бангладеш.

Заразяването има любопитна исто-
рия. През 70-те години на миналия век 
ООН и Световната банка обявяват про-
грама за оказване на помощ на жители-
те на азиатската държава. В рамките 
на благотворителната инициатива са 
изградени много кладенци за добиване 
на питейна вода. Изяснило се обаче, че 
макар течността да не съдържа болес-
тотворни бактерии, нивото на арсен в 
нея е твърде високо. Очевидно по време 
на изкопаването на съоръженията били 
засегнати залежи от веществото и в 
резултат в страната започва „арсенова 
криза“, която ООН по-късно нарича „най-
голямото отравяне на население в исто-
рията”. 

В момента в Бангладеш се разработ-
ват различни алтернативни методи за 
добив на животворния ресурс, например 
събиране на дъждовна вода и филтриране 
на повърхностните. Въпреки това 20 млн. 
жители продължават да пият всеки ден 
отровена вода.

Филтрите, изработени от отпадъци 
от алкохолното производство, са неиз-
черпаеми, тъй като в Шотландия има 
огромен брой фабрики за дестилация на 
уиски. Предполага се, че DRAMP ще стру-
ва около 10 долара и за един час ще може 
да филтрира 1000 л течност. 

Правят филтър за вода от уиски 

Заявка за Книгата на 
световните рекорди на 
Гинес дадоха в град Есен, 
Германия, с въвеждането 
в експлоатация на най-
дългия в света свръхпро-
водим кабел. В сравнение 
с досегашните инстала-
ции той транспортира 
5 пъти повече електро-
енергия. Дълъг един кило-
метър, кабелът свързва 
две трансформаторни 
станции. Експеримен-
тът е част от пилотния 
проект AmpaCity, осъ-
ществяван със средства на Федерал-
ното министерство на икономиката и 
енергетиката. То предостави 5,9 млн., 
а електропреносното дружество RWE и 
неговите партньори в проекта инвести-
раха 7,6 млн. евро. AmpaCity се подпомага 
и от Института за технологии в Карл-
сруе (KIT). „За нас той е важен етап в 
дългосрочната програма за изследвания 
и развитие на свръхпроводимите компо-

ненти в мрежата. Основополагащата 
промяна, с която електроснабдяването 
ще се сблъска, е увеличаващата се ин-
теграция на възобновяемите източници, 
което е мотивация и предизвикателство 
за нас, за да продължим да допринасяме 
с иновативни решения за една сигурна, 
стабилна и ефективна мрежа“, обяснява 
ръководителят на екипа от KIT Йоахим 
Кнебел. 

Съвременният човек желае все по-
вече природа около себе си. Не правят 
изключение и австралийците. Скорошно 
проучване показва, че над 93% от тях се 
вълнуват от състоянието на градски-
те зелени площи. За да отговорят на 
обществените настроения, правител-
ството, академичните среди и частни-
ят сектор създадоха план 202020 Vision. 

Според него парковете в градовете на 
държавата континент ще се увеличат с 
20% до 2020 г.

Целта е да се подобри стандартът 
на живот на австралийските граждани. 
„Ние знаем, че нашите градове се нужда-
ят от повече зелени пространства, тъй 
като те ще подобрят здравето, произ-
водителността на работещите и ще 

направят населените 
места по-прохладни и 
по-чисти“, обясняват 
инициаторите.

Сред партньорите 
са водещи интелекту-
алци, адвокати и голе-
ми компании, а също 
и изпълнителите на 
проекта The Goods 
Line, който предвижда 
изоставена жп линия 
в Сидни да се превър-
не до август 2014 г. в 
градина по подобие на 
„Хай Лайн“ в Ню Йорк. 

Самолетите ще се 

движат и със слънчев 

керосин

Учените са доволни от разработката си 

Зеленина вече има 

даже по сградите
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Изследователски екип от Югоизточния 
университет по транспорт „Дзяо Тонг” в Ки-
тай е на крачка от революционно решение. 
Учените успешно проведоха изпитания на про-
тотип на супервлак, който стига скорост до 
2900 км/ч. Това е 3 пъти повече от нормалното 
ускорение на пътнически самолет.

Всъщност китайците използват същата 
технология, която неотдавна американски-
ят предприемач Елън Мъск представи като 
Hyperloop. Системата представлява пътни-
чески и товарни капсули на магнитна възглав-
ница, които се движат с дозвукова скорост 
по специални тръби с вакуум. Съоръжението 
може да бъде над земята или вкопано. В него 

ще се поддържа специална среда с ниско на-
лягане, капсулите ще потеглят на всеки 30 
сек, а скоростта им ще достига 1220 км/ч. 
Според китайските изследователи от Лабо-
раторията по приложна свръхпроводимост на 
университета техният прототип може да се 
движи два пъти и половина пъти по-бързо. Те 
са изчислили, че при сегашните бързи влакове 
при скорост над 402 км/ч 83% от енергията 
се изразходват за преодоляване на аероди-
намичното съпротивление. „Когато транс-
портното средство е във вакуумна среда, 
едва 1/10 от подаваната мощ отива за тази 
цел“, обяснява ръководителят на проекта д-р 
Денг Зиганг. Първите опити той и екипът 

му са направили с 12-метрова тръба, в коя-
то прототипът се е движил със скорост 50 
км/ч. Предстоят нови мащабни изпитания за 
доказване на практическото приложение на 
системата.

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

Китай обмисля строежа 
на високоскоростна влако-
ва линия към САЩ. Планът 
е да се построи жп трасе, 
което започва от североиз-
точната част на страната, 
преминава през Сибир, влиза 
в тунел под Тихия океан, из-
лиза отново на сушата в 
Аляска или Канада, а оттам 
продължава на юг. Превозът 
на товари ще е значително 
по-евтин от този със само-
лети.

Проектът, познат като 
„Линията Китай – Русия – 
Канада – Америка”, е с обща 
дължина от около 13 хил. км 
и ще надмине Транссибир-
ската железница, която в 
момента е най-дългата в 
света – 9300 км. Пътуване 
по цялата дължина би тряб-
вало отнема около два дни 
при средна скорост от около 
350 км/час. Прекосяването 
на Беринговия проток между 
Русия и Аляска ще изисква 
построяването на около 200 
км подводен тунел. Според 
в. „Чайна Дейли” технология-

Д-р Денг Зиганг лично следи изследванията

Архитектите от студио MAD със седа-
лище в Лондон са очаровани от традицион-
ната китайска пейзажна живопис шаншуй 
(планина и вода). Затова не е за учудване, че 
те залагат някои от идеите на местното 
изкуство в проект за комплекс от небостър-
гачи, офиси, жилищни сгради и обществени 
пространства, които трябва да бъдат из-
градени в Пекин.

