
Людмил Митакев

Само през тази година бюджетът 
за възстановяване на Ирак ще е 130 
млрд. долара. До 2016 г. ще се удвои, 
което означава, че се строи на широк 
фронт. Сега се изпълняват проекти от 
инфраструктурата – пристанища, пъ-
тища, мостове, обекти на енергетика-
та, водоснабдяването и канализацията, 
но също и жилища и административни 
сгради. „Българските строителни фир-
ми имат великолепната възможност 
да работят по много от тях“, заяви 
министърът на строителството и 
благоустройството на Ирак Мохамед 
Сахиб Ал-Деражи. Той беше начело на 
официална делегация, която проведе 
работна среща с ръководството на 
Камарата на строителите в България 

(КСБ) в централната офис сграда на 
организацията. 

Председателят на КСБ инж. Свето-
слав Глосов запозна гостите с ролята 
на браншовата структура като парт-
ньор на институциите и като гарант 
за правоспособността и професиона-
лизма на българските фирми за работа 
в страната и чужбина чрез издаването 
на удостоверение от Централния про-
фесионален регистър на строителя. 
Той подчерта, че родните строители 
са натрупали опит през годините в 
изграждането на болници, пътища и 
различни обекти в Ирак. Напоследък 
добре се развива сътрудничеството и 
с други държави в региона, като Мароко 
и Алжир.

КСБ

КСБ - АНАЛИЗИ

МОНДИАЛ 2014
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130 млрд. долара е бюджетът за 2014 г. за 
възстановяване на близкоизточната страна
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Христо Алексиев, зам. генерален директор 
в НК „Железопътна инфраструктура“:

През 2015 г. ще се 

фокусираме върху 

строителството
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Пламен Иванов, 
зам.-председател 

на КСБ:

Предизвикателствата 

пред Камарата за 

утвърждаване на 

професията „строител“ 

са обща отговорност

Отрасъл „Строителство“ 

през януари – март 2014 г.

 

Област Ямбол
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Мондиалът завладява   

света през юни
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КОФРАЖИСТИ

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Георги Сотиров

ВСУ „Любен Каравелов” стана 
домакин на поредната, 14-а меж-
дународна конференция ВСУ’2014. В 
осем секции изявени учени, препода-
ватели и специалисти в областта 
на архитектурата, строителство-
то, геодезията, природните науки, 
както и водещи експерти от из-
куствознанието, образованието и 
устойчивото развитие дискутира-
ха актуалните проблеми на наука-
та и практиката в разнообразни-
те области на строителството. 
Вестник „Строител” беше медиен 
партньор на конференцията.

„През  годините  Международ-
ната научна конференция на ВСУ 
измина дълъг път на утвърждава-
не, укрепване и развитие. Броят на 
участниците и на темите непре-
къснато расте. Осъвременява се 
акцентът на проявата, подобрява 
се стилът на представяне на науч-
ните постижения, разнообразяват 
се изложбите и демонстрациите 
при фирмените представяния”, спо-
дели в приветствието си при от-
криването на конференцията рек-
торът на ВСУ доц. д-р инж. Радан 
Иванов, който е и председател на 
Международния научен комитет за 
подготовката и провеждането на 
форума. 

В двата дни на конференцията 
се състояха интересни срещи и 
разговори, които са ползотворни 
както за участниците, така и за 
обществото. 
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В началото на месеца започна да 
вали и не спря цели две седмици. Това 
забави работата по надлеза над жп 
линията, който нашата бригада из-
граждаше. Дъждът така разкаля раз-
копания наоколо терен, че багерите 
и самосвалите едва се придвижваха. 

По график вече трябваше да сме 
вдигнали носещите колони и да под-
готвяме рамковия кофраж с подпор-
ните скелета на моста. Но как, като 
бяхме затънали в кал и наливането 
на бетона в кофрираните колони в 
този дъжд беше невъзможно. Зато-
ва, когато най-накрая изгря слънце и 
дъждът спря, наеха за подизпълнител 
една бригада момчета, за които се 
знаеше, че са царе на конструкции. 
Някога бригадирът ни беше работил 
с тях по монтажа на сцени за рок 
фестивалите в София и Каварна. 

Той си спомни за бързината, с 
която тези момчета бяха вдигнали 
огромната сцена за концерта на 
„Металика” в Пловдив. Сценичната 
конструкция имаше същия принцип 
на сглобка като на рамковия кофраж 
– чрез мрежа от опорни тръби, скре-
пени с винтове. Те щяха да компен-
сират с бързината си загубата на 
време. Така, докато ние наливаме 
колоните и страничните панели на 
мос та, паралелно се започна и из-
граждането на кофража за плочата 
на свода. 

„Рокаджиите”, както ги нарича-
ше бригадирът, бяха млади момчета 
с дълги коси, облечени със суичъри на 
рок групи - изглеждаха така, сякаш 
щяха да свирят на концерт. Дойдоха 
с бус, от който над цялата строи-
телна площадка започна да се носи 
здрав хевиметъл. В първия момент не 
ни вдъхнаха доверие с тази музика и 
външния си вид, но когато заработи-
ха, направо ни изумиха. 

Всички действаха в бързия ри-
тъм на музиката, в пълен синхрон, 
като под един такт. С лекотата на 
играещи деца си подаваха кофраж-
ните тръби, след което завъртаха 
с виртуозна бързина винтовете и 
ловко се катереха от ниво на ниво 
в гъстата „джунгла” на подпорната 
конструкция. За половин работен ден 
вдигнаха скелето и профилната рам-
ка на моста, а след това започнаха 
да плетат арматурната мрежа за 
бетонната отливка на плочата. 

Гледахме ги и си мислехме, че от 
това щеше да излезе стабилно съ-
оръжение, защото предварително 
напрегнатият стоманобетон беше 
подсилен допълнително от енергия-
та на младостта и здравината на 
хевиметъла. Така и стана.

От тухларната 
Петър Донкин

П р о ф .  д . т . н .  и н ж . 
Владимир Кршистек от 
Техничес кия университет 
в Прага бе удостоен с 
почетното научно зва-
ние Doctor honoris causa 
за изявени творчески по-
стижения и за приноса му 
в развитие на научните 
контакти с училището. 

Ръководството на ВСУ 
„Л. Каравелов“ цели ут-
върждаването на ВУЗ-а 
на международно ниво и 
превръщането му не само 
в място за обучение на 
студенти, но и в център 
за научноизследовател-
ска дейност, за дискусии 
и възникване на нови идеи. 
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Напредват дейностите по законодателните 
промени, касаещи нормативната база в сектор 
„Строителство“, които Камарата на строите-
лите в България (КСБ) инициира. В миналия брой 
на в. „Строител“ публикувахме пълния текст на 
проектозакона за градоустройството, изготвен 
под редакцията на колектив с ръководител доц. 
д-р арх. Борислав Борисов. Камарата продължава 
обсъждането по места на необходимите измене-
ния. Предстои да публикуваме и проекта на закон 
за строителството. 

След като експертите си свършат работа-
та, идва ред на държавата. Политическите про-
мени не трябва да спират реформата в сектора. 
Необходима е приемственост. Защото, докато 
не осигурим подредена и конкурентна среда за 
най-големия отрасъл, генериращ растеж – стро-
ителството, прозрачни и достъп ни обществени 
поръчки, ще продължаваме да губим време в тежки 
и често противоречиви административни проце-
дури, както и така необходимите на страната ни 
евросредства.

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

100 ÄÓÌÈНевена Картулева
Ренета Николова

Министър Сахиб Ал-
Деражи изрази очаквани-
ята си, че ръководството 
на КСБ ще запознае чле-
новете на организация-
та с перспективите за 
сътрудничество с Ирак в 
строителството. Според 
него те са големи и зато-
ва изрази надежда в най-
скоро време наши строи-
телни фирми да посетят 
Багдад. Освен това се 
обмисля там да бъде ор-
ганизирана изложба на 
произведени в България 
строителни материали, 

за да могат местните 
фирми да се информи-
рат за възможностите 
за внос от страната ни. 
Перспектива за сътруд-
ничество министърът 
вижда също в изпраща-
нето на инженерни кадри 
от Ирак на специализа-
ция у нас. 

На въпрос за сигурност- 
та на чуждите компании 
в страната министърът 
обясни, че тя е гаранти-
рана, като отделни инци-
денти има само в запад-
ната част. Той подчерта, 
че за безпроблемното 
навлизане на наши фирми 
на иракския строителен 

пазар е необходимо да се 
намери местен партньор 
или да се осигури гаранция 

от банка, която си взаимо-
действа с подобна иракска 
финансова институция.

 от стр. 1

Снимки Денис Бучел

Свилена Гражданска

Г-н министър, какво 

включва планът за възста-

новяване на Ирак и какви 

средства са отделени за 

строителство?

Годишният бюджет е в 
рамките на 130 млрд. долара 
и около половината от тези 
средства се отделят за 
строителни дейности, т.е. 
около 63 млрд. долара. Те са 
насочени за изграждането 
на жилищни сгради, пъти-
ща, мостове и други инфра-
структурни обекти. През 
следващите години тази 

сума ще се увеличава непре-
къснато, защото бюджетът 
на Ирак ще нараства в ре-
зултат на износа на големи 
количества петрол. Очак вам 
през 2016 г. да отделим над 
200 млрд. долара за строи-
телството. В момента ре-
дица чуждестранни и мест-
ни фирми изграждат в Ирак, 
но се нуждаем от още ком-
пании, защото обектите са 
много. Нашето посещение е 
с цел да привлечем български 
строители за Ирак и да раз-
виваме двустранните отно-
шения между двете държави. 
Надявам се с дейността на 

Мохамед Сахиб Ал-Деражи, министър на строителството и благоустройството 
на Република Ирак: 

Подписан бе протокол за намерения за сътрудничество  
между Министерството на инвестиционното проектира-
не на България и Министерството на строителството 
и благоустройството на Ирак. Документът бе парафи-
ран от арх. Иван Данов – министър на инвестиционното 
проектиране, и Мохамед Сахиб Ал-Деражи – министър на 
строителството и благоустройството. Целта на прото-
кола е да заяви визията за развитие на българо-иракските 
отношения в сектора. Сред намеренията са наши специа-
листи да обучават иракчани в областта на геодезията и 
кадастъра, както и да се работи за привличане на инвес-
титори от близкоизточната държава. 

На срещата присъстваха и Борислав Ангелов – зам.-ми-
нистър на инвестиционното проектиране, и Лъчезар Сте-
фанов – директор на Дирекция „Привличане на финансови 
ресурси“ към МИП, и др.

ваши фирми у нас да спомо-
гнем на страната ви за из-
лизане от икономическата 
криза. 

Какви са резултатите 

от визитата ви в Бълга-

рия? 

Постигнахме договорки 
с Министерството на ин-
вестиционното проектира-
не и с Камарата на строи-
телите в България скоро да 
организираме посещение 
на бизнес делегация у нас, 
включваща  представители 
на фирми от бранша. Целта 
на визитата е мениджърите 
на компаниите да се запоз-
наят с условията за изграж-
дане в Ирак. Дискутирахме 
с представителите на МИП 

и въпроса за улесняване из-
даването на български визи 
за иракчани – не само за 
туристи, но и за бизнесме-
ни. Една от причините, за 
да не идваме тук, е именно 
затруднената процедура, а 
друга е липсата на директ-
на самолетна връзка между 
София и Багдад. 

Вие подписахте про-

токол за намерения за 

сътрудничество с Минис-

терството на инвести-

ционното проектиране. 

Каква е неговата цел?

Основната задача е да 
заявим нашето желание за 
обмяна на опит между двете 
държави в сектора на стро-
ителството. Обединихме се 

В срещата от българска страна участваха инж. Светослав 

Глосов - председател на КСБ, инж. Николай Станков - зам.-

председател на КСБ, и инж. Иван Бойков - изп. директор на 

Камарата

около идеята да организира-
ме в Ирак изложение на бъл-
гарски строителни матери-
али. Необходим ни е също и 
вашият опит в кадастъра и 
в геодезията. Надяваме се 

наши специалист да дойдат 
у вас за обучение. Очаквам 
в бъдеще да се повиши сто-
кообменът между двете дър-
жави и да насърчим иракчани 
да инвестират в България.

13 юни  

Атанас Кошничаров,  
член на Контролния съвет на КСБ 

17 юни  

Инж. Любомир Качамаков,   
член на УС на КСБ и на Съвета 
на директорите на в. „Строител“ 
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

Десислава 
Бакърджиева

Бизнесът и админи-
страцията ще получават 
бърз и лесен достъп до 
голям обем информация за 
продуктите в строител-
ството след 18 месеца. 
Това ще стане възмож-
но, след като Министер-
ството на инвестицион-
ното проектиране (МИП) 
разработи електронна 
база данни, която ще съ-
държа сведения за над 100 

строителни продукта. 
Онлайн платформата ще 
бъде създадена по проект 
„Разработване на инфор-
мационно-комуникационна 
среда на Звеното за кон-
такт относно продукти 
в строителството”. Той 
се осъществява с финан-
совата подкрепа на Опе-
ративна програма „Адми-
нистративен капацитет” 
(ОПАК) и е на стойност 
328 780 лв. 

П р о е к т ъ т  б е ш е 
представен на специал-

на пресконференция от 
Кристина Цалова – екс-
перт в МИП. От думите 

й стана ясно, че целта е 
да се създаде подходяща 
среда за Звеното за кон-

Онлайн платформата е разработена от МИП

продукти, правилата за 
тяхното оценяване, как-
то и данни за издадените 
сертификати и протоколи, 
за звената за контакт, 
установени в останалите 
държави – членки на ЕС, и 
за органите, упражняващи 
контрол на пазара. Елек-
тронната страница ще е 
на български и на англий-
ски език. Наличието на це-
лия обем информация ще 
позволи бърза и надеждна 
проверка на всеки строи-
телен продукт, предоста-
вен на пазара не само на 
територията на България, 
но и на единния пазар на 
Европейския съюз.

По-голяма част от дан-
ните ще се предоставят 
безплатно. Услугата ще се 
заплаща, когато се изис-
ква информация на англий-
ски език.

Снимка авторът

Свилена Гражданска

Народните представители одобриха 
осемте членове на Сметната палата. Това 
са Горица Грънчарова-Кожарева, Дилета 
Касабова-Токатлиян, Евгения Пенкова-Пан-
талеева, Ширин Исмаил, Златина Русева, 
Мустафа Занков, Стефка Михайлова и Тома 
Дончев. Те бяха предложени от председате-
ля на одитната институция Лидия Румено-
ва. „За” гласуваха 111 народни представи-
тели от ПГ на Коалиция за България и ПГ 
на ДПС, 80 бяха „против” и един депутат 
се въздържа. От ПГ на партия „Атака” не 
участваха в гласуването. След избора им 
членовете на Сметната палата положиха 
клетва пред Народното събрание. 

Припомняме, че новият Закон за Смет-
ната палата беше одобрен в края на март 

тази година. Той регламентира, че одити-
ращата институция се състои от 9 души 
– председател и 8 членове. Те се избират и 
освобождават от Народното събрание за 
срок от 7 години. Председателят не може 
да бъде преизбиран, решиха депутатите. 
Според мотивите на вносителите новият 
закон ще осигури по-голяма прозрачност и 
обективност при взимане на решения от 
Сметната палата. 

Елица Илчева

Правителството одобри 2 млн. лв. до-
пълнителни разходи в бюджета на Минис-
терството на икономиката и енергети-
ката. Средствата са предназначени за 
финансовото осигуряване на издръжката 
и откриването на нови служби по търгов-
ско-икономическите въпроси (СТИВ) към 
дипломатическите представителства 
на България в чужбина. МИЕ ръководи 
оперативно дейността на тези служби. 
Основните им функции са свързани с под-
помагане на бизнеса при намирането на 
партньори, привличане на инвестиции, 
увеличаване броя на туристите в Бъл-
гария, популяризиране предимствата на 
родната икономика. 

Десислава Бакърджиева

Обществената поръчка за избор на 
изпълнител на първия етап от третата 
линия на метрото в София е неуспешна. Ко-
мисията за защита на конкуренцията (КЗК) 
установи, че възложителят „Метрополи-
тен” ЕАД е включил критерии, с които огра-
ничава конкуренцията. Затова решението 
за откриване на търга беше отменено.

Публичната покана беше отворена на 
28 март и продължи до 31 май. Поръчката 
беше разделена на четири обособени по-
зиции по трасето бул. „Владимир Вазов”, 
ул. „Проф. Милко Бичев”, бул. „Евлоги и Хрис-
то Георгиеви”, Орлов мост, бул. „Васил Лев-
ски”, бул. „Патриарх Евтимий”, бул. „Прага”, 
ул. „Георги Софийски”, Медицинска акаде-
мия, кръстовището на бул. „България” и бул. 
„Иван Гешов”, ул. „Кюстендил”, кв. „Красно 
село” – ул. „Житница”. Участъкът е с дъл-
жина 7 км и включва изграждането на 7  
метростанции.

Според КЗК е допуснато ограничаване 
на конкуренцията с изискването на възло-
жителя придобитият опит на проектан-

тите от изпълнение на подобни обекти да 
бъде в периода на последните три години. 
По този начин се възпрепятства участие-
то в процедурата на квалифицирани проек-
танти, които са изпълнявали подобни про-
екти извън поставената времева рамка от 
три години. На второ място КЗК е конста-
тирала, че обхватът на изискания опит по 
обособена позиция 4 за изграждане на кон-
струкции на минимум 5000 м тунел (метро, 
жп тунели, пътни тунели) по щитов метод 
е въведен необосновано и ограничително. 
От КЗК се обосновават, че изискуемият 
опит от 5000 м обхваща над две трети от 
общата дължина на участъка и необосно-
вано ограничава участието на лица, които 
имат опит в изграждането на конструкции 
на тунели по щитов тунелен метод с по-
малка дължина.

За в. „Строител“ инж. Стоян Братоев – 
изпълнителен директор на „Метрополитен“ 
ЕАД, коментира, че все още не е получил 
официално решението на КЗК. „След като 
видим коментарите им, ще решим дали ще 
атакуваме становището. Законът трябва 
да се спазва“, допълни той.

Свилена Гражданска

Конституционните съдии отмениха мо-
раториума върху всички сделки с незастро-
ени недвижими имоти на територията на 
Студентския град в София. Забраната бе 
наложена от 40-ото Народно събрание през 
2009 г. без краен срок, до изясняване на соб-
ствеността на имотите. Общото съб рание 
на съдиите от Гражданската колегия на Вър-
ховния касационен съд сезираха тогава КС, 
като според тях решението на парламента 
е противоконституционно. Становище сре-
щу мораториума имаше и от Висшия адво-
катски съвет, Съюза на юри стите в Бъл-
гария, Нотариалната камара, фондацията 

такт относно продукти в 
строителството, което 
функционира от 2013 г., 
съгласно Регламент ЕС 
№ 305/2011. 

В момента специа-
лизираният отдел отго-
варя писмено на всички 
постъпващи запитвания. 
След приключването на 
проекта звеното ще може 
да предоставя информация 
и административни услуги 
по електронен път. Онлайн 
платформата ще съдържа 
голям обем информация по 
отношение на национални-
те изисквания за употре-
бата на строителните 

Разкриването на служби ще се извър-
ши чрез оптимизиране на структурата 
– съкращаване на 5 съществуващи и пое-
тапно разкриване на 20 нови, като за поне 
5 от тях ще се търси осигуряване чрез 
публично-частно партньорство с бизнес 
организациите. Предвижда се през 2014 г. 
СТИВ да бъдат разкрити в ОАЕ, Оман, 
Саудитска Арабия, Катар, Иран, Северен 
Ирак (Ербил), Алжир, Тунис, Гана, Ангола, 
Индонезия, Тайланд, Малайзия, Пакистан, 
Армения, Туркменистан, Монголия, САЩ 
(Чикаго), Унгария и Кипър.

С друго свое решение кабинетът 
одобри и проектопротокол за сътрудни-
чество между Министерството на ин-
вестиционното проектиране в България 
и Министерството на застрояването и 
градското благоустройство на Кралство 
Мароко. 

„Български адвокати за правата на човека“ 
и Столичната община чрез кмета на район 
„Студентски“.

Забраната за сделки в Студентския 
град бе наложена от депутатите, за да се 
успокоят протестите, избухнали след убий-
ството на студента Стоян Балтов в края 
на 2008 г. Припомняме, че той загина след 
побой пред дискотека в този район на София.

„Правото на собственост се гарантира 
и защитава от закона, а частната е непри-
косновена”, пишат в мотивите си за отмяна 
на мораториума конституционните съдии. 
Според тях народните представители не 
могат да въвеждат по свое усмотрение чрез 
решение вместо със закон ограничение на 
конституционно право и затова те отме-
ниха забраната. 
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Елица Илчева

Министерството на 
културата (МК) пока-
за обновените сгради и 
пространства на бъдещия 
Национален музеен ком-
плекс“, по-полулярен като 
българския Лувър. Ден след 
като 27-те експерти от 
държавната приемателна 
комисия приеха обекта, по 
време на пресконференция 
министър Петър Стояно-
вич и ръководителят на 
Представителството на 
ЕК в България Огнян Зла-
тев поздравиха изпълните-
лите – „Главболгарстрой“ 
АД, проектантите от 
студио „Янко Апостолов 
Архитекти“ ЕООД и над-
зора на „Контрол Инвест“ 
ЕООД за добре свършена-
та работа. 