„Чаоян Парк Плаза” ще обхваща площ от 
120 хил. кв. м. Двата 120-метрови небостър-
гача в комплекса са замислени да напомнят 
планинските изображения от старите ки-
тайски рисунки. Четирите офис сгради и два-
та жилищни блока са създадени по подобие на 
изображенията на речни камъни, проектира-
ни да пресъздадат свободата на скитане из 
планинската гора. Чрез превръщането на ха-
рактерните в класическия китайски пейзаж 
езера, извори, гори, поточета, долини и камъ-
ни в модерни градски пейзажи се създава ба-
ланс между високото съвременно строител-

ство и природата, коментират създателите 
на проекта. Комплексът се намира в южната 
част на парка „Чаоян“ в централния бизнес 
район на Пекин. Строителството ще про-
дължи до 2016 г. В картините от течение-
то шаншуй или „чист пейзаж” единствените 
следи от човешко присъствие са мъдрец или 
неговата колиба. Похватът използва изтън-
чен фонов пейзаж, за да представи темата. 
Живописта от този период се счита за кла-
сика и до днес често се интерпретира от 
съвременни творци. 

Франк Гери – носителят на еквивалента 
на Нобеловата награда в архитектурата 
„Прицкер”, попълни колекцията си с престиж-
ното испанско отличие „Принцът на Асту-
рия” за изкуство. 

Призът, който се връчва ежегодно в 
седем категории за значими постижения 
към културното наследство на човечест-
вото, му е присъден заради работата му, 
която преосмисля и дава нов тласък на 
архитектурата през последния половин 
век. Според журито тя се характеризира 
с виртуозна игра със сложни форми, с из-
ползването на нетрадиционни материали, 

като титан, и с технологични нововъве-
дения, които имат отзвук и в другите из-
куства.

Един от най-известните творци на по-
следното столетие, Франк Гери е канадско-
американски архитект и дизайнер от еврей-
ски произход. Представител е на школата на 
деконструктивизма. Роден е през 1929 г. в 
Торонто, Канада. Истинското му име е Ефра-
им Голдбърг. 

Гери е автор на някои от най-оригинални-
те и невъзможни на пръв поглед съвременни 
сгради. Сред най-известните са музеят „Гу-
генхайм” в Билбао, концертната зала „Уолт 
Дисни” в Лос Анджелис, комплексът „Маркиз 
де Рискал” в Испания и много други.

„Принцът на Астурия” за изкуство се 
присъжда на архитект за шести път. Освен 
Оскар Нимайер и сър Норман Фостър, други 
нейни носители са режисьорът Педро Алмо-
довар и певецът Боб Дилън.

Призът включва награда от 50 хил. евро и 
статуетка по дизайн на Хуан Миро. Отличи-
ето ще бъде връчено от престолонаследника 
на Испания Фелипе на специална церемония 
през октомври.

Модната тенденция да се облагородяват 
стари промишлени райони намери интересно 
развитие в Париж. Музикална зала за 6 хиля-
ди зрители ще бъде издигната на мястото 
на бивш завод на „Рено” на остров Сегуин в 
р. Сена. Проектът предвижда комплексът да 
има и аудитория и учебни зали с 1150 места, 
репетиционни, звукозаписни студиа, гримьор-
ни. Сградата е част от мащабен план за пре-
връщането на острова в център за изкуства, 
кино и обществено място за забавления.

Cite Musicale е проектирана от студиа-
та Shigeru Ban Architects и Jean de Gastines 
Architectes, които предлагат голямата зала 
на музикалния център да е под формата на 
гнездо. Зданието ще има и над 1000 кв. м фо-
товолтаични панели, програмирани да след-

ват хода на слънцето.
Развитието на Сегуин и построяването 

на Cite Musicale ще имат значителен принос 
за възстановяването на южната част на Па-
риж, създаване на работни места и привли-
чане на чуждестранни посетители в района, 
смятат инвеститорите. Островът е разпо-
ложен в югозападната част на столицата и 
е известен с това, че прилича на риба.

Островът е на един от най-красивите завои 

на Сена

та за изграждането вече съществува 
и ще бъде използвана за строител-
ството на високоскоростна желез-
ница между югоизточната провинция 
Фуджиян и Тайван. Проектът ще бъде 
финансиран от Китай. Изграждането 
му ще бъде ненадминато инженерно 
постижение. Това би бил най-големият 
подводен тунел в света – четири пъти 
по-дълъг от този под Ламанша.

Линията Китай – САЩ е един от 
четирите китайски мегапроекта за 
изграждане на високоскоростни меж-
дународни железници, които са в етап 
на разработка. Първият е за връзка от 

Лондон през Париж, Берлин, Варшава, 
Киев и Москва. Тя се разделя на две, 
като единият лъч се насочва към Ки-
тай през Казахстан, а другият – през 
Сибир. Втората линия ще започва от 
западния китайски град Урумчи и ще 
стига до Германия, минавайки през Ка-
захстан, Узбекистан, Туркменистан, 
Иран и Турция. Третата ще свързва 
югоизточния Кунмин със Сингапур. В 
момента се изгражда четвъртата 
трансазиатска линия, която ще преми-
нава през Пекин, Виетнам, Камбоджа, 
Тайланд, Малайзия и Сингапур. Планира 
се и жп магистрала до Африка.

Тунелът под Беринговия проток 

ще е строителен шедьовър 

Творецът показва макет 

на следващия си шедьовър 

За пръв път от 50 г. в Мос-
ква ще има нов парк. И то ка-
къв – тундра, степ, гора и мо-
чурище ще изникнат в центъра 
на столицата по проект на 
американското архитектурно 
студио Diller Scofidio Renfro.

Авторите създадоха и про-
чутия парк „Хай Лайн” в Манха-
тън, Ню Йорк. Тук те предвиж-
дат пространството да бъде 
разделено на четири части, 
колкото са и най-характер-
ните за Русия природни зони – тундра, 
степ, гора и мочурище. Вероятно затова 
идеята им за оформянето на зеленото 
пространство в най-стария район на 
града до стените на Кремъл бе хареса-
на от журито на международния конкурс.

Паркът ще бъде разположен на мяс-
тото на някогашния хотел „Россия” 
– най-големия в света до 1990 г. и най-
големия в Европа до 2006 г., когато е 

разрушен.
Авторите на проекта уверяват, че ще 

използват устойчив способ да реализи-
рат идеята си, като контролират темпе-
ратурата, вятъра и силата на светлина-
та, за да създадат четирите вида зони. 

Съседната „Варварка” ще бъде пе-
шеходна. За момента стойността на 
проекта се оценява между 171 млн. и 230 
млн. долара. 

Непосредствено до Кремъл 

ще има впечатляващ парк
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Планинската система на Кав-
каз е естествената граница меж-
ду Европа и Азия. Историческото 
наследство и уникалните природни 
условия правят региона интересен 
туристически маршрут. 

Армения – първата 

християнска държава  

в света

Пътешествието през Южен 
Кавказ започва от Армения, малка 
страна с голямо значение за исто-
рията на този регион. Жителите 
й са сред най-древните обитатели 
на Кавказ. Те наричат страната си 
Хаястан. Това наименование идва 
от Хайк, праправнук на Ной.

Днес тази планинска държава 
е пълна с множество църкви, кате-
драли и манастири, повечето от 
които датират от Х-XI в. – период, 
определян за златния век на стра-
ната. Със сигурност произходът 
на повечето елементи в западна-
та църковна архитектура идва от 
този суров регион. 

Пейзажът на Армения е домини-
ран от планината Арагац (4090 м) 
и от присъствието на вечно зас-
нежения връх Арарат (5165 м), кой-
то е на турска територия. Според 
Библията на него след Великия 
потоп акостира Ноевият ковчег. 
Някога той е бил част от Велика 
Армения и за много арменци  все 
още е символ на славното минало. 

В подножието му е  

столицата Ереван.

Тя няма как да бъде сбъркана с 
който и да било европейски град. 
С право може да бъде наречена ка-
менна, защото сградите, включи-
телно и жилищните, са облицовани 
с туф. Това е вид скала, застинала 
лава от вулканичното изригване. 
Съдържа вулканична пепел, пясък, 
стъкло, кварц и други. Различните 
видове имат разнообразни цвето-
ве и структури. Високата издръж-
ливост и неповторимият му вид 
го правят уникален строителен 
материал, използван по тези земи 
още преди новата ера. До ден дне-
шен той се влага в атрактивни 
интериорни и екстериорни архи-
тектурни решения, предимно в Ар-

мения и Западна Eвропа. 
Ереван е изграден през 782 г. 

пр. н.е. и претендира, че е с 29 г. 
по-млад от Рим. Цар Аргищи от 
Урарту, основателят на крепост в 
североизточната част на днешно-
то селище, оставя следния надпис: 
„С могъществото на бог Халди аз, 
Аргищи, син на Менуа, построих 
тази непревземаема крепост и я 
нарекох Еребуни...”. През векове-
те името Еребуни се променя в 
Ирпуни, Еривуни, Ериван и накрая в 
съвременното Ереван. В местния 
музей могат да се видят предмети 
от онази епоха, както и надписи на 
хиляди години. Запазени са и остан-
ки от светилището на бог Халди, 
като археолозите са открили, че 
подът на храма е бил покрит с мал-
ки дъсчици, много наподобяващи на 
паркет. 

Поради стратегическата важ-
ност на Ереван се водят няколко 
битки за него, като той премина-
ва често от османско в персийско 
владение и обратно. През 1828 г. е 
превзет от Русия. През 1991 г. гра-
дът става столица на независима-
та република.

Ереван се намира между 900 и 
1300 м надморска височина на бре-
га на река Храздан. Тя е единстве-
ната, която води началото си от 
езерото Севан. Планът на устрой-
ството на града е изготвен от 
известния архитект Александър 
Таманян през 1920 г. Главните улици 
са проектирани така, че почти от 
цялата столица да има поглед към 
величествения Арарат.

Не само Ереван, но и повечето 
арменски градове имат една сим-
патична черта - наподобяват гра-
дини. Трябва само да се пресегнете 
и да си откъснете вишна, праскова 
или кайсия. Всъщност като за се-
лище, разположено в полупустинни 
условия, Ереван има учудващо голям 
брой зелени паркове.  През истин-
ски оазис, каквито са градината 
„Таманян” и поредица от фонтани, 
се стига до красивата „Каскада”, 
която е своеобразен музей на съ-
временното изкуство. В Нацио-
налната художествена галерия 
са изложени творби на Донатело, 
Тинторето, Русо, Айвазян, Кандин-
ски, Шагал. Тя е разположена на 
площад „Република” и впечатлява 

с необичайната си архитектура. В 
Армения творческият дух е възпи-
таван и насърчаван от най-ранна 
възраст. Ето защо не е изненада, 
че на „Абовян” 13, една от най-до-
бре запазените улици в старата 
част на столицата, ще откриете 
Галерията за детско изкуство с ри-
сунки на малчугани от 130 страни. 
Тя е първата в света постоянна 
експозиция от този тип.

В Ереван може да се разгледа 
библиотеката „Матендаран”, коя-
то съдържа една от най-богатите 
в света сбирки от древни ръкописи. 
В нея се съхраняват най-голямата 
колекция арменски древни тексто-
ве, както и документи и съчинения 
на гръцки, латински, арабски, ив-
рит, фарси, японски и хинди. Тук все 
още има много неидентифицирани 
и непреведени текстове, затова 

тя е притегателен център за из-
следователи от цял свят.

Страната е преживяла драма-
тични моменти и затова над града 
величествената статуя на Майка 
Армения бди над Ереван със своя 
меч. Недалеч е и Мемориалът за ге-
ноцида над арменския народ с впе-
чатляващ парк, където държавници 
и политици от цял свят са засадили 
по едно дърво. Борчета от няколко 
наши президенти и премиери също 
са част от него. 

За сбогуване с Ереван остана 
посещение в култовата фабрика за 
спиртни напитки, защото тук се 
произвежда световно известният 
арменски коняк, напоследък наричан 
бренди по настояване на Франция. 
За получаването му се използва из-
ключително винена суровина, про-
изведена от местни сортове гроз-
де. Марката „Арарат” е съхранила 
традициите на легендарното про-
изводство от 1887 г., когато един 
търговец на име Нерсес Тайриан 
построил първата фабрика. През 
1899 г. компанията е придобита 
от руския индустриалец Николай 
Шустов, а в началото на ХХ в. тя 
става доставчик на еликсира за ру-

ския императорски двор.

По древния път  

на коприната

Стратегическото място на 
Армения между Изтока и Запада, 
Севера и Юга е предопределяло 
оттук да минават керваните с 
коприна. По този древен път са 
възникнали най-старите поселища, 
каквото е Ечмиадзин.  Бил е столи-
ца на страната от 180 до 340 г., 
когато Армения първа в света 
(301 г.) приема християнството за 
официална религия. И сега светото 
място е резиденция на каталико-
са - главата на местната църква. 
Пред манастира може да се види 
най-голямото количество хачкари 
в страната, като най-старият 
датира от IX в. Паметниците са 
големи ритуални каменни блокове, 
намиращи се край всяка църква 
тук. Съвсем наблизо е Звартноц 
с руините на храма „Св. Григорий“ 
- един от първите в страната (641-
661 г.), срутен от земетресение 
през 930 г. 