Проектът е осъщест-
вен по ОП „Регионално 
развитие“ и е на стой-
ност 27,251 млн. лв. От 
тях 27,105 млн. лв. са от 
Европейския фонд за ре-

гионално развитие, оста-
налите са държавно съфи-
нансиране. Преустроени 
са бившата сградата на 
Техническия университет 
и тази на Националната 
галерия за чуждестранно 
изкуство. За окончателно-
то завършване на бъдеща-
та галерия остава да се 
реконструира и южното 
крило. В бюджета на МК 
тази година са заделени 4 
млн. лв., което е около 1/3 
от необходимите сред-
ства. Избран е изпълнител 

– „Водстрой 98“ ООД, и се 
очаква работата да започ-
не през август. 

„Обектът бе изключи-
телно предизвикателство 
за проектанти, строите-
ли и надзор“, призна пред 
аудиторията инж. Тинка 
Евстатиева – зам. изпъл-
нителен директор на „Глав-
болгарстрой“ АД. „Лесно е 
да застанеш на гола поля-
на и да изградиш прекрасна 
сграда, но е изключително 
трудно да преобразиш 
стара, строена за съвър-

шено различни цели. Изне-
нади буквално изникваха 
всеки ден и в движение 
се налагаше да вземаме 
важни решения. Изгради-
хме обаче изключително 
сигурна система за укреп-
ване, като цялото строи-
телство е съоб разено и с 
бъдещата функция на зда-
нието – място, в което ще 
се съхраняват произведе-
ния на изкуството и през 
което ще минават хиляди 
посетители“, разказа инж. 
Евстатиева. 

Комплексът е снабден 
с уникална за страната 
климатизация, разполо-
жена в двойни подове, из-
граден е вход за камиони 

вътре в сградата, който 
води до товарен асансьор 
за пренос на тежки про-
изведения на изкуството, 
депата за съхранение са 
снабдени със специални 
системи за пожарогасене, 
а използваните материали 
отговарят на изисквания-
та за носимоспособност и 
естетика. Каменни подове 
и масивен дъб осигуряват 
прехода между новите 
конструкции и запазените 
стари елементи от сгра-
дите.

Очаква се от есента 
готовата част на музея 
да приема посетители. 
Министър Стоянович е 
обявил и конкурс за име 

на бъдещия дом на изку-
ството, където ще бъдат 
настанени колекциите на 
Националната галерия за 
чуждестранно изкуство 
и на Националната худо-
жествена галерия. 

Идеята за българския 
Лувър е от 1999 г., като 
по нея са работили 7 мини-
стри. Същинското стро-
ителство започна точно 
преди 3 години – на 12 юни 
2011 г., като министър 
Стоянович отчете, че най-
големият принос за това 
е на предшественика му 
Вежди Рашидов.

Още за проекта – в следва-
щия брой на в. „Строител“.

Ремонтираната част на Националния музеен 
комплекс ще приема посетители от есента

Мирослав Еленков

Международната кон-
ференция „Катастрофич-
ните рискове в България 
– йерархия на отговор-
ността” ще се състои 
на 17 юни в „София Хотел 
Балкан“ .  Събитието е 
организирано от специа-
лизираният информацио-
нен портал ИНСМАРКЕТ 
(www.insmarket.bg), а в. 
„Строител“  е  медиен 
партньор. Форумът е на-
сочен към развитие на 
адекватна програма за 
превенция и защита на 
частната, държавната и 
общинската недвижима 
собственост.

Промените в климата 
са най-голямата заплаха 

за природата и човечест-
вото през ХХI в. През по-
следното десетилетие 
в света все повече се 
говори за спешната нуж-
да от прогнозирането и 
управлението на клима-
тичните и катастрофич-
ните рискове, пред които 
е изправено човечество-
то. По данни на различни 
международни организа-
ции Балканите и България 
са разположени в една 
от най-земетръсните 
зони на Земята. Учените 
предупреждават за опас-
ността през следващите 
десетилетия у нас неиз-
бежно да настъпи средно 
до силно земетресение. 
Заедно с това в България 
се наблюдават повече и 

по-дълги периоди на засу-
шаване, следвани от бури 
и тежки наводнения с раз-
рушения и жертви.

У нас от години се 
говори за създаване на 
програма за управление 
на  катастрофичните 
рискове, но и до днес ре-
шение по въпроса няма. В 
същото време застрахо-
вателната плътност е 
изключително ниска.

Лектори ще бъдат 
експерти от Дирекция 
„Вътрешен пазар и услуги“ 
от Европейската коми-
сия, от катастрофична-
та застрахователна про-
грама на Испания, както 
и представители на МВР, 
БАН, УАСГ и на застрахо-
вателния бранш.

Снимки Денис Бучел

Елица Илчева

„Държавата ще размра-
зи плащанията по ОП „Окол-
на среда“ 2007 – 2013 г. до 
края на юни със средства 
от бюджета, за да не спи-
ра работата по проекти-
те. Министерството на 
околната среда и водите 
изпрати искане към коле-
гите си във финансовото 
ведомство за осигуряване 
на 146 млн. лв., колкото са 
подадените от бенефици-
енти искания по текущи 
фактури.“ Това съобщи 
министърът на околната 
среда и водите Искра Ми-
хайлова след изслушване в 
парламента. 

Михайлова, която бе из-
брана за евродепутат от 
листата на ДПС, напуска 
управляваното от нея ве-

домство, за да замине за 
Брюксел. След заседанието 
на Министерския съвет в 
сряда тя беше категорич-
на, че правителството е 
направило всичко възможно 
да се размразят спрените 
през ноември 2013 г. пари 
по оперативната програ-
ма. По думите й предстоят 
срещи между представите-
ли на МОСВ и еврокомисаря 
по регионална политика Йо-
ханес Хан, както и с експер-
ти от ГД „Регионална поли-
тика“ на ЕК. Позицията на 
страната ни е изпратена 
в комисията с предложение 
за налагане на по-малки 
финансови корекции в общ 
размер на 94 млн. лв. по про-
грамата заради допуснати 
нередности по проектите. 
Михайлова уточни, че след 
оставката на кабинета 

„Орешарски“ преговорите 
с ЕК ще се водят от слу-
жебното правителство. 

Ръководителят на Уп-
равляващия орган (УО) на 
ОПОС Спиридон Алексан-
дров съобщи, че 17 общини 
съдят министерството 
за наложените им финан-
сови корекции. Той призна 
като грешка на УО, че за 
да съкратят сроковете на 
проверките, не са дали въз-
можност на местните вла-
сти да обяснят пропуските 
и директно са преминали 
към налагане на санкции. 
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Десислава Бакърджиева 

Г-н Алексиев, годината 

започна силово за Нацио-

налната компания „Желе-

зопътна инфраструктура“  

(НКЖИ) със старта на мо-

дернизацията на жп лини-

ята Септември – Пловдив 

по Оперативна програма 

„Транспорт” (ОПТ).  Впо-

следствие обаче проек-

тът беше определен като 

рисков. На какъв етап е 

изпълнението и има ли 

проблеми?

Проектът „Септември 
– Пловдив“ все още се води 
в нашите регистри като 
рисков. Неговото старти-
ране и изпълнение закъсня 
поради дълги обжалвания 
на процедурите за избор на 
супервизията на обекта. В 
момента строителни дей-
ности се извършват и по 
трите лота. Имаше много 
проблеми, които вече са 
разрешени. Трудностите 
бяха от различно естест-
во. Изпитвахме такива по 
отношение на издаването 
на разрешенията за строеж 
и т.н. Към момента всичко 
е преодоляно, изпълнители-
те са в пълна мобилизация 
и графиците се спазват. 
Извършват се демонтажни 
дейности по железния път 
и изкопни работи. Започна 
и доставката на баласт. 
В крайна сметка, ако се 
работи с такива темпове, 
изграждането ще приключи 
в определения срок, който 
е юни 2015 г. Проектът 
„Септември – Пловдив“ за-
сега върви добре, но ние 
продължаваме да го следим 
с повишено внимание, тъй 
като рискове все още има. 
Поради това всеки месец 
имаме срещи на високо ниво 
с Управляващия орган, за да 
обсъждаме какви проблеми 
биха могли да затруднят 
напредъка на проекта и да 
търсим възможните мерки 
за тяхното разрешаване.

Какво се случва с про-

екта  „Първомай – Свилен-

град“?

Това е изключително 
сложен обект поради фа-
кта, че жп линията минава 
на 70–80% по ново трасе. 
Принципно, за да бъде функ-
ционална една жп линия, е 
необходимо да се интегри-
рат няколко подсистеми в 
едно цяло. Това са желез-
ният път, контактната 
мрежа, подстанциите за 
захранване, сигнализаци-
ята и телекомуникации-
те. След обединяването 
на всички елементи, за да 
бъде жп трасето оперира-
що, е необходимо то да бъде 
оборудвано и със съответ-
ния подвижен състав. При 
„Пловдив – Свиленград“ ние 
не само извършваме всички 
тези процеси, но изграж-
даме и цялата довеждаща 
инфраструктура. Това до-

пълнително усложнява про-
екта заради отчужденията, 
изграждането на подлези, 
надлези, пътни връзки и 
стълбовата линия. Само 
за участъка от Крумово до 
Димитровград сме изгра-
дили над 40 км линии. Като 
добавим и недобре уреде-
ната нормативна база при 
инвестиционния процес в 
България, управлението на 
този проект се превръща в 
нещо изключително сложно. 
Законът за устройство на 
територията (ЗУТ) работи 
добре за високо строител-
ство, но не и за линейна 
техническа инфраструк-
тура. Допълнително имаме 
много сериозни взаимо-
действия с различни общи-
ни и с жителите им, защо-
то жп участъците минават 

през населени места за 
разлика от магистралите. 
Дейностите трябва да бъ-
дат организирани така, че 
да създават възможно най-
малко трудности на граж-
даните. Също така, в райо-
на на населените места се 
налага и монтирането на 
шумоизолиращи стени, кои-
то да не нарушават достъ-
па на хората. Тоест това е 
един голям пакет от мерки, 
взаимодействия, проблеми, 
които съпътстват обекта 
„Първомай – Свиленград“.

По проекта има три 
договора – два за железен 
път и контактна мрежа и 
един за постстанции. Към 
момента се работи по всич-
ки позиции. Напредъкът по 
изграждането е между 45 и 
50%. Извършват се дейнос-
ти не само по железния път, 
но и активно се изпълнява 
строителството по гара 
Димитровград и новата 
товарна гара в Свиленград. 
Изграждането на тягова 
подстанция „Свиленград“ 
вече приключи. В този район 
имахме доста препятствия 
и забавяния заради новопоя-
вилите се общо 60 археоло-
гически обекта. Въп росът 
беше решен и колегите ар-
хеолози разчистват тези 
площадки. В процеса на ра-
бота непрекъснато възник-
ват технически проблеми, 
трудности с отчуждения, 
допълнителни искания от 
общините, от Национална-
та електрическа компания 
(НЕК) или електроразпреде-

лителните дружества. Вече  
сме добили нужния  опит, 
преодоляваме препятстви-
ята и отбелязваме напре-
дък. По този проект също 
имаме ежеседмични срещи 
на високо ниво, за да може 
той да приключи съгласно 
актуалната работна про-
грама - през август 2015 г.

В началото на април 

беше даден старт на дъл-

гоочакваното обновяване 

на Централна гара София. 

Как се развива изпълнение-

то на този обект?

Изпълнителят ДЗЗД 
„Обединение ГБС – Цен-
трална гара София” работи 
много активно, включител-
но през уикенда. В момента 
се извършват главно демон-
тажни работи. Дейности-
те ще бъдат реализирани 
на два етапа. Първо ще 
се ремонтира източната 
част на приемното здание, 
а след това и западната. 
Компанията постави много 
сериозно изискване към из-
пълнителя – технологията 
на работа да е съобразена 
с обслужването на пътни-
ците и да не нарушава гра-
фика на движение на влако-
вете. В момента се работи 
в източното крило на гара-
та, като билетните каси са 
преместени на подземното 
ниво. След като приключат 
дейностите, пунктовете за 
билети ще бъдат върнати 
на ниво кота 0, за да запо-
чне обновяването в запад-
ната част. Строителните 

работи в източната поло-
вина трябва да завършат 
тази есен. Ако се работи 
с настоящите темпове, 
се предвижда проектът да 
приключи през есента на 
2015 г.

Защо пространство-

то пред Централна гара 

София не беше включено в 

проекта за модернизация?

За съжаление тази зона 
не влиза в проекта, защото 
не е собственост на НКЖИ. 
При това обстоятелство 
няма как да бъде включе-
на в реконструкцията на 
Централна гара София. 
Проведохме много срещи, 
разговори и кореспонденция 
със Столичната община 
за прехвърляне на имота, 
но така и не постигнахме 
споразумение. След като 
не намерихме решение за 
собствеността, започнах-
ме процедурите по проекта 
без тази територия, тъй 
като не можехме да изчак-
ваме повече. Доколкото ми 
е известно, Столичната  
община има планове за об-
лагородяването на този ра-
йон. Надявам се това да се 
случи до приключването на 
модернизацията, за да може 
цялата територия да добие 
нов облик. 

През април въведохте 

в експлоатация жп линия-

та Михайлово – Калояно-

вец. Реално това е вто-

рият приключен проект 

по ОПТ след Свиленград 

– турска граница. По кои 

други обекти има сериозен 

напредък?

В края на 2014 г. тряб-
ва да завърши работата 
по позиция 2 и 3 от проек-
та „Пловдив – Бургас“. Из-
пълнението е на 80% и ако 
климатичните условия поз-
волят, ще ги финализираме 

до края на годината. Оста-
налите обекти по ОПТ са 
Септември – Пловдив, от-
сечката от Димитровград  
до Свиленград и гарите в 
Пазарджик и Бургас. Много 
активно се работи по мо-
дернизацията на жп гара 
Пазарджик. Проектът тряб-
ва да приключи през август 
или най-късно септември 
т.г. Темповете на изпълне-
ние са много високи и гра-
фикът ще бъде спазен. За 
съжаление жп гара Бургас 
все още не е стартирала 
заради дълго продължилите 
обжалвания. Все още чака-
ме решението на Върхов-
ния административен съд. 
Реално отнема повече от 
година, за да минат всички 
процедури и да се изпълни 
строителство с почти съ-
щата продължителност. 
Много бавно и неефективно 
се случват нещата. Крайно 
време е законодателят да 
уреди този проблем.

Правили ли сте опити 

за законодателни инициа-

тиви?

НКЖИ много пъти е от-
правяла предложения, напри-
мер да се въведат изисква-
ния за по-високи гаранции и 
такси при обжалванията. 
Понякога те са много ниски 
и фирмите атакуват тър-
говете, без да имат какво-
то и да е основание.

Какви други строител-

ни дейности се изпълня-

ват по жп инфраструкту-

рата извън ОПТ?

Работим по доста обек-
ти, които се финансират 
от държавния бюджет. С 
национални средства се из-
вършват строителни дей-
ности по участъци, където 
железопътната мрежа не е 
покрита с евросубсидии от 
ОП „Транспорт”. Част от 

тях се използва за увелича-
ване на скоростите и пови-
шаване на безопасността 
на трасета по линията 
София – Варна. По тази от-
сечка има много критични 
участъци, които се нужда-
ят от рехабилитация и по 
които работим в момента. 
Ремонти се извършват и в 
участъци по жп линията Со-
фия – Мездра и др.

България пое ангажи-

мент да изгради жп трасе 

до границата с Македония. 

Какви са плановете в тази 

насока? На какво финанси-

ране ще се разчита?

България има жп трасе 
до границата с Македония 
и реално липсват само 2 км. 
Съществува един недовър-
шен тунел, който е грани-
чен между България и Маке-
дония. По-големият проблем 
е линията между Радомир и 
Гюешево, която е в много 
тежко състояние и позволя-
ва скорост от порядъка на 
40 – 50 км/ч. Трасето е еди-
нично и не е електрифицира-
но. Това предопределя много 
бавно пътуване, което не е 
атрактивно за пътниците. 
От друга страна, съседите 
ни са далече от границата, 
на около 60 км. Теренът в 
Македония е сложен и из-
исква големи инвестиции, 
които ще бъдат направени. 
Работи се много активно и 
се убедихме в това при по-
следните ни срещи с маке-
донските власти. Беше до-
говорено да се подкрепяме 
взаимно в насока проектът 
да бъде одобрен от ЕК, за 
да се осигури финансиране.

Ангажиментът на Бъл-
гария през този програмен 
период е да направи тех-
ническото проектиране 
на линията Радомир – Гю-
ешево. Вече разполагаме с 
прединвестиционни проуч-

Христо Алексиев, зам. генерален директор в НК „Железопътна инфраструктура“:

Христо Алексиев е заместник генерален ди-

ректор в Национална компания „Железопътна 

инфраструктура” с ресор „Стратегия и админи-

страция”. Той притежава магистърска степен 

по специалността „Международни икономически 

отношения” от Университета за национално и 

световно стопанство (УНСС), както и междуна-

родни сертификати за управление на проекти. Ра-

ботил е като ръководител на проекти в сферата 

на местното самоуправление и като експертен 

съветник в Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. 

В структурите на НКЖИ е от 2007 г. Заемал е 

длъжностите съветник към УС и заместник ге-

нерален директор.

Очаквам до два месеца да стартираме процедурите за изграждане на проекта        
Снимка Денис Бучел
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вания и идеен проект, вклю-
чително и за липсващите 
2 км. Идейният проект за 
Радомир – Гюешево ще бъде 
оптимизиран и ще бъдат 
свалени скоростите от 
160 км/ч на 120 км/ч, защо-
то от македонска страна 
скоростта ще е 120 км/ч. 
Това ще намали дос-
та инвестиционната 
стойност. Идеята 
е след две години да 
имаме готово техни-
ческо предложение и 
да са точно определе-
ни необходимите сред-
ства за изграждането 
на тази жп линия. След 
това може да се тър-
си финансиране, дори 
и от държавния бю-
джет. Всичко трябва 
да става в синхрон с 
инвестиционните на-
мерения и развитието 
на проекта в Македо-
ния. Договорено е об-
щият граничен тунел 
да се проектира от маке-
донската страна. Надяваме 
се жп връзката между две-
те страни да е факт през 
2022 г.

Предвижда ли се модер-

низация на железопътните 

връзки на България с дру-

гите ни съседни страни?

Със сигурност има нуж-
да от рехабилитация на 
връзките и с другите ни 
съседки. Работим усилено 
по трасето от София до 
Турция. Югоизточната ни 
съседка влага големи усилия 
по направлението от Азия 
до Европа. С построяването 
на тунела на Босфора Тур-
ция започна да модернизира 
и жп връзката до българска-
та граница. Проблемът по 
отношение на връзката ни 
с Румъния е лошото състоя-
ние на трасето след Дунав 
мост 2. Линията от моста 
„Нова Европа” до Калафат 
– Крайова е в много теж-
ко състояние. Участъкът 
е много тесен, не е елек-
трифициран и с параметри, 
непокриващи съвременните 
изисквания. Състоянието 
на трасето Видин – София 
не е добро, но все пак има-
ме електрифициран железен 
път, който позволява ско-
рости от 70 – 80 км/ч. Жп 
линията от сръбско-бъл-
гарската граница до Ниш 
също е в окаяно състоя-
ние. Вече има инициативи 
за реконструкция на тези 
отсечки. Очаква се скоро 
да бъде обявена процедура 
за техническо проектиране 
на трасето Калафат – Кра-
йова. Сръбските власти са 
предприели и действия за 
проектиране и последващо 
строителство на линията 
от България до Ниш.

Първият влак по мо-

ста „Нова Европа” пре-

мина близо година след 

откриването му. Липсата 

на електрифицирана жп 

линия на румънска тери-

тория ли забави открива-

нето на трафика? Ще има 

ли пътни чес ки влакове от 

българска страна до Кала-

фат?

Трябваше да се под-
пишат споразумения за 
организацията на трафи-

ка, превоза и движението 
на влаковете. Това отне 
твърде много време, тъй 
като румънската страна 
не беше особено активна 
в тези преговори. По нас-
тояване на българското 
правителство беше подпи-
сана спогодбата за двата 
пътнически влака, които 
вече се движат от Видин 
до Крайова. В момента вре-
мето за пътуване е твър-
де дълго и поради това не 
е необходимо да се пускат 
повече влакове. Освен това 
пътниците са малко и няма 
да е икономически обосно-
вано включването на допъл-
нителни мотриси. 

Започнаха ли дейнос-

тите по подготовката на 

проекта „Рехабилитация 

на железопътен участък 

Пловдив – Бургас, фаза 2”?

Наскоро беше обявена 
процедура за проектиране, 
която включва отсечката 
от Пловдив до Михайлово. 
В тази обществена поръч-
ка са предвидени и доста 
други дейности, като раз-
витие на жп възел Пловдив, 

изграждане на системи за 
сигнализация и комуникации 
в този участък. В момента 
сме на етап оценка на офер-
ти и ако няма обжалвания, 
скоро ще бъдат подписани 
договори. Срокът за проек-
тиране е 12 месеца. Тоест 
през следващата година се 

очаква да имаме готов про-
ект и ще можем да стар-
тираме строителството. 
Друга поръчка, която обя-
вихме наскоро, е за избор 
на изпълнител на проекти-
рането за модернизацията 
на участъка от Видин до 
Медковец, който е част от 
жп линията Видин – София.

Настоящата 2014-а го-

дината на проектиране ли 

ще бъде?

За настоящия програ-
мен период 2014 – 2020 г. 
променихме доста страте-
гията си и вече избягваме 
възлагането на инженерин-
гови договори. Стремежът 
ни е да имаме готови 
техничес ки проекти, на ба-
зата на които да бъдат на-
правени парцеларните пла-
нове и отчужденията. Едва 
след това ще се избира 
изпълнител за строител-
ството. Това е начин да се 
минимизират всички риско-
ве. Опитът ни до момента 
показва, че когато сключим 
договор за проектиране и 
строителство, изпълните-
лят трябва да разработи 

техническо предложение, 
което после да реализира. 
Всичко това трябва да се 
случи в рамките на бюдже-
та, вписан в договора. По 
време на съгласуването на 
техничес кия проект раз-
личните страни започват 
да предявяват различни 
искания и в един момент 
обектът става трудно 
контролируем. Всички тези 
изисквания водят до необхо-
димостта от допълнителни 
средства, отчуждения и за-
бавяне. 