Продължавайки на изток, се 
стига до националния парк със за-
бележителния манастир „Гегард”. 
Той съществува от IV в. Легендата 
разказва, че първоначално помеще-
нията за молитва са били изсечени 
в скалата в продължение на 40 г. 
от едно семейство. Тук често 
може да се наблюдават жертвопри-

ношения на овце в 
чест на кръщене-
то на някое дете. 
Вътре до олтара 
извира вода, за коя-
то се счита, че е 
светена и лечебна. 
На планински склон 
над долината на р. 
Азат се виждат 
руините на рим-
ския храм „Гарни“, 
издигнат през I в. 
от н.е., посветен 
на богинята на 
Слънцето Митра.

Малко по на юг 
през равнината 
Арарат се стига 

до манастира „Хор Вираб”, на са-
мата граница с Турция. Тук цар 
Трдат заточва Свети Григорий в 
дълбока няколко метра яма в ска-
лата за 12 г. Благочестиви жени го 
спасяват, носейки му вода и хра-
на. Царят полудява, но се покайва 
и светецът му връща разсъдъка. 
Тогава приема християнството и 
го обява за държавна религия през 
301 г.  

Посещаваме и манастира „Но-
раванк“, разположен в живописно 
ждрело, откъдето продължаваме 
през прохода Селим. На времето 
той е бил единственият надежден 
път за прочутите кервани с копри-
на. Край село Норадуз ще открием 
единственото място в света, къ-
дето земята е покрита с почти 2 
хиляди каменни кръста. И накрая, 
изкачили 1900 м, стигаме до дълго-
то 80 км и широко до 30 км езеро 
Севан. 

Тук, точно на брега му, се нами-
ра и манастирът „Севанаванк“. Но 
от толкова много старини, даже и 
за любител като автора, окото се 
изморява и затова с нетърпение 
през изключително красива долина 
се отправяме към  
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Армения и Грузия очароват         

Фабриката за производство на коняк

 „Гегард” е вкопан в скалите

Каскадата е любимо място на ереванци

Манастирът е кацнал край езерото Севан

От Хор Вираб се вижда Турция



Грузия

От другата страна на наше-
то Черно море има една приказна 
държава. Тя е близка и чаровна, а в 
същото време е и страна на пара-
доксите, обичат да казват нейни-
те граждани. Това е може би един-
ствената цивилизация, в която 
богът на Слънцето е жена - Мзека-
ла, а този на Луната - мъж - Белия 
Георги. Мзекала е майка на лозата, 
от която се ражда най-известният 
местен продукт - виното. 

Въпреки скромните си размери 
- под 70 хил. кв. км, Грузия предлага 
най-различни туристически ат-
ракции. В югозападната й част са 
обсипаните с палми субтропически 
плажове на Аджария с перлата Ба-
туми. В противоположната част 
пък се издига заснеженият пет-
хилядник Казбек. Между тях има 
десетки бурни реки, жилища кули 
в Сванетия, най-прочутата ви-
нарска долина на Телави, лековити 
извори и непревземаеми крепости. 

През ХII в. в Грузия на власт 
идва цар Давид Строителя. Той 
превръща страната в регионална 
сила и възстановява християн-
ството като доминираща религия. 
След падането на Византийската 
империя (1453 г.) тя се превръща в 
най-голямата християнска държава 
в Близкия изток. После е завладява-
на последователно от османските 
турци, монголите, от персите и 
накрая е анексирана от Руската 
империя.

От векове грузинците се сла-
вят като изкусни строители. Поч-
ти на всеки хълм може да се види 
красива църква, построена от 
местни майстори. Православни-
те грузинци са много набожни - и 
мъже, и жени не се свенят да це-
луват икони и да полагат чело на 
пода в храмовете. Те с гордост си 
спомнят, че още през четвърти 
век са приели християнството. 
Според легендата Света Нино 
спяла под едно дърво и като се съ-
будила, открила върху гърдите си 
две кръстосани лозови пръчки. Тя ги 
вързала с косите си и с този кръст 
повела народа си към правата вяра. 
Това се случило в древната грузин-
ска столица Мцхета. Тук има ма-
настир, за който се твърди, че е 
изграден върху хитона на Христос. 
Градът, който е под защитата на 
ЮНЕСКО, е разположен живописно 
на мястото, където се сливат две 
реки – Арагви и Кура. Съхранил е 
уникални църкви и манастири. От 
него започва и разпространението 
на християнството в Грузия. Ма-
настирът „Джвари” е изиграл ре-
шаваща роля като духовен център. 
Намира се на хълм край бившата 
престолнина и е любимо място на 
посетителите на страната.

Тбилиси

Сегашната столица си има 
всичко, което би трябвало да 
привлича туристите – древна 
крепост, музеи, стари църкви... 
Градът е основан през 458 г. от 
цар Вахтанг I Горгасали. След оку-
пация от перси, араби и селджуци 
през 1122 г. е превзет от цар Да-
вид Строителя, който премества 
столицата от Кутаиси в Тбилиси. 
Легендата разказва, че монархът 
бил на лов тук. Ранен от него елен 

паднал в един от изворите с горе-
ща вода и като по чудо бил изле-
куван и избягал. По-късно градът 
отново е под персийски контрол, а 
през 1801 г. е завладян от Русия. 
От 9 април 1991 г. е столица на не-
зависима Грузия. 

От крепостта „Нарикала” се 
разкрива невероятна гледка към 
града. До тук се стига лесно с 
лифт или пеша. В подножието й е 
старата част. 

В нея българинът ще се по-
чувства съвсем като у дома, или 
по-точно казано - в Пловдив. Оча-
рованието идва от накацалите по 
хълмовете и сгушени една в друга 
малки разноцветни къщи, от тур-
ската баня и  величествената р. 
Мтквари, от чиито мостове в цен-
търа на града рибари са хвърлили 
своите въдици. По малките улички 
търговци предлагат местния де-
ликатес, който шеговито наричат 
грузински сникърс - орехови ядки в 
желиран гроздов сок. 

Изобщо историята и култу-
рата на страната неизбежно са 
свързани с еликсира, добиван от 
грозде. По склоновете на Южен 
Кавказ виреят над 500 сорта, от 
които се приготвят стотици ви-
дове божествена течност. Мест-
ните хора твърдят, че превъзход-
ното й качество се дължи на това, 
че винарите милват лозите като 
свои деца. Грузинското вино е при-
знато за едно от най-добрите в 
света. И няма как да не е така – ар-
хеологически проучвания доказват, 
че по тези земи то се прави от по-
вече от 8000 години. Най-добрите 
винарни ще откриете в град Кахе-
ти. Не че ги няма и в Тбилиси. Про-
блемът е, че има толкова много, от 

които да избираш. Веднъж попаднал 
в таверната, туристът е запленен 
от изкуството на консумацията. 
Тя задължително се придружава с 
поне 50 традиционни тоста, про-
изнесени от тамадата – шефа на 
компанията. Докато трае това 
свещенодействие, масите се от-
рупват с няколко реда чинии, пълни 
с всякакви вкусотии. За един мъж 
например е въпрос на чест да хап-
не поне 20 от местните хачапури 
(вид пирожки) на едно ядене. Това 
се превръща в голям проблем за 
чуждестранните гости, които се 
чудят как да кажат на домакините 
да спрат този рог на изобилието. 
Красивите чардаци на заведения-
та в старата част на столицата 
Тбилиси могат да се превърнат в 
любимо място за който и да е лю-
бител на хапването и пийването.

Градът обаче има и друго, съ-

временно лице. Министерството 
на вътрешните работи се помеща-
ва в изцяло направена от стъкло 
футуристична и наистина стъкле-
на сграда. Напълно от този мате-
риал е и фасадата на Съдебната 
палата, която местните наричат 
Гъбата. В града има и други екс-
центрични архитектурни решения, 
като впечатляващата с извивките 
си над реката стъклена конструк-
ция, наречена „Мост на мира”, и 
строящата се концертна зала, 
отново от стъкло, която наподо-
бява фуния. 

Гори

Не може да посетиш Грузия и 
да не видиш Гори - родния град на 
безспорно най-известния грузинец 
Йосиф Джугашвили – Сталин. Той 
е сложна и противоречива истори-
ческа личност. В продължение на 
30 г. е начело на Съветския съюз. 
От една страна, той ръководи 
индустриализацията, в резултат 
на която Съветският съюз ста-
ва втора световна икономическа 
сила. От друга страна, налага 

еднолично ръководство и култ 
към своята личност. Чърчил каз-
ва за Сталин: „…той пое Русия на 
дървеното рало, а я остави като 
ядрена сила”. Музеят на вожда е 
главната забележителност в гра-
да. Той се е родил в малка схлупе-
на къщурка. Цялото семейство е 
живяло в стаичка от няколко ква-
дратни метра четири години. Над 
нея е издигнат покрив, а по-късно 
е построена масивна сграда, в 
която се е помещавал Музеят на 

светов-
н а т а  р е -

волюция. Сега е 
преименуван на Музей 

на Сталин. За туристите, 
особено за българите, е интерес-
но да видят редица исторически 
артефакти, свързани с нашата 
страна. Тук е една от любимите 
вещи на вожда – личният му шах, 
изработен от наши майстори.

Батуми 

Преди туристът да напусне 
Грузия в посока Турция, задължи-
телно минава през Батуми. Гра-
дът е център на Колхида -  регион 
в Западна Грузия, на източното и 
югоизточно крайбрежие на Черно 
море, наречен по името на мест-
ното племе колхи. Заради тъмната 
кожа, къдравите коси и обрязване-
то Херодот ги считал за потомци 
на египтяните. Според древног-
ръцката митология Колхида е бо-
гата земя на края на света. Тук цар 
Еет пазел Златното руно, докато 
аргонавтите с помощта на дъ-
щеря му Медея не го отнели. Днес 
центърът на града е доминиран 
от статуя на митичната помощ-
ница на Язон. Колхида е и мястото, 
където Прометей е прикован към 
скалите и черният му дроб е кълван 
всеки ден от орел за наказание, че 
е дал огъня на хората. 

Център на стария Батуми е 
хълмът Тамара. През II в. при упра-
влението на император Адриан тук 
се разполага римски гарнизон. През 
V в. цар Вахтанг Горгасали присъе-
динява града към своите владения. 
През ХVII в. влиза в Османската 

империя, след Руско-турската ос-
вободителна война от 1877 - 1878 г. 
е анексиран от Русия. 

Батуми си има университет, 
театър, цирк, Държавен музей на 
Аджария, музей на Сталин, океа-
нариум с аквариум и делфинариум, 
огромна ботаническа градина и 
парк. Безспорно обаче туристът 
е грабнат от плажовете на Черно 
море, макар и не със златния пясък 
като в България.
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       с история и природа

Авторът в Деня на победата пред Музея на Сталин

И денем, 

и нощем 

Тбилиси 

е пълен 

с живот

Храмът в чест на богинята Митра

Снимки авторът

Паметникът на Медея доминира 

Батуми
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Американските легенди напълно заслужиха 
овациите на публиката

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Aerosmith – едни от 
малкото рок динозаври, 
които не бяха идвали в 
България, свириха пред 
повече от 20 000 души в 
София. Легендарната бан-
да показа завидна за въз-
раст та си форма и със 
своето 2-часово шоу на-
пълно заслужи овациите 
на публиката.

Още в късния съботен 
следобед стотици фенове 
одухотвориха индустриал-
ния пейзаж около стадион 
„Локомотив”. Шанса да 
открият дългоочаквания 
концерт имаха родните 
рок герои D2. Заедно с 
добре познатите си хи-
тове те представиха и 
няколко песни от съвсем 
новия си албум „Феникс”. 
„Този път сме по-красиви 
от всякога”, каза техният 
вокалист Дидо и специал-
но поздрави трите млади 
певици на сцената, които 
се включваха с бек вокали. 
Групата успя да подгрее 
публиката и затвърди 
впечатлението, че е една 
от малкото родни банди, 
които умеят да изпълват 

голяма сцена.
Около 21:10 на огромния 

екран се появиха кадри на 
живо зад кулисите. 

Няколко минути по-къс-
но звездите на вечерта 
излязоха в пълния си бля-
сък. Нямаше как веднага 
да не направи впечатление 
формата, в която се нами-
ра 66-годишният Стивън 
Тайлър – какви корекции 
има по себе си, може само 
да гадаем, но определено 
изглежда по-добре, откол-
кото преди 15-ина години. 
Aerosmith започнаха с пър-
вия голям хит за вечерта – 
Love in the elevator, а малко 
след това последва мощ-
на тройка – Cryin’, Jaded и 
Livin’ on the edge. Цялата 
банда изглеждаше много 
свежо – може би причина 
за това е и че шоуто в Со-
фия беше първото от ев-
ропейското им турне (дни 
по-рано концертът им в 
Истанбул бе отменен за-
ради тридневния траур в 
Турция след трагедията в 
мината в град Сома). 

Фронтменът Стивън 
Тайлър обаче бе във ви-
хъра на събитията през 
целите два часа – и за се-
кунда не спря да се движи 
по цялата сцена. Не се па-

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

О с н о в а в а й к и 
се на разнообраз-
на информация от 
различни лекари и 
спортисти,  как -
то и на личните 
си постижения под 
ръководството на 
най-изтъкнатите 
специалисти в све-
та, американският 
лектор и бизнесмен 
Тимъти Ферис раз-
яснява кои са малки-
те неща, които мо-
гат да доведат до 
радикална промяна на тялото и духа ни в книгата 
си „4-часовото тяло“. В необичайното ръководство 
той развива принципа на италианския социолог, 
инженер и икономист Вилфредо Парето, известен 
като правилото „80/20“: 80% от богатството и до-
ходите в обществото се създават и притежават 
от 20% от населението. Ферис сочи най-важните 
2,5% от възможностите, които имаме на разполо-
жение, за да възстановим тялото си и да увеличим 
неговите възможности. Тези 2,5% –  твърди още 
авторът – ни дават 95% от желаните резултати; 
те носят само 3% по-малко полза, отколкото бихме 
имали, ако вложим 12 пъти повече усилия.