Затова през 2014 г. въз-
намеряваме да подготвим 
техническите проекти и 
парцеларните планове, да 
преминем през отчуждени-
ята и разрешителните за 
строеж, за да можем през 
2015 г. да се фокусираме 
изцяло върху строител-
ството. Реално, дори сега 
да сключим договори за из-
граждане, строителството 
няма да започне по-рано. За-
това първо ще проектира-

ме всички важни обекти и 
след това ще обявим проце-
дури за строителство.

Може ли да се каже, че 

жп инфраструктурата 

е по-добре засегната в 

ОП „Транспорт и транс-

портна инфраструктура” 

( ОПТТИ)?

В момента разпределе-
нието между пътна и желе-
зопътна инфраструктура 
е 50 на 50. Трябва да отче-
тем факта, че бюджетът 
на оперативната програма 
е много малък и няма да по-
крие нуждите нито на път-
ния, нито на железопътния 
сектор. С тези близо 2 млрд. 
евро е трудно да се изпъл-
нят най-основните прио-
ритети. Знаем само една 
АМ „Струма” колко стру-
ва или жп линията София 
– Септември. Тоест сега 
разпределението е по-спра-
ведливо, но средствата от-
ново са недостатъчни. От 
ОПТТИ жп инфраструктура-
та може да разчита макси-
мум на 700 млн. евро, а от 
инструмента Механизъм 
за свързана Европа – около 
300 – 350 млн. евро. Или ще 
разполагаме с около 1 млрд. 
евро, което ще покрие про-
ектите София – Септем-
ври, Пловдив – Бургас и Русе 
– Варна. За сравнение: го-
дишният бюджет на желез-
ниците в Турция, отпускан 
само от държавата, е 3,5 
млрд. долара, докато Бъл-
гария за 6 години разполага 
с 1 млрд. евро. Държавата 
трябва да се намеси и да 
увеличи дела си на съфинан-
сиране, ако искаме да изпъл-
ним плановете  минимум до 
2020 г. - за да имаме поне 
едно направление, например 
от сръбската граница през 
София до Бургас и Турция. 
Тогава ще си проличи ефек-

тът от всички инвестиции 
през двата програмни пе-
риода. Наложително е да се 
помисли и за обновяване на 
подвижния състав.

Как успяхте да намали-

те индикативната стой-

ност на линията София – 

Септември?

В тази отсечка тере-
нът е много труден, тъй 
като има големи съоръ-
жения, дълъг тунел и т.н. 
Оттам идва и високата 
стойност на проекта, но 
ние успяхме да я коригира-
ме от 942 млн. евро на 757 
млн. евро, като намалихме 
скоростта в някои участъ-
ци на 120 км/ч. Това ще уве-
личи времето на пътуване 
с неповече от 4–5 минути. 
Приложени са и други мерки. 
Беше изготвена програма 
за оптимизация на разходи-
те по този проект. Може би 
до месец ще обявим проце-
дурата за проектиране.

За кои обекти имате 

вече проектната готов-

ност на НКЖИ да бъдат 

реализирани по ОПТТИ?  

Кога ще бъде даден старт 

на първия?

Проектът „Русе – Вар-
на“ е готов и той ще е пър-
вият, който ще стартира 
по ОПТТИ. Дължината на 
линията е около 200 км, а 
стойността на проекта 
възлиза на 350 млн. евро. 
Очаква се до два месеца да 
стартираме процедурите 
за строителство. Това е 
една от малкото жп линии, 
които нямат капацитет, 
а в същото време е мно-
го сериозно натоварена. 
При нея преобладава то-
варното движение, поради 
което няма да се стремим 
към постигане на 160 км/ч. 
Предвижда се скоростта 
да бъде между 100 км/ч и 
130 км/ч. През 2015 г. ще 
стартираме и строител-
ството по отсечката 
между София и Елин Пелин. 
Скоро ще обявим процедура 
за проектирането. В този 
участък няма нужда от от-
чуждения и нови парцеларни 
планове, така че изгражда-
нето ще започне веднага 
след изготвянето на тех-
ническия проект. Вероятно 
през 2015 г. по ОПТТИ ще 
стартира още реконструк-
цията на жп възел Бургас и 
на Пловдив – Оризово.

        „Русе – Варна“, който ще е първият по  ОПТТИ

Снимки авторът
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Много ми е трудно 
да преценя дали най-
ниската цена не беше 
по-добра за строите-
лите, защото все пак 
имаше някакъв шанс 
да спечелиш търга. 
Сега при комплексна-
та оценка има голям 
субективизъм при об-
ществените поръч-
ки. Когато погледнеш 
тръжната докумен-
тация, разбираш дали 

има смисъл да кандидатстваш или не. Например 
при строителния надзор ни дават точки за това 
дали съм разбрал какво трябва да правя и да напи-
ша дали ще спазвам законодателството. 

Какъвто и да е законът, винаги ще има несъ-
вършенства и субективна оценка. Според мен е 
необходимо всеки от нас да си помисли дали ще 
продължим да дискутираме, че търговете са на-
правени за конкретни фирми, когато сме в тесен 
кръг, вместо да ги показваме публично. Нужно е 
да търсим в. „Строител“ и по неговите страни-
ци да се появяват негативните примери, с кои-
то сме се сблъскали. Често ни е страх да дадем 
информация за определен възложител, защото 
знаем, че утре не можем да кандидатстваме при 
него. 

Свилена Гражданска 

ОП на КСБ - София, 
организира дискусия по 
промените в Закона за об-
ществените поръчки, кои-
то бяха приети в последния 
ден на април т.г. Форумът 
бе в сградата на Камара-
та на строителите в Бъл-

гария. Водещи експерти по 
търговете представиха 
пред строителните фирми 
измененията в норматив-
ния акт. Компаниите спо-
делиха своя опит при учас-
тие в търговете.

„Областното предста-
вителство се стреми да 
бъде в крак с нормативни-
те промени и да е полезно 
за своите членове. Чрез об-
ществените поръчки стро-
ителните фирми получават 
огромна част от работата 
си, затова целта на диску-
сията е да се запознаем с 
основните промени в ЗОП“, 
заяви Красимир Милушев, 
зам.-председател на ОП на 
КСБ – София, в началото на 
форума. 

Голяма част от измене-
нията в закона ще влязат 
в сила от 1 юли. Пояснено 
бе, че процедурите, които 
са започнати по досегаш-
ния ЗОП, ще приключат по 
него. На 1 октомври ще 
влязат в сила останалите 
изменения, които касаят 
основно задълженията на 
Агенцията по обществени-
те поръчки и на възложите-
лите. Те ще станат факт 
по-късно, тъй като е нужно 
технологично време, за да 
се изпълнят. В хода на дис-
кусията експертите посо-
чиха, че през 2012 г., когато 
влязоха в сила предишните 
по-големи промени в ЗОП, 
възложителите са побърза-
ли да обявят процедурите, 
преди измененията да запо-
чнат да действат. Целта 
била да се предотвратят 
неяснотите, които според 
тях са щели да предизви-
кат новите тогава тек-
стове. Според специали-
стите и сега до 1 юли се 
очаква подобна ситуация.

Решението за откриване 

е необходимо да се пре-
глежда внимателно, тъй 
като в него могат да са 
поставени дискримина-
ционни условия, обясниха 

експертите. Тенденция при 
промените е свалянето на 
праговете и намаляване на 
изискванията към участни-
ците. Целта на изменения-
та е да се осигури на по-го-
лям брой фирми достъп до 
процедурите.

Според чл. 25, ал. 2, т. 
6  възложителят може и да 
не определи критерии за 
подбор, а да допусне всич-
ки компании да му предос-
тавят техническите си 
предложения. Съгласно чл. 
49 той може да изиска от 
всеки кандидат да докаже 
вписването си в професио-
нален или търговски регис-
тър в държавата, в която 
е установен, когато регис-
трацията е определена със 
закон като условие за осъ-
ществяване на предмета 
на обществената поръчка. 
От 1 юли кандидатите ще 
могат да доказват изис-
кания финансов ресурс с  
удостоверениe от банкa 
или с годишния финансов 
отчет или някоя от със-
тавните му части. Когато 
по обективни причини не 
съумеят да ги представят,  
може да докажат иконо-
мическото и финансовото 
си състояние с всеки друг 
документ, който възложи-
телят приеме за подходящ. 
Възложителят от своя 
страна не може да включва 
условия, които дават пре-
димство или необосновано 
ограничават участието 
на лица и които не са съ-
образени с предмета и ко-
личеството или обема на 
обществената поръчка. 
(чл. 25, ал. 5). Критериите 
за подбор е необходимо да 
съответстват и на коли-
чеството и предназначе-
нието на строителството, 
доставките или услугите. 
(чл. 25, ал. 6). По този начин 
се прави опит за намалява-
не на дискриминационните 
изисквания при търговете. 
Законодателят е подчер-
тал, че като критерий не 
може да се включват усло-

вия, свързани с конкретно 
посочени програми или 
проекти, източници на фи-
нансиране, определен брой 
изпълнени договори с точно 
посочване на предмета им 
и т.н. 

Според експертите 
не е допустимо да се иска 
фирма да е изпълнявала 
строителство, примерно 
по САПАРД и ИСПА. Те под-
чертаха, че няма разлика 
как ще се изгражда даден 
обект, независимо откъде 
са осигурени средствата 
за него. Опитът е за стро-
ителство, а не откъде е 
финансиран обектът. 

Критериите за подбор 
се доказват от един или 
повече от участниците в 
обединението, гласи чл. 25, 
ал. 8. В случаите по чл. 49 
изискването за регистра-
ция се удостоверява от 
участника в консорциума, 
който ще изпълни съот-
ветната дейност (чл. 25, 
ал. 8)

Законодателят се е оп-
итал да ограничи изисква-
нията, на които малко фир-
ми могат да отговорят. 
Със сегашното изменение 
на закона отпада условие-
то участниците да доказ-
ват общ или специфичен 
оборот за съответната 
дейност. От 1 юли по отно-
шение на икономическото 
и финансовото  състояние 
на кандидатите възложи-
телите могат да поста-
вят изисквания само ако 
за изпълнението на поръч-
ката е необходим паричен 
ресурс. В закона е посочено, 
че той може да е за мате-
риали, консумативи, сред-
ства за работна заплата 
и свързаните с нея данъци 
и други. Целта е да се оси-
гурят пари за извършване 
на дейностите, докато 
възложителят ги изплати. 
Средствата не може да 
надвишават 50% от стой-
ността на поръчката. Това 
означава според експерти-
те, че графикът на плаща-
не трябва да е съобразен с 
новите текстове. 

Документация за участие

Основните проблеми 
възникват от това, че се 
ползват и механично се 

пренасят текстове от 
други документи. Специа-
листите посочиха като 
пример една поръчка за 
асфалтиране на улици. В 
нея е имало изискване, че 
кандидатът трябва да има 
асфалтова база, отсто-
яща на 20 км от центъра 
на дадена община, за което 
ще получи 20 т. По думите 
им това решение за откри-
ване на процедурата било 
отменено. Но текстът бил 
копиран от друга община 
и така експертите са го 
срещали няколко пъти. На-
края една видинска общи-
на била написала, че ако 
участникът има на 20 км 
от центъра на Велико Тър-
ново асфалтова база, ще 
спечели определени точки... 

Според експертите 
промените ще гаранти-
рат по-ясни текстове в 
тръжната документация. 
От 1 октомври тя ще бъде 
качвана на профила на купу-
вача на съответния възло-
жител, като кандидатите 
няма да заплащат за нея. 
Сигнали за нередности по 
нея вече ще могат да пода-
ват не само заинтересова-
ните лица, както е сега. 

При икономически най-
изгодна оферта ще се тър-
си най-доброто съотноше-
ние на качество - цена, е 
записано в чл. 28а. За об-
ществените поръчки за 
строителство с показате-
лите за оценка може да се 
оценяват характеристики, 
свързани с качеството или 
техническите показате-
ли на влагани строителни 
продукти, на строителни 
и монтажни работи или на 
строежа, или качеството 
на предлаганите техноло-
гии и/или организация на 
изпълнение и т.н. 

Участниците е необхо-
димо да бъдат уведомени 
два работни дни преди да-
тата на отваряне на це-
новите оферти с писмо, в 
което се обяснява защо са 
получили толкова точки при 
критерий „икономически 
най-изгодна оферта“.  

С правилника на закона, 
който ще бъде приет от 
Министерския съвет, ще 
се определя минималното 
съдържание на договора. 
Според новите текстове 

Направени бяха 
редица изменения в 
Закона за общест-
вените поръчки, но 
не бяха удовлетво-
рени всички жела-
ния на бранша за 
промени. Пробле-
мите в сектора 
идват най-вече от 
законодателство-
то. Много трудно 
се стига до необхо-
димото изменение 
на ЗОП. Същевре-
менно като акти-
вен участник в тръжните процедури мога да кажа, 
че малко по малко почват да се променят процесите 
в положителна посока. Кметовете имат вече нагла-
сата да спазват все повече закона. Аз съм умерен 
оптимист, че процедурите по ЗОП ще станат по-
прозрачни и достъпни до всички. С последните про-
мени отпадат много административни пречки пред 
фирмите.

Красимир Милушев, зам.-
председател на ОП на КСБ - София: 

Васил Вутов, зам.-председател  
на ОП на КСБ - София: 

на ЗОП паричните вземания 
по контрактите стават  
прехвърляеми. Те могат да 
бъдат залагани и върху тях 
може да се извършва при-
нудително изпълнение. (чл. 
42а нов). В чл. 43 ал. 7 и ал. 
8 е посочено какви изме-
нения на договора може да 
има при преобразуване на 
изпълнителя. 

Според чл. 122о фирми-

те, атакуващи решения 
на възложители пред Ко-
мисията за защита на по-
требителите и Върховния 
административен съд, ще 
заплащат пропорционални 
държавни такси. Тарифата 
ще бъде одобрена от Ми-
нистерския съвет. КЗК ще 
се произнася по обществе-
ни поръчки в едномесечен 
срок. 
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Георги Сотиров

Презентацията на про-
екта „Аз мога да строя“, 
която зам.-председате-
лят на КСБ Пламен Иванов 
направи пред възпитаници 
на ПГСАГ „Никола Фичев“ в 
Плевен, беше показател-
на в няколко отношения. 
Първото - идейният вдъх-
новител на проекта успя 
за минути да преодолее 
апатията сред някои от 
младите хора. Уважение-
то към учениците, което 
Пламен Иванов деклари-
ра, доброто познаване на 
проблемите на средното 
образование, а и самият 
авторитет на „Аз мога да 
строя” бързо премахнаха 
дистанцията. 

„Проектът ще ви на-
прави авансово участници 
в бъдещата професия. За 
първи път ще работите 
самостоятелно, без ва-
шите авторитети - учи-
телите и директора на 
гимназията. В „Аз мога да 
строя” ще си партнира-
ме като колеги. Защото 

животът е пред вас 
и той е едно голямо 
изпитание. Точно в 
това ще се уверите. 
Работейки над чер-
тежите, ще видите 
къде са пропуските 
ви в подготовката. 
И ще се постараете 

да ги преодолеете”, кате-
горичен беше зам.-предсе-
дателят на КСБ.

Второто, което мла-
дите колеги успяха да нау-
чат от презентацията, е, 
че след завършването си 

те вече ще знаят какви са 
различните специфики на 
строителните професии. 
Интересното беше, че де-
войките и момчетата от 
Плевен сами са избрали 
да учат в строителното 

училище, без да имат пред 
себе си примери в семей-
ството. В този смисъл 
те ще бъдат първо поко-
ление строители и това 
трябва да ги амбицира до-
пълнително, емоционално 
завърши Пламен Иванов.

Проектът на КСБ подлага на изпитание не само професионалната подготовка на учениците, 
но и нагласите им за живота

Срещата, която про-
ведохме в плевенската 
професионална гимназия, 
показа, че има ентусиа-
зъм и желание. Обнадеж-
дена съм, че с общи усилия 
Плевен ще се представи 
достойно в „Аз мога да 
строя”. 

Оценявам важната 
роля, която КСБ има за 
продължаващото раз-
витие на този проект. 
Пристъпваме към него с 
желание да помогнем на 
младите колеги. Особено 
разчитам на подкрепата 
на зам.-председателя на 
КСБ Пламен Иванов. Как-
то видяхме, той успя да 
привлече вниманието на 

първоначално скептич-
ните ученици към една 
нова за тях идея. Очаквам 
подкрепа и от местните 
структури на Камарата 
на архитектите и на ко-
легите от КИИП - Плевен, 
както и от ръководство-
то на училището.

Представянето на про-
екта, което Пламен Ива-
нов направи пред няколко 
екипа на строителната 
гимназия, показа, че пред 
„Аз мога да строя” има и 
нови хоризонти за разви-
тие и усъвършенстване. 
Това е естествен път, 
когато се работи с млади 
хора. Те търсят новото, 
промените. Те самите са 

генератор на идеи, защо-
то ако ги няма, няма да 
има интерес. 

Като управител на 
строителна фирма и като 
председател на ОП на КСБ 
в Плевен мога да заявя, че 
с гимназията и с нейните 
възпитаници работим до-
бре съвместно, но недос-
татъчно. 

Смятам, че нашата 
гилдия трябва да се от-
вори към проблемите на 
професионалните учили-
ща, за да получим от тях 
онези специалисти, за 
които браншът изпит-
ва остър глад. Липсват 
ни подготвените млади 
строители, в училището 
като че ли наблягат на 
други програми за обуче-

ние. Затова трябва да по-
мислим заедно накъде да 
насочим усилията си, да 
развием наставничество-
то, да бъдем активни към 
младите хора - и от про-
фесионалните гимназии, 
и от други алтернативни 
подготвителни центрове, 
и от строителните вузо-
ве, за да придобиват опит 
на терен.

При моите срещи с 
учениците от плевенска-
та гимназия винаги съм се 
опит вала да им покажа, да 
ги убедя в предимствата 
на нашата дейност, кол-
кото и тя да е трудна и 
отговорна. Те впрочем раз-
бират, че строителната 

професия е творческа, че 
в нея се гради нещо, което 
остава за поколенията и 
което ти носи увереност, 
че „и ти даваш нещо на 
света”.

Нашето ОП поддържа 
делови контакти с гим-
назията. Например екс-
пертите ни участват 
редовно в изпитни коми-
сии, фирмите ни имат 
договори за осигуряване 
на подходяща работа на 
младите хора при провеж-
дане на  редовната им 
професионална практи-
ка. Това става на строи-
телните обекти в града 
и в региона. С общи уси-
лия осигурихме участие 
на наши фирми и ПГСАГ 
„Никола Фичев“ - Плевен, 
в проекта „Ученически 
практики“ по ОП „Разви-
тие на човешките ресур-
си“. Строителите осигу-
ряват наставници, които 
обучават гимназистите в 
практиката – от изгот-
вянето на количествени 
сметки през обсъждане и 
коментиране на проекти 
и чертежи до конкретни 
дейности на обектите. 
Успяхме, ползвайки евро-
пейско финансиране, да 
стимулираме желанието 
у младите колеги да нау-
чат неща пряко от профе-
сионалистите в бранша, 
като същевременно те 
сами заработиха първите 
си възнаграждения.

Нелия Йочева, директор на 
ПГСАГ „Никола Фичев“ - Плевен:

Инж. Розета Маринова, председател на ОП на КСБ - Плевен:

Обучаваме младите 
хора по две специално-
сти – строителство 
и архитектура и 
интериорен ди-
зайн. Участието 
в този проект е 
предизвикател-
ство  за  ръко -
водството на 
гимназията и 
за учениците. 
Включваме се 
с големи надеж-
ди и се надявам 
възпитаниците 
ни да се докажат 
в практиката.

Ще започнем с два екипа. Очаквам нашите със-
тезатели именно чрез проекта да открият своето 
бъдещо място за житейска реализация като архи-
тект, строителен инженер или техник. Имам ос-
нование да се надявам и на достойно представяне 
- миналата година над 80% от завършилите плевен-
ската строителна гимназия продължиха висшето 
си образование във вузове в страната и в чужбина. 

Участието в „Аз мога да строя” в никакъв слу-
чай не става чрез администриране. Младите колеги 
се включват в проекта заради личните си амбиции 
и желанието да работят, забавлявайки се. Това е 
много важно.

И третото - своеоб-
разен финал от среща-
та, беше еднозначният 
отговор на учениците, 
че са избрали в бъдеще 
да се посветят на стро-
ителната професия. Е, 
имаше едно момче, което 
декларира, че след гимна-
зията ще се занимава с 
танцово изкуство. След 
представянето обаче 
той стана лидер на един 

от екипите. Животът 
поднася изненади. Може 
би един танцьор ще бъде 
загубен за каузата на 
строителството. Или 
обратното .  Времето 
ще покаже.  Чарът на 
„Аз мога да строя” е и в 
това, че подлага на изпи-
тание не само професио-
налната подготовка на 
участниците, но и нагла-
сите им за живота.

Зам.-председателят на КСБ Пламен Иванов, инж. Розета Маринова - председател на ОП на КСБ 

- Плевен, се снимаха с плевенските участници в „Аз мога да строя“
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Пламен Иванов, зам.-председател на КСБ:

Георги Сотиров

Г-н Иванов, каква е по-

соката за развитие на КСБ 

за повишаване качество-

то на кадрите в строи-

телството?