В „4–часовото тяло“ Тимъти Ферис дава подроб-
ни и лесни за изпълнение съвети как човек може да 
постигне генетичния си потенциал за 6 месеца; да 
спи по два часа на ден и да е на гребена на вълна-
та; да изгуби повече телесни мазнини от опитен 
маратонец, и то, докато преяжда; да се отърве от 
повече от 50 килограма срещу тренировки от по 
двадесет минути два пъти седмично; да натрупа 
30 килограма чиста мускулна маса за 28 дни и др.

Ферис е номиниран за един от най-иновативни-
те бизнесмени за 2007 г. и е определян като  „Су-
пермен на Силициевата долина“ от сп. Wired заради 
начина, по който може да манипулира човешкото 
тяло. Той е също световен рекордьор по танго и 
национален шампион по кикбокс (стил саншоу). 

Режисьорът Брайън 
Сингър преоткрива ко-
микс жанра и го издига на 
ново ниво от вече позна-
тите ни форми. С дебюта 
през лятото на 2000 г. на 
изключително успешния 
„X-Мен” Сингър създава 
нова творческа естетика 
с филмовата си адаптаци-
ята на любимите комиксо-
ви истории и герои. Това 
начало бе последвано от 
още по-успешния му филм 
„X-Мен 2” през 2003 г. Сега 
той се завръща на режи-
сьорския стол, за да раз-
шири и обогати визията 
си за „X-Мен” вселената.

В последния филм от 
касовата поредица основ-
ната група мутанти води 
война за оцеляване през 
два различни периода от 
време. Любимите герои 
от оригиналната „X-Мен” 
трилогия обединяват сили 
с по-младите си версии от 
миналото от „X-Мен: Пър-
ва вълна”, за да променят 
важно историческо съби-
тие, и водят епична бит-
ка, която може да спаси 
нашето бъдеще.

Продуцентът Шулър 
Донър смята, че богати-
те и провокативни теми 
на историите на „X-Мен” 
са привлекли внимание-
то на Сингър към тази 
вселена. „Брайън е много 
сериозен, когато става 
дума за „Х-Мен”. Винаги е 
осъзнавал, че основните 

теми налагат реалисти-
чен подход. Героите имат 
своите недостатъци и по 
този начин са по-близки на 
зрителите, които могат 
да се припознаят в тях. 
Например Мистик иска да 
се гордее с това, което 
е, докато Звяра се при-
теснява от мутантските 
си способности и затова 
ги крие. Ако героите са 
реалистични и земни, то 
ние лесно ще повярваме, 
че те могат да летят 
или да лекуват и да имат 
невероятна сила. Всички 
останали елементи са на 
линия - екшън, комедия, ви-
зуални ефекти - но това, 
което ги обединява, са 
човешките конфликти и 
борба. Брайън успя да на-
мери дълбочина и смисъл в 
тези комикс поредици, за-
щото се потопи напълно, 
за да открие емоциите на 
героите и духа на света, 

в който живеят”, допълва 
Донър.

Пътуването във вре-
мето е ключов елемент 
от комикса и в новия филм, 
въпреки че Сингър казва, 
че „Дни на отминалото 
бъдеще“ предлага  по-не-
традиционен поглед върху 
него. „Разликата е, че ние 
не изпращаме героите 
назад във времето физи-

чески. Вместо това ние 
изпращаме съзнанието на 
героя в тялото на по-мла-
дото му Аз. За периода, в 
който съзнанието на Ло-
уган е в миналото, както 
миналото, така и бъде-
щето могат да същест-
вуват едновременно. Така 
че може да има паралелни 
действия, които да се 
случват в двата времеви 
периода.“

Режисьорът е имал 
шанс да работи с наис-
тина звезден актьор-
ски състав в лицето на 
Джеймс Макавой, Майкъл 
Фасбендер, Холи Бери, Хю 
Джакман, Иън Макелън и 
Дженифър Лорънс. Най-ва-
жно за него обаче е било 
друго: „Мисля, че във всеки 
филм трябва да се прави 
нещо ново, и мога да га-
рантирам, че има много 
нови неща в „Дни на отми-
налото бъдеще”.

Мултимилионен музей, посветен на живота на ге-
ниалния Чарли Чаплин, ще бъде открит през 2016 г. в 
швейцарския дом на актьора - Manoir de Ban, където той 
умира през 1977 г. Имението, което се намира в община 
Corsier-sur-Vevey, кантона Во, е приютявало един от най-
бележитите артисти на отминалия век в последните 25 
години от неговия живот и сега ще бъде възстановено 
във вида, в който Чаплин го е обитавал. 

Очаква се стойността на проекта да достигне 40 
млн. паунда. Той се радва на одобрението на Майкъл, 
Юджийн и Виктория - децата на звездата на нямото 
кино. Неговата внучка Лора Чаплин изрази задоволство-
то си, че експозицията най-накрая ще бъде факт след 
дългогодишно чакане. Директорът на музея - Ив Дю-
ранд, пък сподели: „Неговата душа, неговият дух все 
още витаят тук... Тъй че хората ще го срещнат, ще се 
сблъскат с него, ще чуят гласа му, ще се насладят на 
неговата музика и ще гледат филмите му.”

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

зеше изобщо и при пеене-
то, поради което в края на 
шоуто сподели, че напълно 
е изтощил гласа си. Това 
направиха и всички фено-
ве на американците, които 
не спряха да им пригласят 
на класики като Janie’s got 
a gun, I don’t want to miss a 
thing и Dream on. Музикан-
тите забиха и надъхващ 
кавър на Come together на 
The Beatles.

Aerosmi th  изнесоха 
100-процентово рокендрол 
шоу – бляскаво, шумно и 
емоционално. Шоу, което 
ще се помни от феновете 
дълго време. 
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През тази година се навършват 100 години от построяването й

Емил Христов

През тази година се 
навършват 100 години от 
построяването на рези-
денцията на британския 
посланик в София. Сграда-
та се намира на бул. „Васил 
Левски” 36 и заема особено 
място в архитектурата 
на столицата. Тя е рядък 
пример на отлично запазен  
паметник на културата от 
началото на ХХ век и това 
я прави уникална. 