Браншовата организа-
ция на строителите е из-
вървяла пътя на осъзнаване 
на доказаната нужда от 
това да стане активната 
страна в обучението и ква-
лификацията на кадрите, 
както и фактор на пазара 
на труда.

Оценката на ситуация-
та показва, че в последните 
години се появиха определен 
тип паразитни участници 
на този пазар. Хора, които 
обединиха около себе си 
или направиха списъци със 
строителни специалисти и 
работници, изкараха ги от 
фирмите и сега се опитват 
да ги менажират. Това се 
случи поради различни при-
чини. Веднага след големия 
строителен бум фирмите с 
не дотам лоялно поведение 
и с по-силни инстинкти за 
оцеляване се освободиха 
от работниците си и от 
грижата към тях. Оставе-
ни на произвола, тези хора 
трябваше по някакъв начин 
да бъдат организирани. Не 
е тайна, че мнозина потър-
сиха препитание в чужбина.

Какво не можаха да на-
правят мениджърите и соб-
ствениците на строителни 
фирми? Не можаха да защи-
тят пред инвеститорите 
труда на работниците чрез 
себестойността на стро-
ителния продукт, който да 
бъде платен и възмезден. 
Вината в никакъв случай не 
е на управителите, защото 
те не измислят правилата 
на играта. Критерият „най-
ниска цена” в обществени-
те поръчки наложи да усво-
яваме европейски фондове 
при изключително неадек-
ватни стойности. 

Това, изглежда, по-ус-
пешно правят хора, които 
нямат пряко отношение към 
професията и силата им е 
точно тук - да посредничат 
и да организират. В крат-
косрочен план сякаш няма 
нищо лошо. В дългосрочен 
обаче това е трагедия, за-
щото тези чужди за бранша 
хора нямат никакви крите-
рии за качество на стро-
ителната дейност и из-
пълнение, за технологична 
дисциплина, за графици, за 
реално измерение на труда.

Определения като норма 
време, норма изработка са 
им абсолютно непонятни и 
в един момент на базата на 
позицията и на влиянието, 
което са си осигурили върху 
изпълнителите, те вече не 
създават квалифицирани ка-
дри или пък дисциплинирани 
изпълнители.

Ангажиментът им се 
простира до там работ-
ниците да дойдат точно 
на часа на обекта и да са 
заети в определените за 
месеца дни. Създава се, 
разбира се, организационна 
дисциплина, но това не е 
достатъчно. Те са самоуки, 
извън гилдията, и само им-
провизират в технологична-
та дейност, което опреде-
лено пречи при работата на 
даден обект. 

Доколко според вас е 

адекватна образовател-

ната политика на държа-

вата по отношение на съз-

даването и поддържането 

на равнището на профе-

сионалната компетент-

ност на специалистите в 

строителството. Къде в 

този процес е Камарата?

Определено може да се 
каже, че държавата и обра-
зователната система екс-
периментират с измислени 
или заимствани модели. 
В доста случаи те нямат 
нищо общо с конкретната 
нужда или квалификация-
та, която се изисква за 
извършване на ефективна 
дейност. 

Министерството на 
регионалното развитие, 
което някога е било прин-
ципал на професионалното 
строително образование, за 
което говоря в момента, се 
е разтоварило от образо-
вателните функции. Съще-
временно то чрез Закона за 
Камарата на строителите 
прехвърля една част от ан-
гажиментите си върху КСБ.

Трябва да заемем актив-
на позиция за образование-
то и подготовката на кад-
рите и това да стане един 
от основните приоритети 
на Камарата, ако искаме 
да развиваме и в бъдеще 
солиден строителен биз-
нес с качествени специа-
листи, с основни правила 
и дисциплина в работата. 
Разбира се, особено внима-
ние трябва да отделим и на 
израстването на средните 
кадри, които трябва да са 
до такава степен техни-
чески грамотни, че да мо-
гат  да вдъхват доверие у 
работниците на обекта, да 
се грижат за тях, да позна-
ват добре и технологията, 
да могат да работят с но-
вите машини.

Стана така, че работ-
ната ръка - изпълнителите, 
са изключително инертни. 
Във всеки един момент те 
могат да напуснат строи-
телната площадка, както 
и става, и да отидат на 
друг обект, където трудът 
им е възмезден или им се 
предлага нещо повече. За 
съжаление все още не е из-
мислен различен от парите 
стимул, който устойчиво да 
задържа работниците на 
обекта и да ги дисциплини-
ра. Необходима е гаранция 
за бъдеща ангажираност и 
сигурност.

Налага се да извървим 
отново общ път на вза-
имно доказване, че сме си 
необходими един на друг - 
мениджърите, които дават 
различните знания и квали-
фикация, от една страна, и 

строителните работници, 
от друга. Ние не сме от 
двете страни на барика-
дата и това трябва да се 
осъзнае.

КСБ има ангажименти 
да се грижи за работниците 
от строителните площад-
ки, за тяхното постоянно 
израстване като специали-
сти, от които зависят ка-
чеството, ефективността 
и темповете на работа на 
обекта. Необходимо е да 
има мониторинг върху тях-
ната кариера през целия им 
професионален път. Трябва 
да намерим начини и сред-
ства да защитаваме инте-
ресите на хората, да раз-
вием нужната колегиална и 
професионална солидарност 
към съдбата и бъдещето на 
всички, заети със строи-
телната професия. 

Имате значителен 

опит в мотивирането на 

младите да търсят про-

фесионалното си призва-

ние чрез проекта „Аз мога 

да строя”.

Голямата идея на про-
екта е цялостната стра-
тегия. От една страна, 
това е политика, насочена 
към младите специалисти, 
завършващи професионал-
ните гимназии, или към та-
кива, които са прекъснали 
по една или друга причина 
обучението си. 

От друга страна, е въз-
можност за надграждане на 
знания и умения. Проектът 
„Аз мога да строя” като от-
говорна инициатива и като 
една от емблемите на Ка-

марата ни дава основание 
да формулираме ясно цели-
те си, а те са да създаваме 
такъв тип алтернативни 
модели.

Знаем какви са учебни-
те планове на гимназиите, 
запознати сме с програми-
те на сродните училища 
в съседните държави и в 
Европа и се надявам да мо-
жем да предложим и да осъ-
ществим модели с по-добри 
резултати. Нямаме амбици-
ята да изместим държава-
та от нейната роля.

Но докато се чудим в 
каква посока да тръгнем, 
по-добре би било да поемем 
изцяло грижите за кадрите, 
излезли от гимназиите, и да 
започнем да ги развиваме и 
доусъвършенстваме. 

На базата на тези ре-
зултати и на натрупания 
опит, информация и ста-
тистика можем да осмис-
лим целия процес и да по-
ставим въпросите си към 
самото държавно образова-
ние. Наясно сме доколко то 
партнира на строителния 
бранш и създава необходи-
мите професионално обуче-
ни кадри.

Сега сякаш играем мач 
на чужд терен. Професио-
налните гимназии са оп-
ределили собствени норми 
и правила и няма как да им 
влияем, независимо че тех-
ните пропуски са повече от 
ясни. 

Ние сме хора от бизне-
са и се интересуваме от 
резултата. И можем да се 
аргументираме защо не 
ни удовлетворяват резул-
татите от обучението в 
средните професионални 
училища. Това личи от сре-
щите ми с младите колеги 
на строителните обекти. 
Един пример – 100% от 
участниците в проекта 
„Аз мога да строя” влизат 
безпроблемно в ВУЗ-овете, 
обучаващи по инженерните 
специалности - в УАСГ, ВСУ 
„Любен Каравелов”, ВТУ „То-
дор Каблешков” и ВСУ „Чер-
норизец Храбър” във Варна.

Но в това състезание 
като правило участват по 
пет-шест души от съот-
ветното строително учи-
лище. А останалите млади 
колеги? От тях някои също 
стават студенти, но дру-
гите? Нямаме информация 
за тях, а трябва да знаем.

Затова сме длъжни да 
търсим и отговорите, и 
методите, и способите, с 
които и професионалното 
образование, и мисленето 
да тръгнат в посока на 
високата квалификация за 
потребностите на строи-
телния бизнес.

Не е ли време „Аз мога 

да строя” да се формулира 

като Строителна олим-

пиада? Вече пет години 

участ ниците в състеза-

нието впечатляват архи-

тектите, проектантите 

и строителите, които 

оценяват работите им. 

Има известна логика в 
една нова формулировка, но 
въпросът е в принципите. 
Олимпиадата, независимо 
от девиза „Важна е не по-
бедата, а участието” на 
френския педагог и исто-
рик Пиер дьо Кубертен, из-
вестен като основател на 
съвременните Олимпийски 
игри, все пак основно зала-
га на изпреварването. Кой 
ще бъде номер едно. И в 
преследване на тази цел се 
прекарват години в неисто-
во напрежение, труд, който 
няма измерение в реалния 
живот. В „Аз мога да строя” 
е заложен друг смисъл и той 
е много простичък. „Заба-
влявайки се, ние навлизаме в 
професията”. И победители 
са всички. А колкото до ре-
зултатите, разработките 
на младите хора наистина 
са много добри.

Кога ще видим постро-

ена къща по някой от про-

ектите?

Това ни предстои да из-
вършим още тази година. 
Може би не къща, а павили-
он в дворовете на някоя от 
гимназиите. Това ще бъде 
многофункционална сграда, 
управлявана от учениците. 
Випуските ще си предават 
ключа от нея и ще я ползват 
– за изложби, семинари, ба-
лове, срещи с ветераните 
и както им хареса. Продъл-
жението на идеята е обща 
грижа - и на общините, и на 
строителния бранш, но съм 
сигурен, че ще успеем.

Няма как да не ви по-

питам и за т.нар. дуална 

система, за която в про-

фесионалните гимназии 

много се говори. Тя не 

кореспондира ли с профе-

сионално-техническите 

училища от близкото ми-

нало, в които за три годи-

ни младежите получаваха 

средно образование, но и 

солиден занаят?

При криза и застой в 
бранша не е най-подходя-
щият момент за масирано 
въвеждане на т.нар. дуална 
система или нейни аналози. 
За целта трябва устойчи-
вост в даденото направле-
ние, многогодишен проект, 
който да даде възможност 
за въвеждане на опитен мо-
дел - например голям инфра-
структурен обект.

Такава система може 
добре да се развие по от-
ношение на реновирането 
на сградния фонд - предпри-
емаческа дейност, която в 
близкото бъдеще би тряб-
вало доста да се разгърне. 

Снимка авторът
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Имам предвид остарелите 
панелни блокове, които „кре-
щят” за реновиране, и то 
така, както строителите и 
нормите за енергийна ефек-
тивност го определят, а не 
както алпинистите. Това е 
възможно с ин хаус поръчки 
или чрез публично-частно 
партньорство. По този 
начин ще стане едно „дис-
циплиниране” на цените, за-
щото конкурентната среда 
ще ги наложи. 

Директорите на про-

фесионалните училища, 

особено в по-малките гра-

дове, се оплакват, че няма 

къде да изпратят на стаж 

възпитаниците си.

Ако очакваме, че с кар-
динални мерки можем да 
решим проблема, значи не 
стоим здраво на земята. 
Трябва да започнем с малки 
стъпки - step by step. Как-
во става сега в нашите 17 
гимназии, участващи в про-
екта „Аз мога да строя”? 
Учениците работят много, 
постепенно, но ежедневно. 
Договарят се с консултан-
тите, определят екипите, 
срещат се с колеги от дру-
ги градове. Тече естествен 
процес. 

Много скоро няма да има 
проблем със стажовете на 
учениците от строителни-
те гимназии, защото тем-
път, с който фирмите се 
„отцеждат” от кадри, ще 
доведе до това, че те ще 
бъдат принудени да търсят 
всякаква алтернативна по-
мощ, която би им осигурила 
квалифицирани хора. Все 
повече ще се обръщат с 
предложение за съвместна 
дейност към училищата. 

Тук излиза на преден 
план и един друг проблем 
– фирмите трябва да въз-
мездяват адекватно труда 
на тези млади хора, защо-
то утре при тях ще дойдат 
подготвени специалисти. 
Обратното е по-скъпо – те 
сами да си готвят хората, 
да плащат осигуровките, 
да мислят непрекъснато 
за безопасните условия на 
труд и т.н.

Носталгията по произ-

вежданите от ГУСВ кадри 

със значителни строи-

телни умения – на зидари, 

мазачи, арматуристи, 

кофражисти, бетонджии 

и т.н., все още е силна.

Носталгията си е нос-
талгия, но ние сме реали-
сти. ГУСВ в познатия от 
преди години вид няма как 
да се повтори. Можем да 
приемем, че този модел е 
невъзможен в днешно вре-
ме. Той е решение на дър-
жавната политика, което 
успешно може да бъде за-
менено от малки алтерна-
тивни модели. Те трябва 

да са адаптивни и мобилни. 
Като изход аз си предста-
вям създаване на фирма 
100% собственост на КСБ, 
която разработва и развива 
такъв тип модели. Не раз-
полагаме с много време за 
умуване, тъй като фирми-
те чувстват остра нужда 
от квалифицирани кадри, а 
не ги намират. Процесът 
някак странно се затваря. 
Компаниите нямат финан-
сов интерес да обучават 
кадри, а ние нямаме готов-
ност да помогнем това да 
се случи с ниска себестой-
ност.

В Германия има такива 
фирми, наречени институ-
ти. Срещат се в Тюрингия, 
например към Съюза на 
строителните предприе-
мачи. Това са юридически 
лица, които работят в 
частна полза - за членове-
те на този съюз. Те имат 
контрол върху професио-
налното образование, дори 
могат да кандидатстват 
за държавно или друго фи-
нансиране по линия на обра-
зованието, както  универ-
ситетите.

Вероятно тук ще се на-
ложат законодателни про-
мени, но не това трябва да 
е водещото. Най-важното 
е онова, което е необходи-
мо на строителния бранш. 
Фирма на КСБ ще може от 
първо лице да развие по-
литиките, които да са от 
полза единствено и само 
за бизнеса. Германският 
модел, които изучаваме 
в момента, функционира. 
Съответните фирми рабо-
тят, те са модераторите 
на различни строителни 
форуми. Дейността е спе-
цифична, за да се мисли, че 
може да се ръководи между 
другото. 

Затова смятам, тук 
идва добрият пример на 
в. „Строител”, Камарата, 
бранша, знаем за събития-
та, произвеждаме ги, но не 
е наша работа да ги отра-
зяваме. Вестникарството 
също е специфична работа 
и то изисква съответна 
квалификация, знания, про-
фесионални навици.

Успешният пример ще 
бъде институция, управля-
вана от нас като стопан-
ска организация със свой 
бюджет, която следва зада-
дените от КСБ политики. И 
работещите във фирмата 
ще отговарят да се случ-
ват, при това от взаимен 
интерес.

Каква точно ще бъде 
тази образователна струк-
тура, сега не бива да пред-
решаваме.  Създавайки 
такъв институт или орга-
низация/фирма, тя самата 
трябва да намери пътя си 
за работа, за да се развие 
и да бъде от полза на Кама-

рата. А и на строителите, 
което ще е основното й за-
дължение. 

В Германия този ин-
ститут има три основни 
източника за финансиране 
- първият е чрез отчисле-
нията, които правят фир-
мите. Другата част идва 
от компании, които възла-
гат конкретна поръчка на 
институцията. Третият е 
европейското финансиране 
чрез спечелване на проекти. 

Логично идва въпро-

сът за разликата между 

българските ЦПО и гер-

манските? Какви ще са 

ползите за бранша от съз-

даването на такъв под-

готвителен център?

Нашите ЦПО са част-
ни фирми. Те безконтролно 
провеждат съответно обу-
чение, изпълняват своите 
политики и произвеждат 
изпълнители най-вече за 
поддържащите ги компании. 
Квалификацията от такъв 
център не е задължително 
да бъде призната от ос-
таналите фирми. А и ЦПО 
работят основно за даване 
на квалификация - например 
по техника на безопасност.

А з  г о в о р я  з а  д р у -
го. Независимо че тези 
структури и това, което 
предлагам, могат да се 
конкурират, смисълът на 
нашата институция е друг 
– да се отговори на основ-
ното предизвикателство 
пред бранша – подготовка-
та на кадри по различните 
направления - зидари, коф-
ражисти, арматуристи. То-
ест, след нашето обучение 
хората веднага да могат да 
влязат като професионали-
сти на обекта. Създаваме 
алтернатива на ЦПО, но 
поставяме двете структу-
ри в конкурентна среда. Не 
или, а и. Трябва да се стре-
мим да наложим нов модел, 
който да работи и да произ-
вежда качество. 

Строителните фирми 
много повече трябва да 
имат доверие на тези ка-
дри, отколкото на измисле-
ните, на тези, които идват 
незнайно откъде, които 
в процеса на работата 
трябва допълнително да се 
обучават, да се отделя ре-
сурс за квалификацията им 
и прочие.

Знакът на КСБ ще бъде 
определящ. Нищо няма да 
пречи независим орган да 
прави мониторинг и да до-
каже кой работи по-добре 
- дали компрометирани-
те ЦПО, или извиканата 
на светло от нуждите на 
бранша нова институция. 
Искаме да повишим качест-
вото.

И още нещо – за член-
ството в Камарата. Фир-
мите,  членове на КСБ, 

които по някакъв начин 
подпомагат подготовката 
на кадрите в новата инсти-
туция, ще имат преферен-
циите да избират първи. По 
този начин и останалите, 
вписаните в ЦПРС компа-
нии, ще имат интерес да 
станат членове на наша-
та организация, защото 
кадрите решават всичко, а 
ние ще ги готвим именно за 
нашите членове. Фирмите 
косвено ще си възвръщат 
инвестициите, защото 
няма да харчат за обучение 
на новопостъпили работ-
ници. И, разбира се, тази 
обучителна институция ще 
бъде пред очите на всички 
със своята отчетност и 
ясни принципи на работа. 
Първоначално средствата 
сигурно няма да стигат, но 
КСБ може да вземе решение 
да стимулира процеса и той 
бързо да се задвижи. Може 
да се помисли и за различ-
ни степени на членския 
внос, които да отчитат 
желанието или липсата на 
такова Камарата да гот-
ви професионалистите за 
бранша. 

Разбира се, КСБ е създа-
дена, за да прави политики, 
и не се занимава с начина-
ния, конкуриращи дейност-
та на нейните членове. 
Приоритетът й по отно-
шение квалификацията на 
кадри за бранша трябва 
да стане един от основ-
ните, защото е в интерес 
на всички в строителния 
бизнес.

Това, което разясня-

вате, влиза в категори-

ите на образованието и 

донякъде се отличава от 

заявените сега дейности 

на КСБ.

Предлагам всичко това 
да се обсъди от колегите 
- и чрез нашия вестник, и 
при срещи на ръководните 
органи на Камарата. Дошло 
е време заедно да намерим 
най-полезното за строи-
телния бранш решение за 
подготовката на кадри. 
Трябва да можем да дока-
жем, че ползата е за всички. 

Понеже разговаряме 
на територията на ОП на 
КСБ - Плевен, мога да спо-
деля, че уважаваната от 
нас инж. Розета Маринова, 
председател на област-
ната структура на Кама-
рата, е намерила една от 
формулите. Учениците от 
плевенската строителна 
гимназия стажуват при 
нея, защото в другите фир-
ми това не става по ред 
причини, които не искам 
да коментирам. При все 
по-нарастващото търсе-
не на изпълнители в един 
пиков за всички ни момент 
младите колеги ще станат 
желани за всички фирми. И 

тогава мениджърите им 
ще тръгнат да обикалят 
училищата с примамливи 
предложения. Само че как-
во ще изберат учениците? 
Трябва да се освободим от 
синдрома на „втория на-
чин”.

Искам да обърна внима-
ние на нещо много важно за 
израстването на кадрите 
- статута на наставници-
те. Длъжни сме да го фор-
мулираме в перспектива, 
ако искаме младежите да 
получат при нас и знания, 
и практически умения. Раз-
бира се, да си наставник, е 
нещо различно от това да 
си бригадир или технически 
ръководител, да речем. Той 
трябва да има специфични 
умения и знания, да вдъхва 
доверие и, разбира се, да 
има педагогически похват, 
да познава технологията, 
да е на „ти” с новостите. 
Това не трябва да е човек, 
който цял ден ще пие кафе-
та с учениците. Инвести-
цията в такъв специалист 
е една месечна заплата 
и той трябва да я зарабо-
ти. Защото младите хора 
гледат и попиват всичко. 
На това поле за реализа-
ция трябва да се срещнат 
уменията на учителите по 
практика от гимназията с 
тези на нашите наставни-
ци. Не виждам причини фир-
мите да откажат това да 
стане на тяхна територия, 
след като те ще получат в 
обозримо бъдеще обучени 
кадри. Те и в момента ще 
имат възможност да ги 
ангажират с определени 
дейности, за да постигнат 
по-евтина себестойност 
на труд.

В какви други аспекти 

Камарата може да е полез-

на на бранша?

Към заетите в бранша 
ангажиментите ни трябва 
да са свързани, да отгова-
рят на нуждите на фирми-
те, да са адекватни на раз-
витието на технологиите. 
Необходима ни е и страте-
гия за мобилност, за конку-
рентоспособност на чужди 
пазари. Необходима е друга 
култура, свързана с консо-
лидиране, сдружаване и сли-
вания.

Трябва да се погрижим 
за излизащи от активна 
строителна дейност спе-
циалисти, като им създа-
дем плавен преход към от-
теглянето от пазара на 
труда - например във фирми 
за поддръжка, като профе-
сионални домоуправители, в 
ремонтни дейности, създа-
ване и поддържане на кар-
тотека на специалисти за 
битови ремонти и т.н. Има 
варианти. 

Проблем  са  и  „ спе -
циалис тите по всичко”. 

Един такъв майстор взема 
болнични от основното си 
работно място и се пазари 
да свърши работа на една 
тераса например. Там той 
притиска хората, спазаря-
ва се за 20 лв. на кв. м и 
си мисли, че може да търси 
същите пари от основна-
та си дейност. Корозират 
ценности, не се отчитат 
реалностите във фирма-
та, която го осигурява, 
която прави отчисления 
за техника, администра-
тивни разходи и т.н. Съ-
щевременно тези същите 
„майстори” непрекъснато 
се „скатават” от контро-
ла във фирмата, докато 
накрая изпаднат от щат-
ното разписание. Именно 
те после лепят обявите за 
своята „майстория” по вхо-
довете и по телеграфните 
стълбове, т.е. отиват в 
сивия сектор на икономи-
ката. 

Проблемът е видим и 
много сериозен. Защото 
тези хора не се осигуряват, 
не плащат данъци, но полз-
ват придобивките на соци-
алната държава. За което 
ние плащаме.

Държавата, а и ние са-
мите трябва да разберем, 
че сивият сектор може да 
изсветлее, ако работим в 
една посока. Не отричам 
необходимостта от едно-
лично работещи майстори, 
но би било добре това да е 
дейност за специалисти с 
изградени навици, с профе-
сионална съвест, за хора, 
от които може да се търси 
отговорност, такива преди 
или малко след пенсия. Тук 
можем да търсим колабора-
ция и с Националния клуб на 
строителите ветерани по 
места. 

Цялата тази проблема-
тика  може да стане и гри-
жа на Камарата - да обеди-
ни усилията на активните 
мениджъри и да създаде или 
да подскаже на админист-
рацията нормативната 
база за едно такова начина-
ние. Върху качествена база, 
с възстановяване на морал-
ните критерии в нашата 
професия, с атестационни 
книжки, от които да е вид-
но кой за какво и доколко е 
качествен по отношение на 
работата.

Това са само част от 
идеите, с които смятам, 
че трябва да се развива 
работата ни. Те включват 
отношение към предизви-
кателствата и проблеми-
те на пазара на труда или 
начало на по-дългосрочна 
визия за развитие на случ-
ващото се днес. Защото 
от строители ще има нуж-
да и утре. И по-нататък 
през годините. Модерна и 
съвременна България има 
нужда от нас. 
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в сравнение с другите държави от 
ЕС по данни на Евростат. Темпо-
вете на възстановяване на стро-
ителната продукция в общността 
се диктуват от нарастването на 
сградното строителство.

Обща строителна активност 

Отрасъл „Строителство“ се 
характеризира с ниски обороти и 
отрицателен темп на развитие, 
установени от 2010 г. насам. 

Голяма част от средствата на 
строителните фирми се формират 
основно от поръчки на държавата и 
общините, финансирани с европей-
ски средства. Над 57% от обявени-
те търгове за първото тримесечие 
на 2014 г. са в строителния сектор. 
Запазва се наличието на значите-
лен обем готова строителна про-
дукция, надвишаваща търсенето и 
платежоспособността на потреби-
телите. Браншът, предприемачите 
и финансовите институции все още 
губят от замразените в различни 
фази строежи.

По данни на КСБ 97% от ком-
паниите регистрират значително 
намаление на оборотите, 11% от 
малките фирми са замразили дей-
ността си. Секторът се разви-
ва при условия с нарушена бизнес 
среда, финансови загуби и риск от 
фалити.

По данни на Министерството 
на финансите просрочените задъл-
жения на държавата са 305 млн. лв. 
към 30 април 2014 г. От тях 150 
млн. лв. са забавените плащания на 
централната власт и 152 млн. лв. 
– на местната. Продължава тен-
денцията големите длъжници да са 
общините Кърджали (14 млн. лв.), 
Перник (11 млн. лв.), Сливен (8 
млн. лв.), Велинград (6 млн. лв.), Сто-
лична (5 млн. лв.), Видин (5 млн. лв.), 
Белоградчик (4 млн. лв.), Дупница 
(4 млн. лв.), Карлово (4 млн. лв.), Си-
листра (3 млн. лв.), Септември (3 
млн. лв.), Смолян (3 млн. лв.), Родо-
пи (2,5 млн. лв.). Общините, които 
дължат на бизнеса до 2 млн. лв., са 
Поморие, Девня, Симитли, Велико 
Търново, Девин, Златоград, Чепе-
ларе, Казанлък, Правец, Пазарджик, 
Ихтиман, Стамболово, Харманли.

По данни на КСБ задължения-
та към строителните компании 
са над 240 млн. лв. Нарастват и 
закъснелите плащания към фирми, 
изпълняващи проекти по оператив-
ни програми. Вследствие на това 
се увеличава и задлъжнялостта в 
частния сектор – затвърдена прак-
тика от последните години, воде-
ща до финансови загуби и риск от 
фалити. Неосъществените плаща-

ния към строителите нарастват 
и остават непосилна тежест за 
бизнеса.

Две са важните условия, които 
трябва да се съблюдават, за да има 
напредък: коректна политика по от-
ношение на плащанията от страна 
на държавата и коректна политика 
от страна на строителните фирми 
по отношение на качеството и сро-
ковете на изпълнение.

България се нарежда на едно от 
последните места по редица клю-
чови параметри, свързани с бизнес 
средата, според анкета на герман-
ските инвеститори, направена в 
Централна и Източна Европа. Дъм-
пинговата политика все по-трайно 
се установява в отрасъл „Строи-
телство“ през последните години. 
Това е порочна тенденция, която не 
носи положителни резултати както 
за бранша, така и за икономиката 
на страната.

На строителния пазар продъл-
жават да работят малки нереги-
стрирани фирми, без квалифициран 
персонал, което води до значителни 
негативи за подема на сектора.

Регистрираните строителни 
компании в ЦПРС към 22 май 2014 г. 
са 4529, от които 4476 български 
юридически лица и 53 чуждестранни 
фирми. Заличените към разглежда-
ния период са 596. Малките фирми 
по критерий „Персонал“ са 3874, или 
85,5 % от общо регистрираните, 
средните са 566, или 12,5%, а голе-
мите 89, или 2%.

Членовете на КСБ към 29 май 
2014 г. са 1471 редовни и 26 сдру-
жения.

Перспективата остава в крех-
ко равновесие. Тенденциите са към 
слабо повишение на тримесечна 
база. Въпросът е дали това ще 
продължи и ще донесе ли желания 
напредък и възможност за възста-
новяване. 

Тенденции 

Данните от първото тримесе-
чие на 2014 г. в сравнителен анализ 
със същия период на миналата годи-
на носят положителен знак, както 
следва:

Общо строителство – нара-
стване с 14,6%.

Сградно строителство – на-
растване с 5,9%. 

Инженерно строителство – 
нарастване с 27,5%.

Проследявайки данните от 
2010 г., преди пиковете в бранша, 
се вижда, че базата за сравнение 
с първото тримесечие на 2013 г. е 
най-ниска.

Строителство, първо три-

месечие 
2010 г. – 2331 млн. лв.
2011 г. – 2241 млн. лв.
2012 г. – 2187 млн. лв.
2013 г. – 1804 млн. лв.
2014 г. – 2068 млн. лв.
Нивата на произведената про-

дукция в строителния сектор за 
първото тримесечие от 2010 до 
2014 г. се колебаят и остават в по-
рядъка малко над 2,2 млрд. лв. 

Сградно строителство, първо 
тримесечие 

2010 г. – 1228 млн. лв.
2011 г. – 1277 млн. лв.
2012 г. – 1259 млн. лв.
2013 г. – 1077 млн. лв.
2014 г. – 1141 млн. лв.
Нивата се колебаят около 1,2 

млрд. лв. 
Инженерно строителство, 

първо тримесечие 
2010 г. – 1103 млн. лв.
2011 г. – 964 млн. лв.
2012 г. – 928 млн. лв.
2013 г. – 727 млн. лв.
2014 г. – 927 млн. лв.
Нивата се колебаят малко над 

900 млн. лв. Най-ниската база отно-
во е през 2013 г.

Анализът по основните ико-
номически показатели за първото 
тримесечие на 2014 г. спрямо същия 
период на 2013 г. носи няколко плюса 
и много минуси в сравнение с пред-
ходното.

Произведената продукция в 
строителния сектор за периода 
януари – март бележи ръст с 14,6% 
спрямо първото тримесечие на 
2013 г., а спрямо предходното три-
месечие – спад от 45,9%. В сравне-
ние с върховите години на развитие 
намалението е около 50%. Обявени-
те обществени поръчки за първо-
то тримесечие на 2014 г. са 777 на 
обща стойност 826 млн. лв. Сключе-
ните договори по търгове са 333 за 
общо 815 млн. лв.

Сградно строителство – със-
тавлява 55,2% от общо произведе-
ната продукция в сектора и бележи 
незначителен ръст от 5,9% за пър-
вото тримесечие на 2014 г. в срав-
нение със същия период на 2013 г. 
Спрямо предходното тримесечие 
спадът е с 47,4%. Запазва се тен-
денцията за намаляване на нивата. 

Жилищно строителство – 
очак ванията са само за определе-
ни дейности, като реновиране и 
саниране. Обявените обществени 
поръчки в сегмента са 121 на стой-
ност 160 млн. лв. Сключените дого-
вори са 117 за общо 105 млн. лв.

Нежилищно строителство 
– ще се води от тенденциите за 
развитие на индустриалното стро-
ителство, както и това, свързано с 

аграрния бизнес.
Инженерно строителство 

– съставлява 44,8% от общата 
произведена продукция в отрасъла 
и бележи ръст от 27,5% на триме-
сечна база в сравнение със същия 
период на миналата година. Спрямо 
предходното тримесечие спадът е 
с 44,1%. В този сегмент липсват 
доказателства за желания напре-
дък в цифри. Обявените обществе-
ни поръчки са 281 на стойност 500 
млн. лв. Сключените договори са 121 
за общо 424 млн. лв.

Данните за първото тримесе-
чие не носят достатъчно оптими-
зъм за стабилизиране на бранша 
и излизане от кризата. Липсват 
основните фактори, които дават 
възможност на фирмите и свърза-
ните с тях доставчици да покажат 
ръст и положителни тенденции на 
развитие. Няма активност и инвес-
тиционна дейност, налице е между-
фирмена задлъжнялост, вътреш-
нофирмен дефицит на свободни 
средства, задължения на общините 
към бизнеса, строителна продукция, 
надвишаваща потребителското 
търсене. Запазват се условията, 
водещи до трудности при планиране 
на строителния бизнес и формиране 
на сигурна среда.

Анализът очертава следните 
тенденции: брутният вътрешен 
продукт (БВП) през първото три-
месечие на 2014 г. се увеличава с 
0,3% в ЕС спрямо предходното три-
месечие по сезонно изгладени данни. 
За същия период БВП в България на-
раства с 0,2%. Основният повод за 
оптимизъм е излизането на Европа 
от кризата.

Производителност на труда 

Средната стойност на брутния 
продукт, изработван за час в стра-
ната, бележи спад до 12 лв. спрямо 
15,7 лв. за предходното тримесечие 
и 12,3 лв. през същия период на ми-
налата година. Броят на заетите в 
икономиката се увеличава с незна-
чителен процент (0,3%) в сравнение 
с първото тримесечие на 2013 г., а 
спрямо предходното – с 1,4%. Не-
зависимо че БВП на един зает се 
увеличава с 1,1% в сравнение със 
същото тримесечие на предходна-
та година, производителността на 
труда намалява. По предварителни 
данни на НСИ през първото три-
месечие на 2014 г. заетите лица в 
икономиката са 3302,4 хил. Общи-
ят брой отработени часове е 1336,7 
млн.

Брутната добавена стойност, 
формирана в отрасъл „Строител-
ство“ за януари – март 2014 г., е 733 

Секторът e ключов в новата индустриална политика на ЕС Екип КСБ,
Таня Бъчварова, 
гл. експерт „Анализи 
и мониторинг“

Браншът обърна колебливо 
страницата на отрицателните 
стойности и за първи път от годи-
ни имаме знак плюс пред статис-
тическите данни. Съживяването в 
отрасъл „Строителство“ започва 
бавно и несигурно.

През януари общата продукция 
в ЕС отчита повишение на месеч-
на база с 1,1%, а на годишна – с 
6,6%. На годишна база инженерното 
строителство в Европа регистрира 
ръст от 3,2%, сградното – от 7,4%. 
В България през януари продукция-
та от гражданското и инженерно 
строителство достига повишение 
с 3,7% спрямо декември, а на годиш-
на база – с 5%. 

При сградното строителство 
през януари на годишна база се от-
чита спад от 2% и ръст с 15,3% на 
инженерното. Годишният ръст на 
общата строителна продукция за 
същия месец у нас достигна 5% на 
годишна база срещу 6,6% в ЕС. През 
февруари строителната продукция 
е нараснала средно на месечна база 
с 0,5 % в целия ЕС според данните 
на европейската статистическа 
служба Евростат.

На годишна база е отчетено 
увеличение на строителната про-
дукция с 6,1%. При сградното стро-
ителство ръстът на годишна база 
е 6,4%, а на инженерното – 5%.

Ръстът на строителната 
продукция в България през февру-
ари достига 0,3% на месечна база 
и 4,6% на годишна. При сградното 
строителство спадът е с 3,7% на 
годишна база. Инженерното отбе-
лязва ръст от 17%. Основният дви-
гател на сектора в Европа обаче е 
сградното, а не инженерното стро-
ителство.

По предварителни данни на 
Евростат индексът на строител-
ната продукция при сравнителна 
база 2010 г. за страните от ЕС 
бележи ръст 5,3% на годишна база. 
Сградното строителство е нама-
ляло с 0,6%, но на годишна база е 
нараснало с 5,4%. При инженерното 
строителство спадът е с 0,3% на 
месечна база, а ръстът – с 4,3% на 
годишна.

В България индексът на строи-
телната продукция се е повишил с 
4,7% на годишна база, докато в це-
лия ЕС ръстът е 5,3%, в еврозоната 
– 5,2%. Сградното строителство у 
нас бележи спад от 0,3 % на месечна 
база и 3,6% на годишна. Инженерно-
то също намалява с 0,7%, но на го-
дишна база има ръст 17%.

Нарастването на строителна-
та продукция в България изостава 

 I трим. 
2010 г.

II трим. 
2010 г.

III трим. 
2010 г.

IV трим. 
2010 г.

I трим. 
2011 г.

II трим. 
2011 г.

III трим. 
2011 г.

IV трим. 
2011 г.

I трим. 
2012 г.*

II трим. 
2012 г.*

III трим. 
2012 г.*

IV трим. 
2012 г.*

I трим. 
2013 г.*

II трим. 
2013 г.*

III трим. 
2013 г.*

IV трим. 
2013 г.*

I трим. 
2014 г.*

Строител-
ство – общо, 

млн. лв. 
(Construction-

total, million 
levs)

2 331 3 087 3 304 4 528 2 241 3 112 3 362 4 103 2 187 3 226 3 456 4 031 1 804 2 693 2 955 3 825 2 068

Сградно 
строител-

ство, 
млн. лв. 
(Building 

construction, 
million levs)

1 228 1 652 1 622 2 029 1 277 1 521 1 673 1 986 1 259 1 801 1 940 2 238 1 077 1 556 1 694 2 168 1 141

Инженерно 
строител-

ство, 
млн.лв. (Civil 
engineering, 
million levs)

1 103 1 435 1 682 2 499 964 1 591 1 689 2 117 928 1 425 1 516 1 793 727 1 137 1 261 1 657 927

Продукция на строителните предприятия, I трим. 2010 г. – I  трим. 2014 г.*, млн. лв., 2013 - година с най-ниска база  
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млн. лв., или 5,3% от общо формира-
ната БДС. Това представлява ръст 
от 0,2% в сравнение със същия пе-
риод на 2013 г., когато сумата е 703 
млн. лв. Наблюдава се тенденция на 
незначително нарастване за първи 
път от последните 4 години. БДС се 
формира с около 19 068 строителни 
компании, като 95% от тях са малки 
и общо 5% – средни и големи. 

БДС в строителството е под 
нивото от 2007 г., а в сравнение с 
първото тримесечие на 2009 г. бе-
лежи спад от 546 млн. лв. На едно 
лице, заето в сектора, за първото 
тримесечие на 2014 г. се падат 
4312 лв. от текущия обем БДС. За 
същия период на 2013 г. сумата е 
4040 лв. Наблюдава се нарастване. 

Разходите за труд за един от-
работен час за наетите по трудо-
во правоотношение са 5,68 лв. За 
същия период на миналата година 
работодателят е плащал по 5,55 лв. 
за един отработен час, т.е. с 2,13% 
по-малко. 

Един нает по трудово право-
отношение отработва 410,5 часа 
за първото тримесечие на 2014 г. 
Средната стойност на брутния 
продукт, изработван за час в сек-
тора, е 10,50 лв. Броят отработени 
часове от един нает по трудово 
правоотношение нараства с 2,5%. 
Средната стойност на брут-
ния продукт, изработен на час, е 
10,10 лв. Наблюдава се запазване на 
нивата в сравнение с първото три-
месечие на 2013 г.

През първото тримесечие на 
2014 г. делът на строителната ин-
дустрия от БДС е 5,3%. Незначите-
лен е ръстът в сравнение със същия 
период на 2013 г., а спрямо предход-
ното тримесечие се наблюдава спад 
от 192 млн. лв. Продукцията, форми-
рана в отрасъл „Строителство“, бе-
лежи ръст от 14,6% спрямо същия 
период на 2013 г. и спад в сравнение 
с последното тримесечие с 45,9%.

Незавършеното производство 
за първото тримесечие на 2014 г. 
по предварителни данни на НСИ 
бележи нарастване от 200% в срав-
нение със същия период на 2013 г. 
На практика този факт дава инфор-
мация, че има известен напредък в 
сектора и че нараства неразплате-
ното строителство. Най-голям дял 
представлява строителството на 
сгради, следвано от изграждането 
на съоръжения.

Обемът незавършено строи-
телство по данни на НСИ на го-
дишна база към декември 2013 г. се 
равнява на 19 млрд. лв. (по справка за 
разходите за ДМА). Запазва се тен-
денцията на нисък ръст на кредити-
ране при малките и средните фирми 
и нарастване на необслужваните 
кредити. Кредитирането остава 
сериозна бариера за строителни-
те фирми. Нивото на лошите заеми 
не се дължи на неефективното ре-
гулиране от страна на банките, а 
на влошената икономическа среда. 
Просрочените задължения на общи-
ните продължават да са на високи 
нива, а невъзможността за покри-
ването им е показателна за труд-
нопреодолим проблем с местните 
бюджети.

По предварителни данни на На-
ционалния статистически инсти-
тут наетите лица по трудово и 
служебно правоотношение към края 
на март 2014 г. са 125 хил. души. Ра-
ботещите в отрасъл „Строител-
ство“ по трудово и служебно право-
отношение представляват 5,6% от 
общо наетите лица. Тенденцията 
на спад се запазва и това тримесе-
чие. Данните показват понижение 
от 1,6% спрямо същия период на 

Сключени договори по обявени обществени поръчки, отрасъл „Строителство“ 
към I трим. 2013 г. – I трим. 2014 г.  (брой и стойност) 

По данни на АОП

2013 г. и спад от 3,1% в сравнение с 
последното тримесечие. През пър-
вото тримесечие на 2014 г. сред-
ната месечна работна заплата бе-
лежи незначителен ръст от 6,6% в 
сравнение с първото тримесечие на 
2013 г., а спрямо четвъртото три-
месечие на 2013 г. – спад от 3,9%.

Секторът се характеризира със 
застаряваща работна сила с нама-
лена конкурентоспособност. Наблю-
дава се отлив на младите хора от 
строителството. В тази посока е 
нужно разработване от страна на 
държавата на стратегия за разви-
тието на професията.

Безработните в отрасъла със-
тавляват 10,5% от общия брой на 
незаетите за страната. Новоре-
гистрираните от тях са 45,6 хил. 
души, или с 12,5% по-малко в срав-
нение със същия период на 2013 г. 
Спрямо предходното тримесечие 
ръстът е с 8,6%. Според анализи 
на КСБ безработните в сектора 
са повече от 90 хил. души. Не се 
наблюдават устойчиви процеси на 
възстановяване на пазара на труда 
в отрасъла. Все още има предпос-
тавки за ръст на безработицата. 
Нараства делът на незаетите мла-
ди хора. Докладите на ЕК показват, 
че напредъкът е ограничен, липсват 
ефективни мерки, пазарът на труда 
не функционира оптимално. Изходът 
е привличане на чужди инвестиции, 
които да създадат работещи пред-
приятия, да генерират заетост и 
приходи в бюджета.

България е на последно място в 
ЕС по заплащане на труда. Данни-
те на Евростат за 2013 г. сочат, 
че за миналата година българите са 
получавали по 3,7 евро/час, докато 
румънците – 4,6 евро/час. Непосред-
ствено пред нас са още Литва (6,2 
евро/час), Латвия (6,3 евро/час) и 
Хърватия (8,8 евро/час). Най-висока 
почасова надница имат в Норвегия 
(48 евро/час), следвани от Швеция 
(40 евро/час) и Дания (38 евро/час).

Сключените договори

през първото тримесечие на 
2014 г. са 333 на стойност 815 
млн. лв., или с 5,4% по-малко в срав-

нение със същия период на 2013 г. 
Сключените договори към 28 май 
2014 г. са 626 бр. на стойност 1252 
млн. лв.