Британската резиден-
ция е сред най-старите и 
интересни жилищни сгради 
с представителни функции 
в София. Строена е през 
1910 - 1914 г. и през 1978 г. 
е обявена за паметник на 
културата. Преди век тя се 
е намирала в покрайнините 
на града, в т. нар. квартал 
на Витошките (Пехотин-
ски) казарми, наричан още 
„Перловец“. Заради това, 
че местността е ниска и 
крайречна, тук било цар-
ството на градините, бос-
таните и импровизираните 
сметища на софиянци. Под-
тик за застрояването на 
квартала стават казарми-
те, вдигнати на мястото 
през 1890 г., и заради това 
тук най-напред се заселват 
военни.

След войните (1912 
- 1918) кварталът бързо 
се променя. Разгръща се 
мащабно високо строи-
телство, най-вече по бул. 
„Евлоги Георгиев”, „Васил 
Левски”, „Патриарх Евти-
мий” и съседната „Граф 
Игнатиев”, като сградите 
се сгъстяват. Районът се 
заселва с все по-заможно 
население. Тогава са по-
строени съседната Полска 
и Унгарска легация, които 
заедно с британската ре-
зиденция са великолепен 
отзвук на една отминала 
красива епоха. Самата 
сграда е изградена изклю-
чително солидно с матери-

али, внесени от Австрия, 
Италия и Унгария (според 
сведения на института за 
паметниците на култура-
та). Тя се характеризира с 
раздвижена фасада, краси-
во оформен вход и спокойно 
редуване на прозорци. На-
времето интериорът е бил 
богато украсен с гипсови 
тавани, дървена ламперия, 
цветен паркет и колони с 
капители.

Резиденцията се счита 

за една от най-красивите 
и стари жилищни сгради с 
представителни функции в 
центъра на София. Тя при-
лича на традиционна бри-
танска провинциална къща. 
Основната разлика между 
нея и здания от същия пе-
риод във Великобритания 
са по-големите прозорци. 

Въпреки че строежът й 
започва през 1912 г., пъл-
ното й завършване е две 
години по-късно. Градежът 
й е прекъснат от Балкан-
ските войни. Едва влязла 
в употреба, постройката 
бива бързо евакуирана, след 
като България се включва 
във Втората световна 
война на страната на Три-
странния пакт. Акварелът 
във фоайето е оттогава и 
е спасен в багажа на бри-

танската легация.
Първото нещо, което 

посетителите забелязват 
при влизането в сградата, 
са обширните и просторни 
коридори, които обхващат 
два от етажите. Къщата 
разполага с бална зала, 
дневна, трапезария, стаи 
за гости и, разбира се, ве-

ликолепно поддържана ан-
глийска градина, с която 
посланикът се гордее. По 
традиция  в нея централно 
място заемат розовите 
храсти, някои от които са 
донесени у нас от Велико-
британия преди 100 години. 
В двора са разположени и 
растения, които са типич-
но британски, но виреят 
добре и в България. 

Впечатлението, което 
прави, е, че човек се нами-
ра в някое от типичните 
английски имения, с които 
британците толкова се 
гордеят. Както самите 
домакини определят ин-
териорът изглежда изклю-
чително „бритиш” и дори 
за секунда може да се за-
блудиш, че се намираш на 
Острова. Посланик Джона-
тан Алън се гордее, че през 
годините се е запазил до 
голяма степен автентич-
ният изглед на сградата 
и стаите от преди век, 
за което свидетелстват 
старите снимки, поста-
вени на специални пана из 
резиденцията.

Централно място в 
трапезарията заема го-
ляма елипсовидна маса за 
18 души, което е обясни-
мо, тъй като по традиция 
там се провеждат всички 
официални обеди и вечери. 
Размерът й може да бъде 
променян така, че да бъде 
подходяща както за съби-
тия от по-тесен кръг, така 
и за по-изискани събития. 
Британският посланик  и 
семейството му се хранят 
в отделна семейна трапе-
зария. 

На чаша вино и вкусна 
храна по време на много-
бройни срещи и разговори 
се разискват теми от ди-
пломацията, културата, 
политиката и икономиката. 
Всеки, който има късмета 
да попадне в трапезарията, 
задължително трябва да 
обърне внимание на карти-

ните по стените – те са 
на известните художници 
Даниел Търнър, Кенет Уеб, 
Ричард Ланкастър.

Великолепен портрет 
на британската кралица 
Елизабет II в привлича по-
гледите на всеки, който 
влиза в следващото по-
мещение. Това е бална-
та зала, която е изцяло в 
светли цветове. Друго за-
бележително нещо, са ог-
ромните прозорци, които 
позволяват да влиза много 
светлина в стаята. Така 
няма нужда от изкуствено 
осветление през деня. Ва-
жна част от интериора е и 
роялът в дъното на залата, 
който подсказва нейното 
предназначение – тук може 
да се слуша музика и да се 
танцува. Мястото е подхо-
дящо и за коктейли. Изящ-
ните китайски масички и 
шкафове допълват по пер-
фектен начин цялостния 
пейзаж.

След балната зала за-
дължително трябва да се 
види и обширната дневна. 
В нея са разположени дет-
ските играчки, многоброй-
ни семейни снимки,  от кое-
то веднага става ясно, че 
това е личното простран-
ство на Негово Превъзходи-
телство Джонатан Алън и 
семейството му. 

Тази част от сградата 
е единствената от така 
наречените елегантни по-
мещения, която се ползва. 
Там може да приключи офи-
циалната вечеря с чаша 
уиски или фамилията да се 

наслади на времето, което 
прекарва заедно. Камината 
е един от приятните ак-
центи на стаята и буйни-
ят огън на дървата в някоя 
зимна нощ не може да се 
сравни с нищо. Това е ста-
ята, в която собственикът 
на къщата или някой негов 
гост може да се „оттегли” 
в уединение. Картините, 
които висят по стените, 
принадлежат на семей-
ството на посланика, а не 
на официалната колекция 
на британската държава. 

За да се излезе от днев-
ната, трябва отново да се 
мине през балната зала, 
откъдето се стига до ог-
ромната тераса. Разкошна 
кичеста акация я покрива, 
като по този начин прави 
перфектна сянка през ля-
тото. По отлично запазе-
ното мраморно стълбище 
се слиза в градината, която 
освен с красиви цветя раз-
полага и с вековни дървета. 