Малките строителни фирми са 
сключили 109 договора, или 32,7% 
от всички споразумения за разглеж-
дания период. Това е с 14,7% повече 
от първото тримесечие на 2013 г. 
Средните строителни фирми са 
сключили 178 договора, или 53,5%, 
т.е. с 4,3% по-малко от същия пе-
риод на миналата година. Големите 
строителни фирми са сключили 37 
договора, или 11,1%. Това е спад с 
31,5% в сравнение със същия период 
на 2013 г. Нерегистрираните фирми 
в ЦПРС са сключили 9 договора, или 
2,7%. Наблюдава се спад от 47,1%.

Сключените договори по сег-
менти са, както следва:

Сградно строителство – 117 
договора за 105 млн. лв., или 35,1% 
от всички. Към 28 май 2014 г. догово-
рите са 179 на стойност 180 млн. лв.

Инженерна инфраструктура 
– 121 договора за 424 млн. лв., или 
36,3%. Към 28 май 2014 г. са склю-
чени 266 договора на стойност 650 
млн. лв.

Енергийна инфраструктура – 
65 договора за 142 млн. лв., или 19,5% 
от общо сключените договори за 
първото тримесечие на 2014 г. Към 
28 май 2014 г. сключените договори 
са 115 на стойност 172 млн. лв.

ВиК – 30 договора за 144 
млн. лв., или 9,1%. Към 28 май 2014 г. 
сключените договори са 66 на стой-
ност 250 млн. лв.

Тенденции 

Доминиращ сегмент по крите-
рий „Брой“ при сключените договори 
в отрасъл „Строителство“ към 28 
май 2014 г. е инженерната инфра-
структура, следвана от сградното 
строителство. По критерий „Стой-
ност“ на първа позиция е инженер-
ното строителство, следвано от 
ВиК, сградното строителство и 
енергийната инфраструктура.

Разходи за придобиване на ДМА

Незначителен е ръстът при 

разходите за придобиване на 
ДМА в сектора. Повишението е с 
12,5% в сравнение със същия пери-
од на 2013 г., а спрямо предходно-
то тримесечие спадът е 65,5%. В 
сравнение с предкризисния период 
намалението е в рамките на 65%. 
Разходите за придобиване на ДМА 
са един от основните фактори за 
растеж. Липсата на ресурс за тях 
носи риск за развитието на всяка 
строителна фирма, за спадане на 
инвестициите и респективно – на-
маляване на заетостта.

Чуждите инвестиции показ-
ват неблагоприятна динамика на 
цялостната дейност със задълбо-
чаваща се негативна тенденция. 
Отрицателният прираст, който 
продължава 4-та година, носи трай-
ни последствия и силно ограничена 
възможност за промяна на тенден-
цията към възстановяване.

Отчита се спад на чуждес-
транните инвестиции в страната 
за януари – март на 2014 г. на го-
дишна база от цели 76,2%, или 372,9 
млн. евро, достигайки до скромната 
сума от 88,9 млн. евро за първото 
тримесечие на 2014 г.

В отрасъл „Строителство“ за 
първото тримесечие на 2014 г. са 
вложени 19,5 млн. евро. Има ръст 
в сравнение с първото тримесе-
чие на 2013 г., когато стойност-
та е била отрицателна - минус 
11,4 млн. евро. През последните 
години основните показатели 
на българската конкурентоспо-
собност не се променят. През 
2014 г. заемаме 56-о място, дока-
то през 2013 г. сме били на 57-о 
от изследвани общо 60 икономики. 
Все повече се отдалечаваме от 
най-доброто си постижение – 38-
ото място през 2009 г. Липсата 
на преки чуждестранни инвести-
ции и икономически растеж са в 
основата на тези данни. България 
не успява да създаде стабилни и 
дългосрочни фактори за конкурен-
тоспособност. 

Преките чуждестранни инвес-
тиции остават основният фак-
тор за дългосрочен икономически 
растеж заедно с еврофондовете. 
Пазарът продължава да е свит и 

ограничен за нови инвестицион-
ни проекти. Нужни са мерки за 
подобряване на бизнес средата и 
насърчаване на инвестициите. Ка-
питалите, влезли в страната през 
първото тримесечие на 2014 г., 
остават далеч от стойностите 
в предкризисните години и нама-
лението е с 84%. Чуждите инвес-
титори са внесли в страната ни 
1,1 млрд. евро спрямо 6,7 млрд. евро 
през 2008 г.

В отрасъл „Строителство“ са 
вложени 19,5 млн. евро през първо-
то тримесечие на 2014 г. при 119,1 
млн. евро за същия период на 2008 г. 
Липсва особено оживление и при  
вътрешното потребление.

Друг изключително показате-
лен факт е намаляването на плате-
ните такси за издаване на строи-
телни разрешителни в София по 
данни на Дирекция „Архитектура и 
градоустройство“. Ситуацията и в 
останалите градове от страната 
е аналогична.

Платени такси за издадени 

разрешителни:

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

753 хил. лв.
Първо тримесечие на 2014 г. - 

1180 хил. лв.
През първото тримесечие на 

2014 г. издадените разрешител-
ни за строеж са 1015 за жилищни 
сгради, или с 32,9% повече в срав-
нение със същия период на 2013 г., 
а спрямо четвъртото тримесечие 
на 2013 г. се бележи спад от 1,6%. 
Разрешителните за жилища са 
3392, ръстът е 80,7% в сравнение 
с първото тримесечие на 2013 г., 
а спрямо четвъртото тримесе-
чие налице е намаление със 7,2%. 
Разгърната застроена площ е 466 
109 кв. м и в сравнение с първото 
тримесечие на 2013 г. се наблюдава 
ръст от 69%, а спрямо четвъртото 
тримесечие – с 4,8%.
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АМ „Калотина – София”, 
лот 1 „Западна дъга на СОП”, учас-
тък 2. Дължина – 6 км, индикатив-
на стойност – 111 млн. лв. с ДДС.

АМ „Калотина – София”, 
лот 3 „Калотина – СОП”. 

Общата дължина на трите 

участъка е 47,5 км, индикатив-

ната стойност е 442 млн. лв.

Участък 1: ГКПП Калотина – 
Драгоман – 14,7 км. Средства-
та ще бъдат осигурени от но-
вия финансов инструмент на 
ЕС „Свързана Европа”. Индика-
тивна стойност – 78 млн. лв. 
без ДДС.

Участък 2: Драгоман – п.в. 
Храбърско – 16,8 км. Индикативна 
стойност – 103,6 млн. лв. без ДДС.

Участък 3: от п.в. Храбърско – 
Софийски околовръстен път – 15,9 
км (след 2015 г.).

По програма „Транзитни пъ-

тища V” през 2014 г. ще започнат 

тръжните процедури за рехаби-

литацията на над 270 км. 

Водещ критерий ще е „икономи-
чески най-изгодна оферта”, индика-
тивната стойност е 265 млн. лв. 
с ДДС.

Лот 2 – рехабилитация на 
участък от път II-55 Гурково – 
Нова Загора (35 км).

Лот 7 – рехабилитация на 
три участъка от път II-53 Ямбол 
– Средец и обход на Ямбол (64 км).

Лот 15 Б – рехабилитация 
на участък от път II-86 Пловдив – 
Асеновград (10 км).

Лот 23 Б – рехабилитация на 
участъци от път II-62 Дупница – 
Самоков и от път III-181 Ковачевци 
– Поповяне и път I-6 Кюстендил – 
Перник – София (61 км).

Лот 24 – рехабилитация на 
участъци от път III-822 Самоков 
– Живково – Ихтиман и от път III-
8223 Живково (Ихтиман) – Верин-
ско – п.в. АМ „Тракия” (36 км).

Програми на АПИ
Път III-1102 Арчар – Извор – 

Димово – Салаш (границата с Ре-
публика Сърбия) от км. 45 до км. 50 
(5 км)

Пътен възел Българово при 
км. 352 на АМ „Тракия“

Път II-99 „Вариант Алепу”, II 
етап от км. 20+867 до км. 29+327, 
кръстовище при км. 29+108

Авариен ремонт на надлез 
над път I-6 по път III-5007 Ветрен 
– Николаево – Конаре при км. 20

Рехабилитация на виадукт 
при км. 380 на АМ „Хемус“

Рехабилитация на виадукт 
„Звездица“ при км. 2 на АМ „Черно 
море“

Рехабилитация на път III-818 
Долно Церовене – Якимово от км. 
0 до км. 19 (19 км)

Инженеринг на път III-6004 
Горна Малина – Белопопци – Бай-
лово – Смолско от км. 0 до км. 
32 и път III-6006 I-6 – Бенковски 
– п.к. с път III-6004 от км. 0 до 
км. 6 (38 км)

Инженеринг на път II-37 АМ 
„Тракия“ – Пазарджик от км. 117 до 

км. 124 (7 км)
Предстоящи проекти по 

ОПРР 
София – Пловдив (129,6 км)
Път I-1: Път II-17 – гара Яна 

(45,5 км)
Път II-82: Костенец – Само-

ков – София (86,1 км)
Път I-5: АМ „Тракия” – Хасково 

(55,5 км)
Път II-58: Кърджали – Асенов-

град (50,3 км)
Път III-864: Пампорово – 

Стойките (7,2 км)
Път I-6: Кюстендил - Радо-

мир – Перник – Драгичево – СОП 
(47 км)

Път II-81: Костинброд – Бер-
ковица – Монтана (57,8 км)

Път II-53: Поликраище – Еле-
на – Сливен (51,3 км)

Път II-37: Златица (път I-6) – 
AM „Тракия” – Пазарджик – Пещера 
(70,3 км)

Път II-49 Търговище – Раз-
град – Кубрат – Тутракан (30,5 км)

Път II-29: Варна – Добрич – 
Кардам (29,7 км)

Път II-44 (о.п. Севлиево – В. 
Търново): Севлиево – Драгановци  
(27,3 км)

Път III-904 Старо Оряхово - 
Долни чифлик - Гроздьово (29,5 км)

Стратегически проекти 
до 2020 г.

Път I-1: Видин – Монтана. 
Дължина – 126 км, индикативна 
стойност – 978 млн. лв.

Път I-1: Мездра – Ботевград.
Дължина – 32,76 км, индикативна 
стойност – 285,5 млн. лв.

Обходен път на Габрово и ту-
нел под връх Шипка. Общо дължи-

на – 10,55 км (дължина на тунела 
– 3,22 км), индикативна стойност 
– 150 млн. лв.

Стартирали процедури
Лот 27А – рехабилитация на 

АМ „Тракия’’ от км. 5 до км. 10 и от 
км. 63 до км. 90 (32 км)

Лот 27Б – рехабилитация на 
АМ „Тракия’’ от км. 119 до км. 133 
(14 км)

Лот 15А – рехабилитация на 
участък от път III-804 Поповица – 
Асеновград (20 км)

Обобщение
Необходима е стабилна и пред-

видима среда. Строителството 
остава един от основните дви-
гатели за растеж и погледът е 
обърнат основно към този сектор. 
Липсва устойчивост и динамика. 
Очакванията за леко раздвижване 
на строителния пазар са свързани 
отново с обществените поръч-
ки за инфраструктура, интегри-
раните планове за развитие на 
големите градове, санирането 
на жилищни сгради и евентуални 
публично-частни партньорства 
за изграждане на социална инфра-
структура. Надеждите са насо-
чени към новия програмен период 
2014 – 2020 г. 

Приоритетни през следващи-
те 7 години ще бъдат обновление-
то и модернизацията на предпри-
ятията, интернационализацията 
на бизнеса, зелената икономика и 
развитието на секторите „Ино-
вации” и „Приложни научни изслед-
вания”. Фокусът е насочен и към 
реформата в отрасъл ВиК.

Една от възможностите пред 
строителния бранш да поеме на-

горе на този етап е нарастване-
то на финансираните с публични 
средства проекти. Обществени-
те поръчки остават най-важният 
инструмент за съживяване на биз-
неса. Да се е разчита само на дър-
жавата, не е оптималната плат-
форма. Нейната роля е да създава 
условия за развитие на строител-
ния бизнес, а именно нарастване на 
инвестициите, намаляване на адми-
нистративната тежест, развитие 
на ПЧП, насърчаване на частната 
инициатива, преодоляване на коруп-
цията в обществените поръчки. 

Борбата срещу негативни-
те явления при провеждането на 
търговете е основна задача и на 
Камарата на строителите в Бъл-
гария.

Едно от предложенията й е 
свързано със засилване на предвари-
телния контрол – веднага след от-
варянето на тръжните предложения 
те трябва да бъдат публикувани в 
интернет. Публичност та ще гаран-
тира прозрачност и справедливост 
при провежданите процедури, защо-
то дългият период за отваряне на 
документите създава предпоставки 
за тяхната манипулация.

Инициативата на КСБ за ти-
пови договори се възприема добре 
от държавната администрация 
и ще служи като база за по-спра-
ведливи обществени поръчки. 
Посоката е една – нормативни 
документи, съответстващи на 
конкретното време, ефективно 
противопоставяне на корупцията, 
стандартизация и типова доку-
ментация, електронно управление.

По данни на: АПИ, МТИТС, МРР

Издадените разрешителни за 
административни сгради са 44, или 
с 37,5% повече от първото триме-
сечие на 2013 г. и с 22,5% спрямо 
четвъртото тримесечие на 2013 г. 
Същевременно РЗП намалява с 
42,8% в сравнение с четвъртото 
тримесечие на 2013 г. 

Разрешителните за строеж на 
други сгради са 917, или със 17,8% 
по-малко спрямо предходното три-
месечие на 2013 г., а спрямо първо-
то – с 1,6% повече. Разгърнатата 
застроена площ бележи намаление 
от 21,3% спрямо четвъртото три-
месечие и ръст от 1,9% спрямо пър-
вото.

Най-голям брой разрешителни 
за строеж на нови сгради са из-
дадени в областите Бургас – 202, 
Пловдив – 121, София – 102, Варна 
– 72, и Стара Загора – 53. Най-мно-
го жилища ще бъдат започнати в 
Бургас – 856, Варна – 699, София – 
671, Пловдив – 343, и Стара Загора 
– 136.

 Започнато строителство за 
първото тримесечие на 2014 г.

Жилищни сгради – 504 бр. с 
1616 жилища в тях. Спрямо предход-
ното тримесечие намалението е с 
14,7%, а спрямо първото има ръст 
от 26,3%. При броя жилища спа-
дът е с 36,2% спрямо предходното 
тримесечие, а спрямо първото има 
ръст от 6,8%. При РЗП се наблю-
дава спад от 20,9% от последното 
тримесечие и ръст от 21,9% спря-
мо първото.

Административни сгради – 
30 бр., наблюдава се ръст от 25% 
спрямо предходното и 36,4% спря-
мо първото тримесечие на 2013 г. 
Общата застроена площ бележи 
намаление с 55,1% спрямо предход-
ното тримесечие и ръст 16,5% 
спрямо първото тримесечие.

Други сгради – 445 бр., наблю-
дава се спад от 25,9% спрямо пред-

ходното тримесечие на 2013 г. и 
ръст от 25,6% в сравнение с първо-
то. РЗП бележи намаление от 43,5% 
спрямо предходното тримесечие, а 
спрямо първото – ръст от 48,5%.

 Разпределение на новопос-
троените сгради по вид 

Къщите имат най-голям от-
носителен дял (69%), следвани от 
жилищните кооперации (14,1%). 
В сравнение с първото тримесе-
чие на 2013 г. броят на къщите и 
жилищните кооперации намалява 
съответно с 21% и 22%. Същевре-
менно новопостроените сгради за 
колективните домакинства, вили-
те и общежитията се увеличават 
съответно с 10%, 8% и 7%. Област 
Варна е с най-много въведени в 
експлоатация жилищни сгради – 87 
с 821 жилища в тях, следвана от 
Бургас – 78 сгради с 616 жилища, и 
София – 57 сгради с 67 жилища. 

Усвояване на еврофондовете

Усвояването на европейски-
те средства е основен инстру-
мент за реализиране на редица 
местни политики в сферата на 
благоустройството, инфраструк-
турното развитие и опазването 
на околната среда. За съжаление 
България е на предпоследно място 
в ЕС по усвояване на еврофондове-
те. По данни на Министерството 
на финансите за първото три-
месечие страната ни е оползот-
ворила близо 60% от ресурса на 
програмен период 2007 – 2013 г. 
Това се равнява на 4,8 млрд. евро 
по 7-те оперативни програми от 
общо малко над 8 млрд. евро без-
възмездна европейска помощ и 
национално съфинансиране за при-
ключващия 7-годишен период. Най-
много средства са усвоени от об-
щините, както следва: Столична 
(355 млн. лв.), Бургас (211 млн. лв.), 
Варна (113 млн. лв.), Габрово (94 
млн. лв.).

Инвестиции и надежди

Предстои договаряне на 7 опе-
ративни програми за 2014 – 2020 г. 
на стойност 7422 млн. евро по дан-
ни на правителството. 

ОП „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ ще разполага с 
1612 млн. евро за продължаване на 
модернизацията основно на жп ли-
ниите, пътищата, столичното ме-
тро и за интермодални терминали. 
За жп инфраструктура се планират 
572 млн. евро, за пътища – 572 млн. 
евро. 

През новия програмен период 
ще бъде модернизирана жп линия-
та Септември – София с дължина 
103,1 км и индикативна стойност 
1,046 млрд. евро. В момента се 
прави преоценка на проекта за на-
маляване на цената му с 30%, при 
което след завършването на обек-
та пътническите влакове в някои 
участъци ще се движат с макси-
мална скорост до 130, а не до 160 
км/час. Ще се финансира и фаза 2 
от рехабилитацията на жп линия-
та Пловдив – Бургас, която включ-
ва модернизация на отсечката 
Пловдив – Михайлово, изграждане 
на оптичен кабел и на системите 
за сигнализация и телекомуникация 
на цялото трасе. Индикативната 
стойност на проекта е 488,66 
млн. лв. без ДДС.

Очаква се довършване на жп 
линията Карнобат – Синдел, жп 
магистралата „Черно море“. Стой-
ността на проекта е 173 млн. евро. 
Предстои и рехабилитация на же-
лезопътната линия Русе – Варна. 
Проектът е на стойност около 383 
млн. евро.

Средства ще бъдат насочени 
и към столичното метро. Индика-
тивната стойност за изграждане 
на третия метродиаметър, който 
ще пресича центъра и ще се свърз-
ва с двата готови метролъча, е 
около 401 млн. евро. 

Ще бъдат изградени 9 нови 
станции и депо в „Земляне“. Оста-
налите средства по ЕФРР са за фи-
нансиране на интермодални терми-
нали, за управление на трафика и за 
техническа помощ.

Проекти от транспортната 
инфраструктура през следващия 
програмен период ще се финанси-
рат и със средства извън новата 
оперативна програма. Очаква се 
да получим поне 350 млн. евро по 
Механизма за свързване на Европа 
(Connecting Europe Facility), който се 
управлява директно от ЕК.

Модернизацията на оставащия 
участък от жп линията до грани-
цата със Сърбия – от София до 
Драгоман (43 км), се предвижда да 
бъде финансирана именно по него. 
Индикативната стойност на про-
екта е 132,3 млн. евро. До 2022 г. 
цялата жп линия между границите 
със Сърбия и Турция ще бъде на-
пълно обновена. По Механизма за 
свързване на Европа ще се направи 
и рехабилитацията на жп участъка 
Видин – Медковец. Стойността на 
проекта е 376,1 млн. евро. 

60 млн. евро са планирани за 
подобряване на условията за ко-
рабоплаване в българо-румънския 
участък на р. Дунав. Със средства-
та ще бъдат идентифицирани най-
проблемните места по реката и ще 
бъдат изградени брегови съоръже-
ния, които да поддържат чист пла-
вателния път за корабите. 

От магистрала „Струма“ вече е 
в експлоатация лот 1 и се работи 
по строителството на лот 2 и 4. 
Индикативната стойност на лот 
3 е около 750 млн. евро. Търсят се 
възможности и за финансиране за 
скоростния път Монтана – Видин. 
Трафикът през Дунав мост 2 се 
оказа значителен, затова е необ-
ходимо ускорено модернизиране на 
пътищата към него. Стойността 
на скоростния път, чиято индика-
тивна стойност се изчислява на 

500 млн. евро, ще подобри състоя-
нието на най-изостаналия регион в 
ЕС. На еврофинансиране ще се раз-
чита и за участъка от магистрала 
„Хемус” от Ябланица до пътен възел 
Плевен – Ловеч.

През 2007 – 2013 г. с най-голя-
мо финансиране от Европа бяха 
оперативните програми „Околна 
среда“ (над 1,4 млрд. евро), „Регио-
нално развитие“ (1,361 млрд. евро) 
и „Транспорт“ (1,255 млрд. евро). 
Парите за ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“ сега са значително 
по-малко заради новата оперативна 
програма за образование. По ОПРР 
в България ще бъдат инвестирани 
над 3 млрд. лв. за развитие на ре-
гионите. От тях 466 млн. лв. ще 
бъдат съфинансиране от национал-
ния бюджет, а 2,6 млрд. лв. е без-
възмездната помощ от ЕС. Нейният 
стратегически фокус е насочен към 
политиката за градско развитие 
чрез използване на интегрираните 
планове за градско възстановяване 
и развитие в 67 града. 

499,345 млн. лв. са разпределе-
ни по Публичната инвестиционна 
програма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите“. Финан-
совият й ресурс е насочен към 
проекти от инженерната инфра-
структура (267 проекта на стой-
ност 184,7 млн. лв.), сградното 
строителство (101 проекта за 
104,4 млн. лв.), ВиК и управление 
на отпадъците (78,3 млн. лв.), 
транспортна инфраструктура 
(104,6 млн. лв.), социална инфра-
структура (197,5 млн. лв., в т.ч. 
за училища и детски градини – 25 
млн. лв., за висши училища – 15,7 
млн. лв., за здравеопазване – 27 
млн. лв., за спортни зали и съоръ-
жения – 62 млн. лв.), за други сек-
тори средствата са 119 млн. лв. 
Общо за благоустройството 
на малките населени места по 
програмата са разпределени 112 
млн. лв. 
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Емил Христов

Екшън план за размразя-
ване на спрените от Брюк-
сел пари по Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие“ (ОПРР) е изготвен 
от Министерството на ре-
гионалното развитие. Това 
заяви в Поморие министърът 
на регионалното развитие 
Десислава Терзиева, която 
откри 14-ото заседание на 
Комитета за наблюдение на 
ОПРР. В срещата участва-
ха представителите на ГД 
„Регионална и градска поли-
тика“ на ЕК Марек Теплански 
и Борислава Утфорд. КСБ бе 
представена от изп. дирек-
тор инж. Иван Бойков.

Терзиева очаква да по-
лучи одитен доклад от ЕК, 
който е нужен, за да бъдат 
съпоставени мерките по 
контрола от наша страна и 
тези на комисията. Минис-
търът подчерта, че следва-
щата седмица ще проведе 
среща с Валтер Дефа – ген. 
директор на ГД „Регионална 
политика и урбанистично 
развитие“, за да се намери 
решение на казуса скоро. Тя 
съобщи, че са предприети 
мерки за максимално бър-
зото възстановяване на 
прекъснатите плащания по 
Приоритетна ос 1 „Интег-
рирано устойчиво градско 
развитие“ и Приоритетна 

ос 3 „Устойчиво развитие на 
туризма“. 

„Възложила съм изгот-
вянето на спешен анализ на 
направените изводи в пис-
мото от ЕК. Управляващият 
орган на ОПРР е стартирал 
подготовката за повторна 
проверка на процедури за об-
ществени поръчки по догово-
рите, финансирани от прио-
ритетни оси 1 и 3“, допълни 
министърът. Подготвят се 
и допълнителни инструкции 
към бенефициентите по 
отношение на процедури-
те по ЗОП, включващи най-
срещаните нарушения при 
провеждането им. Терзиева 
бе категорична, че плащани-
ята на всички бенефициенти 
по приоритетните оси „Ре-
гионална и местна достъп-
ност“, „Местно развитие и 
сътрудничество“ и „Техниче-
ска помощ“ продължават по 
план.

„Смятам, че за всички е 

ясно, че управляващите ор-
гани (УО) на оперативните 
програми трябва да засилят 
контрола. От друга страна, 
е изключително необходимо 
да има и методически ука-
зания от Агенцията по об-
ществените поръчки, както 
и качествено обучение на 
всички по веригата”, подчер-
та министърът.

От началото на дейст-
вие на програмата УО е 
установил 728 нередности, 
най-вече в процедури по ЗОП, 
на обща стойност 39 млн. 
евро, което е 1,3% от бюдже-
та на програмата. 

В заключение Десислава 
Терзиева заяви, че ускорени-
те темпове на работа на 
всички нива – от бенефици-
ентите през Управляващия 
и Сертифициращия орган, 
ще дадат възможност в 
края на годината да бъдат 
постигнати предвидените 
за усвояване суми по ОПРР 

Докато съм министър на регионалното развитие, ще 
продължа да отстоявам позицията 67 града да имат дос-
тъп до финансиране по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020”. При предходния мандат диспропорцията в 
развитието на регионите се задълбочи, значително изо-
станаха в своето социално-икономическо развитие мал-
ките населени места. Държа на умерения полицентричен 
модел на развитие като инструмент за намаляване на 
различията между регионите. Не считам, че целият фи-
нансов ресурс трябва да бъде концентриран само в голе-
мите градове. Средните и малките също имат нужда от 
инвестиции, които ще стимулират растежа и ще подоб-
рят условията на живот. Тепърва предстои да започнат 
официалните преговори с ЕК за ОП „Региони в растеж“, по 
време на които твърдо ще стоя на позицията за 67 града.

Министър Десислава Терзиева:

2007 – 2013, за да се избег-
не загубата на средства по 
правилото N+2/N+3. Сключе-
ните договори до момента 
са 1104 с обща стойност 
3,294 млрд. лв., което пред-
ставлява 105% от бюджета 
на програмата. Разплате-
ни са 2,058 млрд. лв., което 

представлява 62% от раз-
мера на договорените сред-
ства и 66% от бюджета на 
програмата.

По време на брифинг 
след заседанието на Ко-
митета за наблюдение на 
ОПРР министърът уточни 
още, че по-високорискови 

са 40 договора с местните 
власти за 142 млн. лв., а 28 
за 711 млн. лв. са в графа-
та „Среднорискови“. В нея 
попадат Северната ско-
ростна тангента на София 
и проектите за саниране на 
блокове. Терзиева уточни, 
че рисковите проекти ще 
се преразгледат в периода 
септември – октомври, тъй 
като предстоят няколко 
месеца активно строител-
ство. Дотогава част от 
тях може да са наваксали 
закъсненията, а средствата 
за неспасяемите ще се на-
сочат към други проекти на 
общини – за градска среда, 
пътища и здравеопазване.

Пред медиите министъ-
рът коментира, че спрените 
средства по програмата са 
на случайно избрани 5 проек-
та. По 4 от тях – на Бургас, 
Асеновград, МВР и УАСГ, са 
открити нарушения при про-
веждането на обществени 
поръчки. Ръководителят на 
Управителния орган на ОПРР 
Снежина Славчева обясни, 
че МРР само е установило 
пропуските в проектите 
на УАСГ и на Асеновград и 
дори е наложило финансови 
корекции, както и че не са 
открити проблеми в проек-
та за градски транспорт на 
Бургас. „Съгласни сме с кон-
статациите на ЕК за проек-
та за пожарните на МВР (за 
около 9 млн. лв.) и може би ще 
наложим финансова корекция, 
но не можем да направим из-
черпателен план за действие 
без доклада“, каза Славчева. 
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Той е финансиран по Договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C046 
от 12.09.2012 г. в рамките на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 – 2013”

Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“

Общата стойност на 
проекта с включен ДДС въз-
лиза на 54 544 237,52 лв. (в 
т.ч. строително-монтажни 
дейности, строителен над-
зор, авторски надзор, орга-
низация и управление, публич-
ност и одит на проекта). От 
тях 50 398 875,47 лв. (92,40%) 
са осигурени от ОП „Околна 
среда 2007 – 2013” в съотно-
шение 80% от Кохезионния 
фонд и 20% от държавния 
бюджет, а 4 145 362,05 лв. 
(7,60%) – от бюджета на об-
щина Монтана. 

По проекта се предвиж-
да реконструкция на 34,47 
км канализационна, 15,60 км 
водоснабдителна мрежа, как-
то и изграждане нови 7,88 км 
канализационна мрежа и мо-
дернизация на пречиствател-
на станция за отпадни води 
(посредством изграждане на 
комплексна инсталация за де-
фосфатизация) за обслужва-
не на 39 841 жители (59 498 
e.ж.).

Основните дейности 
в рамките на проекта са 
строително-монтажни – за 
доизграждане, реконструк-

ция и рехабилитация на ВиК 
мрежата на град Монтана и 
изграждане на комплексна ин-
сталация за дефосфатизация 
на отпадните води от ПСОВ 
– Монтана. 

Строително-монтажни-
те работи за ВиК мрежата 
се изпълняват в рамките 
на Договорно споразумение 
№ 4/22.05.2013 г. с предмет 
„Разширение и рехабилита-
ция на канализационната и 
водоснабдителната мрежи 
на град Монтана, обособена 
позиция № 1 „Разширение и 
рехабилитация на канализа-
ционната и водоснабдител-
ната мрежа на град Монта-
на“. 

Към настоящия момент 
постигнатият напредък в 
процеса по доизграждане, ре-
конструкция и рехабилитация 
на ВиК мрежата на Монтана 
е:

 Изпълнена е подмяна на 
главни канализационни колек-
тори с общ обем 8,13 км, кое-
то представлява напредък 
от 50,08% спрямо предвиде-
ното за реализация.

 Осъществено е изграж-

дане на главни канализацион-
ни колектори с общ обем 
2,93 км, което представлява 
напредък от 82,10% спрямо 
предвиденото за изпълнение.

 Извършена е подмяна 
на вътрешна канализационна 
мрежа с общ обем 10,83 км, 
което представлява напре-
дък от 59,39% спрямо пред-
виденото за изпълнение.

 Извършено е доизграж-
дане на вътрешна канали-
зационна мрежа с общ обем 
3,42 км, което представлява 
напредък от 79,44% спрямо 
предвиденото за изпълнение.

 Изпълнена е подмяна на 
1146 сградни канализационни 
отклонения, или 50,78% от 
предвидените за изпълнение.

 Изградени са 253 нови 
сградни канализационни от-
клонения, или 67,65% от пред-
видените за изпълнение.

 Изградени са 1226,70 м, 
или 77,05% от предвиденото 
за изграждане укрепващо съ-
оръжение.

 Извършена е рекон-
струкция на вътрешна водо-
проводна мрежа с общ обем 
6,95 км, което представлява 

напредък от 44,56% спрямо 
предвиденото за изпълнение.

 Осъществена е рекон-
струкция на 317 сградни во-
допроводни отклонения, или 
29,88% от предвидените за 
изпълнение.

Общият напредък при 
изпълнение на строително-
монтажните работи по до-
изграждане, реконструкция 
и рехабилитация на ВиК мре-
жата на Монтана е прибли-
зително 52%.

Финансовият напредък 
при изпълнението на стро-
ително-монтажните дей-
ности за ВиК мрежата съ-
гласно реалната финансова 
стойност на изпълнението 
по сертифицирани разходи 
представлява 43% от стой-
ността на СМР.

Напредъкът в изпълне-
нието на строително-мон-
тажните дейности по доиз-
граждане и рехабилитация на 
ВиК мрежата на Монтана се 
осъществява в пълно съот-
ветствие с графика за реа-
лизация на проекта. 

Предвижда се строител-
ството на ВиК мрежата 

да приключи през октомври 
2014 г., а въвеждането й в 
експлоатация да се реали-
зира до края на настоящата 
година.

Във връзка с другата ос-
новна дейност в рамките на 
проекта, а именно изграж-
дане на комплексна инста-
лация за дефосфатизация на 
отпадните води от ПСОВ – 
Монтана, предстои сключва-
не на договор за инженеринг 
на инсталацията.

Посредством изпълне-
нието на този мащабен ин-
фраструктурен проект ще 
се постигне подобряване на 
съществуващата система 
за управление на питейните 
и отпадните води на тери-
торията на Монтана. Ще се 
повиши качеството на ус-
лугите във ВиК сектора на 
територията на града и ще 
се ограничи отрицателното 
въздействие на зауствани-
те отпадни води в съответ-
ствие с приоритетите и це-
лите на Европейския съюз и 
в контекста на Приоритет-
на ос 1 на ОП „Околна среда 
2007 – 2013”.

Решения за 
     по-добър животЕвропейски съюз

Кохезионен фонд
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Невена Картулева

ЕК е върнала на българ-
ското правителство проек-
та за Споразумение за парт-
ньорство за новия програмен 
период 2014 – 2020 г. От 
Брюксел отправят подроб-
ни коментари и забележки 
към документа. Това става 
ясно от писмото на комиси-
ята, качено на сайта www.
eufunds.bg.

Вицепремиерът и ми-
нистър на правосъдието 
Зинаида Златанова обясни, 
че това е обичайна практи-
ка и нито една друга стра-
на – членка на ЕС, все още 
не е подписала своя договор 
за следващите 7 години. Тя 
уточни, че до 26 юни стра-
ната ни ще отговори на по-
ставените от комисията 
въпроси, като преди това 
под нейно ръководство ще 
бъдат събрани коментари 
от ресорните министри. 

България ще може да по-
дпише Споразумението за 
партньорство за периода 
2014 – 2020 г. едва след като 
документът бъде одоб рен 
от Брюксел. Колкото по-рано 

сключим договора, толкова 
по-скоро ще бъде достъпно 
финансирането по отделни-
те оперативни програми и 
ще може да започне канди-
датстването с проекти по 
тях.

В близо 20 страници ЕК 
излага корекциите си по из-
пратения последен вариант 
на споразумението. Основ-
ната критика е за 67-те 
града, чиито проекти ще се 
финансират по ОП „Региони в 
растеж“ (ОПРР). Комисията 
обаче настоява средства-
та да са концентрирани в 
неповече от 10 големи насе-
лени места. Забележки има 
и към плана по ОПРР да се 
финансират ремонти и из-
граждане на пътища втори 
и трети клас. ЕК настоява 
за тях да се направи анализ 
на разходите и ползите, за-
щото мотивът, с който ще 
се реновират – достъп до 
градове, културни и природ-
ни забележителности, не е 
особено ясен, а и това не е 
част от генерална туристи-
ческа концепция, пишат от 
Брюксел. Водната реформа 
също е подложена на анализ. 

Комисията уточнява, че про-
мяната трябва да включва 
прехвърлянето на отговор-
ността от общините към 
регионалните ВиК операто-
ри, а те още не са създадени. 
В писмото се казва още, че 
няма ясна структура и прио-
ритизиране на най-добрите 
проекти, които биха довели 
до съживяване на по-малките 
общини.

Въпросите

Освен забележки ЕК 
поставя и редица въпроси. 
Първият е къде България ще 
прилага пълния обем от 80% 
съфинансиране от еврофон-
довете (останалите 20% 
традиционно са от нацио-
налния бюджет) и къде – по-
малко. През новия програмен 
период не е необходимо за 
всички проекти да се пре-
доставя еднакъв процент 
средства от ресурса на опе-
ративните програми.

ЕК настоява да се запази 
и разшири финансовият ин-
женеринг, като изисква Бъл-
гария да даде по-ясна визия, 
къде и колко ще бъде той. Ко-

мисията ни пита и дали въз-
намеряваме да се включим 
към европейската инициа-
тива за малък и среден биз-
нес. Страната ни участва в 
нея, като внася средства в 
Европейския инвестиционен 
фонд.

ЕК настоява да се доба-
ви „липса на предприемаческо 
и управленско ноу-хау“ в из-
ложените в споразумението 
причини за ниския ръст и 
развитие на малките и сред-
ните предприятия у нас. Ко-
мисията иска и разясняване 
на разделението, което през 
програмния период 2007 – 
2013 г. беше наложено между 
финансирането за инова-
тивни компании и заемите, 
микрокредитите и гаран-
ционните схеми за фирми с 
ликвидни проблеми.

В областта на общест-
вените поръчки ЕК отправя 
препоръка за стандартизи-
рани документи, които да 
минимизират възможността 
за неизрядно проведени про-
цедури от страна на възло-
жителите – министерства-
та и общините. Отбелязва 
се, че по-широкообхватен и 

засилен предварителен кон-
трол на процедурите трябва 
да спомогне за предотвра-
тяването на нередности 
по договорите. Посочва се 
необходимостта от допъл-
нителни мерки, за да се оси-
гурят всички условия за по-
следователно и ефективно 
прилагане на правилата на 
ЕС за търговете. ЕК уточня-
ва, че част от тях са: засил-
ване на сътрудничеството 
между органите, имащи от-
ношение към обществените 
поръчки; ясно разделение на 
функциите между отделни-
те институции, упражнява-

щи предварителен и послед-
ващ контрол, като по този 
начин се намалят рисковете 
от противоречиви тълкува-
ния, припокриване на провер-
ки и бюрокрация; рациона-
лизиране на процедурите 
по обжалване и налагане на 
санкции с оглед намаляване 
на забавяния и злоупотреби; 
повишаване на администра-
тивния капацитет и про-
фесионализъм в областта 
на търговете, най-вече на 
Агенцията по обществени 
поръчки, както и на възложи-
телите, контролните и раз-
плащателните органи.

Очаква се да подпишем договора за новия програмен период след одобрението му от Брюксел
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Мартин Славчев

Инж. Петрова, как бихте определили със-

тоянието на строителния сектор в област 

Ямбол?

Последните няколко години са особено труд-
ни за строителния бранш в цялата страна. Дей-
ността на фирмите е ограничена и печеленето 
на обекти зависи от участието в обществени 
поръчки, финансирани с европейски средства по 
оперативните програми. В обявените търгове 
се поставят необосновано завишени изисквания 
от възложителите, което предопределя победи-
теля и поставя в неизгодна позиция малките и 
средни фирми. 

От друга страна про-
блем за компаниите е за-
длъжнялостта помежду им. 
Винаги се предпочитат 
участници, предложили най-
голям срок на разплащане, а 
това води до блокиране на 
собствените им финанси. 
Когато възложителят не се 
издължава навреме, всички 
по веригата след него тър-
пят загуби. Това води до неизрядност към ра-
ботниците, към държавата и общините – при 
внасянето на данъци и осигуровки. 

Ситуацията в област Ямбол е като в цялата 
страна – икономическата криза все още не е пре-
минала. Причина за това са силно ограничените 
инвестиции в региона. Основните възложители 
остават държавата и общините. Строител-
ството на жилищни, административни и учебни 
сгради сериозно е намаляло. Главно се разчита на 
възложителите, които оперират със средства 
от европейските програми.

Колко фирми са членове на ОП на КСБ – Ям-

бол?

В момента имаме тридесет и седем члено-
ве, като само от началото на годината сме ре-
гистрирали пет нови. Така заемаме първо място 
по новопривлечени компании сред областните 
представителства на КСБ. 

Преобладават малките и средните фир-
ми. Поради липсата на икономически растеж и 
на инвестиционни намерения в региона много 
строители изпаднаха в неплатежоспособност и 
невъзможност да обслужват кредитите си. Въз-
ложителите са крайно ограничени и предпазливи.

Какви са труднос-

тите ,  с  които се 

сблъскват строите-

лите в региона?

Проблемите са об-
щовалидни за всички 
компании. При положе-
ние че преобладаващи-
ят дял от инвестиции-
те в строителството 

е по европейски програми и от публични сред-
ства, нормално е трудностите да са свързани 
с търговете. Приключи първият за страната 
ни програмен период, а още няма окончателна 
яснота по новите оперативни програми. Стоят 
и неизвестните по започнатите проекти по ОП 
„Околна среда 2007 – 2013 г.”.

Въпреки промените в Закона за обществе-
ните поръчки не се получиха желаните и търсе-
ни оптимални решения за строителите. Крачка 
напред е улесненият достъп до документация-

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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Необходимо е да се 
засили участието 
на КСБ в диалога с 
местната власт
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ситуацията?

Работим в правилна-
та посока. Променяме за-
конодателството спрямо 
изискванията на икономи-
ческата обстановка, съз-
даваме нова нормативна 
уредба за строителство-
то и инвестиционното 
проектиране. Опитваме 

се да планираме изграж-
дането на необходимите 
кадри в партньорство със 
средните и висши строи-
телни училища, да моти-
вираме младите хора да 
се насочват към нашия 
сектор и да се реализи-
рат в България. 

Необходимо е да се за-
сили участието на пред-
ставители на КСБ в диа-
лога с местната власт. 
Не е достатъчно спора-
дичното включване в об-
съждания по европейски 
проекти на дадена общи-
на. Трябва да присъстваме 
на всяка среща на кмет 
или областен управител 

та по обявените поръчки. 
Възложителите разбраха 
необходимостта от осве-
доменост на потенциални-
те изпълнители. Голямо по-
стижение е публикуването 
на протоколите на тръж-
ните комисии, с което се 
облекчават участниците, 
а и се упражнява контрол 
върху работата на коми-
сията.

От друга страна ос-
тават изискванията за 
финансови отчети, из-
пълнени обекти и рефе-
ренции, както и копия на 
удостоверенията на КСБ. 
Комисията за воденето, 
поддържането и ползване-
то на ЦПРС е достатъчно 

компетентна, за да пре-
ценява възможностите 
на дадена фирма да из-
вършва дейност в опреде-
лени категории строежи. 
Сайтът на Камарата е 
публичен и дава максимал-
на информация за всяко 
строително дружество, 
а се налага отново да до-
казваме факти, които са 
оповестени. Това допъл-
нително повишава нивото 
на административната 
тежест при подготовка на 
документация по тръжна 
процедура. Отпадането на 
такива критерии би спес-
тило време на комисиите, 
а оттам ще се съкрати и 

срокът за възлагане на по-
ръчката.

Очакванията на стро-
ителните фирми бяха да 
се регламентира ясно 
участието на подизпъл-
нителите, дори в процеса 
на работа по поръчката. 
Оказва се, че те трябва 
да са известни още при 
сключване на договора 
с възложителя. Не е де-
финиран предметът на 

поръчката, а се иска от 
изпълнителя да посочи 
под изпълнители, които 
може и да не му свършат 
необходимата работа.

Обединени бяхме око-
ло становището, че за 
по-голяма рентабилност 
в стойността на поръч-
ката трябва да отпадат 
кандидатите, предложили 
най-високата и най-ниска-
та цена, но това отново 
не се случи.

Какво е мнението ви 

за въведените след изме-

нението на ЗОП ин хаус 

поръчки?

Въвеждането на ин 

хаус поръчките отново 
поставя изпълнителите в 
неравностойно положение, 
защото е дадена привиле-
гия на държавни и общин-
ски дружества. Недопус-
тимо е да се поставят 
ограничения пред изпълни-
телите, без да се отчита 
пазарната конкуренция. 
По-добре би било да се 
въведат ин хаус поръчки в 
определена социална сфе-
ра – снабдяване с храна на 
училища, болници, домове 
за възрастни хора, за деца, 
лишени от родителска 
грижа, но не и в сферата 
на строителството. 