 „Помня първата нощ, 
която прекарахме тук със 
семейството ми, съпруга-
та ми и аз, с петмесечната 
ни дъщеря – сами в огромна 
непозната сграда. Тогава 
ни се струваше непосилна 
задача да за жи веем в нещо, 
подобно на музей или работ-
но място, толкова различно 
от удобния дом, който бя-
хме оставили в Лондон. Все 
пак това е постройка, в 
която през последната го-
дина посрещнахме повече 
от 3000 човека за различни 
събития и в която над 200 
гости останаха да прено-
щуват. И колкото повече 
време прекарваме в Бълга-
рия, и колкото повече лични 
вещи оставяме из къщата, 
толкова чувстваме рези-
денцията като семеен дом, 
а не като работно място“, 
казва развълнуван посланик 
Алън и допълва: „Дъщеря ни 
израсна тук, тичайки из къ-
щата и градината нагоре-
надолу по стълбите. Синът 
ни е роден в София.“

Усещането за история 
изпълва резиденцията. Тя е 
красиво място – къщата и 
градината се славят като 
едни от най-изисканите в 
българската столица.

Снимки авторът и личен архив на посланика

За типичната английска градина от 20 години се грижи 

специалист озеленител

Тук редовно се провеждат важни срещи между британски 

представители на бизнеса и техни български колеги

Резиденцията на британския посланик в България се счита за една от най-красивите сгради  

с представителни функции в центъра на София
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престиж
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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:

Людмил Митакев

Приключение на вър-
ха на Хималаите или на 
десетки метри под во-
дата на Карибите – за 
екстремните спортове 
задължително трябва ви-
сокотехнологичен часов-
ник. Популярността на 
тези джаджи нараства от 
ден на ден, а някои ги носят 
и за престиж. 

Кое е екстремното  

в ювелирния бранш?

С настъпването на 
космическите технологии 
понятието за екстрем-
ност и в този бранш при-
добива други измерения. 
Доскоро часовниците с 
водоустойчивост до 200 
м са били по-скоро изклю-
чение, отколкото правило 
и са правени предимно за 
водолази. Днес тази дъл-
бочина е нищо в сравне-
ние с издържащия до 1000 
м Seahawk 2 Pro на Girard 
Perregaux или пък Hydromax 
11 100 M на Bell & Ross, с 
който може да се стигне 
и до 11 хил. м.

В серията се подреж-
дат и екземплярите, чиято 
конструкция е с допълни-
телно шоково абсорбиране, 
например серията Extreme 
на швейцарците от Jaeger 
LeCoultre, или пък изключи-
телно здравите на Rado, 
чиято повърхност не може 
да бъде надрана дори с ди-
амант. В това число влиза 
и Never Dark на Reactor, при 
който използваната комби-
нация с тритий буквално 
изпреварва всички други.

Zenith са употребили 

определението 
„екстремен” за 
серията си Defy. 
Тези часовници 
от говар я т  н а 
предназначението 
си – да са водоус-
тойчиви до 1000 м, 
да са снабдени 
с допълнителна 
противошокова 
система и изра-

ботката им да е изцяло от 
свръхмодерни материали.

Клиентите са...

Да имаш подобен часов-
ник е като да си горд соб-
ственик на супер Ferrari. 
Кой купува тези полезни, 
но изключително скъпи иг-

рачки? Според про-
изводителите и 

тъ р говци те 

клиентите са два 
вида. Едните са 

запалени спор-
тисти, кои-
то дейст-
вително ги 
използват 

по предназ-
начение – во-
долази, ловци, 
с ъ р ф и с т и , 

катерачи, каякари в бързо-
течащи води, рафтингари, 
екстремни скиори и др. 
Именно водоустойчивост-
та и противошоковата 
система на часовника са 
двете ключови думи, касае-
щи заниманието. Вторият 
вид купувач е онзи, който, 
освен че харесва смелите 
дизайнерски решения на 
тези джаджи, не прене-

брегва факта, че изобщо 
не е необходимо да мисли и 
да се притеснява дали ще 
ги повреди.

Любителите на екс-
тремни спортове желаят 
да се снабдят с такъв тип 
часовници поради проста-
та причина, че са създаде-
ни именно за такива цели. 
Ако клиентите са сърфис-
ти, за тях подходящи са 
тези, които към определен 

час показват приливите и 
отливите, като например 
Corum’s Admiral’s Cup Tide 
Watch – от механичната 
гама, Reactor, Casio, Rip 
Curl и други – от кварцо-
вата. Освен че за тях е 
нужно часовниците да са 
точни, задължително е и да 
бъдат водоустойчиви, за-
щото рядко сърфис тите ги 
свалят, когато влизат във 
водата. На алпинистите, 
катерачите или скиорите 
перфектно ще им паснат 
часовници с висотометри 
и барометри, за да могат 
да следят на каква височи-
на се намират и да отчи-
тат промените на метео-
рологичните условия.

За водолазите са стра-
хотните модели на Jaeger 

LeCoultre, Panerai, Breitling, 
Rolex, Citizen, Doxa и мно-
го други. Някои часовни-
ци имат спецификация за 
гмуркане и се предлагат 
със смарт очила с поддър-
жащ прибор от външен 
компютър, който следи 
въздуха, компресията и 
т.н. Обикновено  водолази-
те не се спускат на повече 
от 40 м. Въпреки това оба-
че часовникарските ком-
пании продължават да се 
конкурират и да работят 
усърдно върху все по-голя-
мата водоустойчивост на 
продуктите си. Вече има 
часовници, които са спо-
собни да тиктакат и да 
отмерват точно времето 
в такива дълбочини, които 
биха премазали и убили чо-
век. Много от тях имат и 
хронограф, който може да 
бъде задействан под вода 
(Omega и Bulgari).

Важното за екстрем-
ните продукти са възмож-
ностите, които предлагат, 
дори те никога да не бъдат 
използвани. 

Притежателите на 
тези специални бижута 
вероятно имат желание 
да ги носят на ръката си 
непрекъснато – да бъдат с 
тях в офиса, да се събудят 
през уикенда, да прекарат 
деня, практикувайки люби-
мия си спорт, да се измият 
от солената вода или от 
мръсотията, полепнала по 
тях, и да се почувстват 
също толкова горди, де-
монстрирайки часовника 
си пред приятели в нощния 
клуб.

Часовниците са едно-
временно мода и статус 
символ, а спецификите, 
скрити в корпуса им, могат 
да се справят с всяко пре-
дизвикателство.
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С някои от 

тях може да 

се стигне до 

11 хил. м под 

водата

Изработката изисква високи технологии

Той показва 

на сърфистите 

приливите 

и отливите

И

В следващия брой очаквайте
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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

Регулационни и 
застрашителни 

планове

***

Музей
„Змията и 

хората“

Снимка Свилена Гражданска

Пиян мъж се прибира, тропа  
по масата и се провиква:

- Господарят се прибра, а 
храната не е готова!

Жена му го тресва с тигана 
и той пада в несвяст. В този 
момент влиза съседката  
и шокирана пита:

- Мъжът ти защо лежи тук?

- Ами той е господарят на къщата  
и може да си лежи където си иска...
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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!

 „Топола Скайс Голф & СПА Резорт” – с. Топола, общ. Каварна
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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.