Защо конкуренцията да 
е въведена за частните 
фирми, а за държавните 
и общинските правилата 
да не важат? Това е пред-
поставка за генериране 
на проблеми в бизнес сре-
дата и за нелоялна конку-
ренция. Тепърва предстои 
да видим резултатите от 
този нов вид поръчки. Мо-
ята прогноза е, че ЗОП от-
ново ще претърпи промяна 
в най-близко време.

Какво трябва да се 

промени, за да се подобри 

 
18 СТРОИТЕЛ

петък, 13 юни 2014

 от стр. 17

1. Завишени изисквания при търговете

2. Междуфирмена задлъжнялост

3. Административна тежест

1. Да отпадат кандидатите, предложили 

най-високата и най-ниската цена 

2. Да се регламентира ясно участието на 

подизпълнителите

3. Да се намалят изискванията за предос-

тавяне на документи, които са налични 

в ЦПРС или други електронни масиви

Мария Гинева, директор на ПГСГ „Кольо Фичето”:

Най-сериозната специалност, по 
която провеждаме обучение, е „Строи-
телство и архитектура”. Имаме и други 
като „Сухо строителство”, „Вътрешни 
облицовки и настилки”, „Електрически 
инсталации”.

Участваме в проекта „Аз мога да 
строя” още от самото му начало. Пла-
мен Иванов, зам.-председателят на УС 
на КСБ, дойде при нас заедно с инж. Ни-
колай Георгиев, за да презентират иде-
ята. Целите му отговаряха на нашите 
и веднага се съгласихме да участваме. 
Трябва да кажа, че интересът и досега 
е огромен. Много ученици минаха през 
проекта и съм доволна от техните ре-
зултати.

„Аз мога да строя” е изключи-
телно полезен от гледна точка на 
приемственост та между поколенията. 
Младите хора могат да общуват с до-
казани капацитети в строителството. 
Контактите, които създават учениците, 
са изключително полезни. Доволна съм, 
че в края на проекта нашите възпитани-
ци се чувстват част от строителната 
общност. Мисля, че до голяма степен 
това е идеята на „Аз мога да строя”. 

Резултатите на гимназистите ни ме 
правят много щастлива, защото поняко-
га дори надминават очакванията. Имаме 
прекрасни ученици, които приемайки иде-
ята на проекта, я разпространяват сред 
своите връстници. По този начин те се 
чувстват успели и уверени в силите си. 

Досега сме участвали три пъти на на-
ционален етап. Обикновено учениците ни се 
включват с проекти на павилиони и съвре-
менна къща. Голяма част от тях след това 
кандидатстват и продължават своето об-
разование в строителни специалности. 

Аз съм признателна на ръководство-
то на КСБ и на в. „Строител” за отно-
шението към младите хора, които се 
занимават със строителство. Прием-
ствеността, която се осъществява 
чрез проекта „Аз мога да строя”, е важна 
и полезна за бъдещите поколения.

с представители на из-
пълнителната власт, да 
участваме в Регионалния 
съвет за развитие на Юго-
източния регион за плани-
ране, да бъдем активни в 
отстояване на позициите 
на строителите, да имаме 
достъп до повече информа-
ция за инициативите в ре-
гионален план. 

Разкажете за инициа-

тивите на областното 

представителство.

ОП на КСБ – Ямбол, е 
едно от първите в стра-
ната, което учреди облас-
тен клуб на строителите 
ветерани. Това е полезна 
инициатива, тъй като 
чрез нея се осъществи и 
връзка между поколения-
та. Реализираха се срещи 
между членовете на клу-
ба и учениците от ПГСГ 
„Кольо Фичето” - между 
ветераните с техния бо-
гат професионален опит 
и младите бъдещи строи-
тели с техните желания и 
оптимизъм.

Работим много добре 
с областните колегии на 
КИИП и КАБ. Съвмест-
но с тях подпомагаме 
екипите от ПГСГ „Кольо 
Фичето” - Ямбол, които 
участват в проекта „Аз 
мога да строя”. Учениците 
вече три поредни години 
участват на финала с про-
ект за сграда тип павили-
он. А тази година Стоян 
Бъчваров спечели и състе-

занието „Най-добър млад 
строител” в категория 
„Облицовки и настилки“.

Провеждаме тържес-
тво по случай Деня на 
строителя – Димитров-
ден, на което правим рав-
носметка за изминалата 
година и награждаваме от-
личените фирми в облас-
тта на строителството. 
Контактуваме и с Област-
ния информационен център 
в Ямбол, от където получа-
ваме актуална информация 
за оперативните програ-
ми, проекти, изисквания за 
кандидатстване, отчита-
не и т.н.

Какви очаквате да бъ-

дат резултатите от на-

стоящата 2014 г.?

Все още няма яснота 
за новите програми, по 
които ще се работи в пе-
риода 2014 - 2020 г. Не е 
известно и как ще продъл-
жи реализацията по вече 
започнати обекти на ОП 
„Околна среда”. Затова е 
трудно да се формулират 
конкретни очаквания.

Въпреки всичко опти-
мизмът не бива да ни на-
пуска, защото вървим в 
правилната посока – сами 
творим законодателство-
то в областта на строи-
телството и реализираме 
значими обекти. 

На всички колеги поже-
лавам много здраве, много 
спечелени проекти и ус-
пешно изпълнени обекти!

Прогнозирам, че ЗОП отново 
ще претърпи промяна

Инж. Петя Петрова, председател 
на ОП на КСБ – Ямбол: 
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Работи се по водния цикъл на Ямбол

„Аз мога да строя” е изключително 
полезен проект
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Инж. Николай Георгиев, управител на „ABC инженеринг” ЕООД:

Инж. Живко Ангелов, управител на „Диана комерс 1” ЕООД:

Фирмата се занима-
ва със строителство от 
1992 г., повече от 20 го-
дини. Изградили сме много 
обекти. Преди кризата се 
бяхме специализирали в 
промишленото строител-
ство, най-вече на заводи и 
фабрики. Поради липсата 
на такива инвестиции в 
момента преминахме на 
всякакъв вид строител-

ни дейности. Полагаме 
специални изолации, PVC, 
шлайфани бетони, винило-
ви настилки и др. Изпъл-
нили сме доста обекти с 
метално строителство. 
Работим и по инфраструк-
турни проекти - предимно 
в нашия град. През послед-
ните години реновирахме 
8 църкви. Смея да кажа, че 
крайният резултат беше 
много добър. В началото 
имах опасения, но след 
първата църква нямам при-
теснения. Когато човек 

реновира храмове, техни-
ят дух му влияе по добър 
начин. 

ЗОП трябва да бъде 
пренаписан тотално. За-
конът за обществени по-
ръчки отпреди 15 години не 
беше лош. Но всяко следва-
що правителство включва 
нови експерти и всеки ми-
сли, че е най-велик и знае 
най-много за строител-

ството. Това доведе до 
сътворението на редица 
глупости. Ще ви дам само 
един пример. 

В момента ние, бълга-
рите, които изпълняваме 
европейски поръчки, тряб-
ва да спазваме всички нор-
ми и правила. Всяка гайка 
и всяко болтче, всеки сан-
тиметър да е точен. Но 
заради представители на 
проверяващия орган, кои-
то са некомпетентни, из-
падаме в нелепи ситуации, 
като например да идват и 
да започват да броят ке-
ремидите на покрива или 
да мерят прозореца по раз-
мера на стъклото. Касата 
за тях не значи нищо. 

Крайно време е това да 
престане. Проблемите ид-
ват най-често от Закона 
за обществени поръчки и 
от ЗУТ, защото строител-
но разрешение се дава на 
работен, а не на идеен про-
ект. Гърците усвоиха мно-
го европейски средства, 
но корекциите по проекти-
те им са минимални. Те си 
взеха парите, понеже няма 
запетайки и точки, които 
експертите у нас търсят. 

Попаднах на европей-
ски проект, в който коло-
ната на един мост тряб-

Проблемите идват 
от ЗОП и ЗУТ

Апелирам към всички колеги да не работят с 
подизпълнители, които не са вписани в ЦПРС

ваше да бъде 244,5 см. Да, 
има го в учебника, но за 
съжаление тази тръба не 
се произвежда в България 
от 25 години насам. Няма 
я и в околните държави, 
където функционират ме-
тални заводи. Трябваше да 
търсим от друго място, и 
то в смешно количество 
– 300/400 м. Намерихме и 
внесохме тръбата от за-
вод във Франция. Трябва 
да имаме възможности да 
бъдем по-гъвкави, защото 
в противен случай сами се 
подлагаме на това да ни 
правят корекции от ЕС. 
Тук Камарата трябва да се 
намеси. КСБ трябва да от-
стоява позициите на бран-
ша пред правителството, 
за да не се случват повече 
такива неща.

Проблемите на фир-
мите в Ямбол са същите, 

каквито са на компаниите 
в цялата страна. Хубаво-
то е, че в чужбина започ-
наха да търсят български 
строители. Западна Евро-
па излиза от кризата, но 
за съжаление заради наши-
те политики и неразбории 
България все още не може 
да го направи. Дори напро-
тив. В началото на годи-
ната имаше наченки на 
подем, всички бяха много 
обнадеждени, но за съжа-
ление нещата не се случ-
ват. Виждате какви санк-
ции се налагат. Спират 
се оперативни програми, 
а това са много пари. Ако 
този проблем не се реши, 
строителният бизнес в 
страната ще фалира. Има 
интриги и с „Южен поток”, 
а нас, строителите, ни ин-
тересува само да имаме 
работа. 

КСБ е браншова орга-
низация, която е необхо-
дима на строителите в 
България. Камарата прави 
възможно осъществяване-
то на диалог с държавна-
та и местната власт с 
цел оптимизиране на ЗУТ 
и ЗОП. За съжаление не 
винаги мнението на КСБ 
се взима под внимание. 
Това, разбира се, не значи, 
че Камарата не изпълнява 

своите функции, а че уп-
равниците ни пренебрег-
ват съветите на профе-
сионалистите. Според мен 
това явление се наблюда-
ва и в другите браншове в 
страната. 

Относно вписването в 
ЦПРС -  според мен е задъл-
жително и апелирам към 
всички колеги да не рабо-
тят с подизпълнители, 
които не са регистрирани. 

Та нали щом смяташ, че си 
строител в тази държава, 
е редно да не се притес-
няваш от регистрация. А 
тези, които не са вписани 
в Регистъра, следва, че 
са в друг бранш и нямат 
работа на строителната 
площадка. Според мен те 
са в сивия сектор и ние 
не трябва да толерираме 
това. 

Изискванията на възло-
жителите за технически 

и административни въз-
можности към фирмите 
следва да се съпоставят 
с особеностите на кон-
кретните обекти. Това 
гарантира изпълнимост-
та на проектите в голяма 
степен. Всяка една фирма 
следва сама да оценява 
своите технически и ре-
сурсни възможности и да 
участва и печели проекти, 
които може да изпълни. В 
нашия бранш има различни  

проекти – от мащабни ин-
фраструктурни до текущи 
ремонти. 

Относно поръчките, 
които се оценяват по кри-
терий „най-ниска цена”, 
смятам, че по този начин 
се дава възможност да се 
правят сериозни компроми-
си с качеството на край-
ния продукт, работната 
ръка да е до голяма степен 
неосигурена и необезопа-
сена, което не е нормално 
в законова държава.

Проблемите ни са та-
кива, каквито са и за ко-
легите в цялата страна 
– нелоялна конкуренция, 
дъмпингови цени, липса на 
квалифицирана работна 

ръка. За съжаление наша-
та професия е трудна и 
все по-малко млади хора 
искат да я практикуват. 
Няма кой да застане до 
по-възрастните и опитни 
майстори, а занаят се учи 
с години. Друг проблем е 
забавянето в плащанията. 
По мое наблюдение държа-
вата и общините са най-
големите длъжници. 

Въвеждането на ин 
хаус поръчките ще дове-
де до невъзможност за 
конкурентно определяне 
на цената и условията на 
договора за възлагане. По 
този начин се създава за-
конова възможност за зло-
употреби.

Хотел „Оазис” - Лозенец

В момента тече ремонтът на емблематичния за Ямбол „Безистен” (покрит пазар) 

Читалище „Просвета” в Стралджа

Научноизследователски център, София

Църкви в Добрич и Елхово, реновирани от „ABC инженеринг” 
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Инж. Александър Альошев, 
управител на „Елтър” ЕООД:

Инж. Таня Радева, управител на „СВОИ 2000” ООД:

Нужна е нова 
класификация 
на строежите 

Фирма „Елтър” ЕООД 
се занимава със строи-
телство, поддръжка на 
обекти от енергийната 
инфраструктура, кабелни 
и ел. проводни линии със 
средно и ниско напрежение 
и улично осветление.

Основен начин за оси-
гуряване на обекти са 
участието в публични 
търгове и прякото догова-
ряне с инвеститори. В мо-
мента изпълняваме множе-
ство малки поръчки, които 
са с ниска себестойност 
и трудно покриват раз-
ходите ни. За съжаление 
продължават проблемите 

в обществените поръчки - 
при избора на изпълнител. 
Намаляването на обема на 
работа води до участие и 
на големи компании в тър-
гове с ниски стойности. 
По този начин е невъзмож-
но малки и средни фирми 
да се доберат до общест-
вени поръчки.

Непрекъснато растат 
трудностите пред малки-
те фирми - бюрокрацията, 
контролът на различни ин-
ституции са едни и същи 
за малки и големи компа-
нии, което натоварва пер-
сонала с непривични задъл-
жения. Рязко се увеличава 

делът на сивия сектор. 
Твърде високият лих-

вен процент на банките 
продължава да е основен 
проблем. Липсата на обо-
ротни средства и меж-
дуфирмените задължения 
също са сред големите 
трудности, които стоят 
пред нас.

Продължават предиз-
викателствата и по на-
биране на персонал. Няма 
достатъчно инженери. 
Техническото образование 
не е престижно за млади-
те хора, което води до лип-
сата на подготвени кадри, 
особено в провинцията.

Основният предмет 
на нашата фирма е безиз-
копно полагане на тръби 
и кабели и строителство 
на водопроводи и кана-
лизации. Разполагаме с 
пълното техническо обо-
рудване за неуправляемо 
хоризонтално сондиране, 
управляемо хоризонтално 
сондиране, разрушаване 
на стари тръбопроводи и 
монтаж на нови в същото 
трасе и монтаж на сто-
манени тръби с големи 
диаметри  - до 1400 мм, по 
метода Pipe ramming.

Според мен съществу-
ват несъответствия меж-
ду категоризацията на 
обектите и условията, на 
които трябва да отговаря 
фирмата за регистрация 
в ЦПРС. Нужна е нова кла-
сификация на строежите, 
а изискванията към ком-
паниите да бъдат съобра-
зени със сложността и го-
лемината на строежите и 
техническите възможнос-
ти за конкретния обект.

Трудностите, с кои-

то се сблъскваме в рабо-
тата си, са в посока на 
човешките ресурси и по-
точно - поддържането на 
екип от специалисти със 
съответната квалифика-

ция. Трябва да се повиши 
взаимодействието меж-
ду строителния бизнес и 
специализираните учили-
ща – и средни, и висши. 
Необходимо е държавата 

да помага за подобряване 
на тези взаимоотношения 
и да има ясно планиране, 
така че обучаваните да 
отговарят на нуждите на 
пазара на труда. 

Друг проблем, харак-
терен за всички фирми, 

са несигурните финансо-
ви договорни отношения. 
Би могло да се помисли за 
преференциални условия 
на кредитни линии от оп-
ределени банкови инсти-
туции специално за стро-
ителите, членове на КСБ. 

Не е налице връзка 
между бизнеса и образова-
нието. На ниско ниво са и 
програмите за заетост-
та. Вместо субсидирани-
те работни места да се 
реализират през бизне-
са, такива се осигуряват 
за общински и държавни 
структури без всякакъв 
контрол на вложените 
средства.

От изключително зна-
чение за нас са диалогът с 
местната власт, общата 
дейност по инфраструк-
турните обекти, откри-
ването на нови работни 
места.

Субсидираните работни места 
да се реализират чрез бизнеса

Оптимист съм за 
бъдещето на бранша 
- винаги ще се правят 
сгради и пътища 

Ямболският клуб на 
строителите ветерани е 
един от първите в стра-
ната. При учредяването 
му през септември 2013 г. 
гости на събитието бяха 
Стоян Драгнев, зам.-кмет 
на община Ямбол, арх. 
Стоян Жечев, гл. архи-
тект на общината, инж. 
Петя Петрова, председа-
тел на ОП на КСБ - Ямбол, 
инж. Николай Георгиев, 
член на ИБ и УС на КСБ, 
инж. Иван Стоянов и инж. 
Виктор Шарков, зам.-
председатели на НКСВ. 
Това показва колко е зна-
чима тази струк тура. 

Създаването на об-
ластни клубове на стро-
ителите ветерани е 
работеща идея, макар и 
нестандартна. Извърве-
ли сме своя трудов път 
и ни обединяват повече 
спомените за работата, 
сградите и пътищата, 
които сме построили. 
Това е признание към 
труда на хиляди хора 
от бранша, участвали 
в изграждането на съ-
временна България. Клу-
бовете могат да бъдат 
балансьор на морала на 
работещите строители 
и току-що навлизащите 
в професията. Можем 
да сме партньори в про-
екти на Камарата, да 

помагаме на учениците 
и студентите от строи-
телните училища, а защо 
не и да участваме пряко 
в работата, защото счи-
таме, че все още имаме 
сили за това.

Създаването и разви-
тието на КСБ, която е 
най-голямата и автори-
тетна браншова струк-
тура, е значима крачка 
напред. Трябва да се из-
ползва потенциалът на 
изграденото. Това вече 
се случва с предложени-
ята, които КСБ прави 
за промяна в основните 
строителни закони. 

Оптимист съм за бъ-
дещето на бранша, защо-
то винаги ще се правят 
сгради и пътища, а вече 
построените ще трябва 
да се поддържат. Нужно 
е да мислим за себе си 
като за създатели, като 
строители на собст-
вения си дом. Ръковод-
ството на клуба в Ямбол 
полага усилия за разши-
ряване на структурата 
в Тополовград, Елхово и 
Стралджа. Проведени са 
разговори с кметовете и 
колеги от тези населени 
места. Предстоят изне-
сени срещи в посочените 
общини за приобщаване 
на нови членове към Об-
ластния клуб.

Клубът на строителите ветерани в Ямбол бе учреден 

на 26 септември 2013 г.

Инж. Тодор Богданов, 
председател на Клуба  
на строителите ветерани 
в Ямбол:



Г-н Пенев, какви кон-

такти осъществявате с 

ОП на КСБ – Ямбол? 

С Областното пред-
ставителство на КСБ под-
държаме отлично взаимо-
действие и сме в постоянен 
диалог, който е от полза и за 
двете страни. Ценя високо 
опита и професионализма на 
ямболските строители и ви-
наги търся експертното им 
мнение по различни въпроси, 
свързани с инфраструктур-
ните проекти в областта. 

Освен това представи-
тел на Камарата е член на 
Комисията по заетост към 
Областния съвет за раз-
витие, който отговаря за 
организирането и контро-
лирането на държавната 
политика по заетостта и 
обучението. 

Наред с програмите за 
заетост Комисията раз-
глежда и Държавния план-
прием за съответната учеб-
на година. Становищата на 
браншовите организации ни 
помагат да предложим на 
младите хора в областта 
качествено образование, 
което в същото време да 
отговаря на потребности-
те на местния бизнес.  

Разкажете за вашите 

инициативи съвместно с 

бизнеса.

Подобряването на биз-
нес климата е един от 
най-важните приорите-
ти за правителството и 
през изминалата година в 
тази сфера бяха предпри-
ети редица стъпки. Освен 
процеса по облекчаване на 
регулаторните и админи-
стративни режими, който 
тече на национално ниво, 
като добра практика мога 
да спомена срещата на ми-

нистъра на финансите Пе-
тър Чобанов и ръководство-
то на Българската банка за 
развитие (ББР) с местния 
бизнес в област Ямбол. Тя 
имаше за цел не само да 
бъдат представени новите 
кредитни продукти на ББР, 
но и да се чуе мнението на 
частния сектор, в пряк диа-
лог между държавна власт 
и предприемачи да се обсъ-
дят мерките за стимулира-
не на икономическата ак-
тивност. Събитието беше 
уважено и от председате-
ля на ОП на КСБ – Ямбол, 
инж. Петя Петрова, която 

постави въпроси, важни за 
строителния сектор.

Кои са големите ин-

фраструктурни обекти в 

областта?

Оперативните програ-
ми на ЕС предоставят зна-
чителен финансов ресурс, 
чрез който общините могат 
да решат своите най-набо-
лели проблеми. В момента 
се работи усилено по ВиК 
инфраструктурата на на-
селените места в Ямбол и 
аз се надявам тези проекти 
да бъдат изпълнени успеш-

но. Не мога да не спомена 
и Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 
и устойчиво развитие на 
регионите”. По нея ямбол-
ските общини ще получат 
близо 6 млн. лв. за изграж-
дане на детски площадки и 
центрове за настаняване 
от семеен тип, за модерни-
зация на училища, създаване 
на условия за спорт и други 
проекти. 

По същата линия ще 
бъдат инвестирани почти 
5 млн. лв. за подобряване на 
пътната инфраструктура в 

нашата област. Конкретно 
ще бъде ремонтиран 15-ки-
лометров участък от пътя 
Ямбол - Веселиново - Завой 
- Сливен и път II-76 Елхово - 
Гранитово – Княжево от км. 
0+000 до км. 1+700. 

Смятате ли, че фирми-

те изпълнители биха могли 

да са от региона на Ямбол?

Според мен ямболските 
строителни фирми са си 
изградили много добра репу-
тация не само в област та, 
но и в цялата страна. Сред 
тях има такива с голям 
опит, включително в рабо-
тата по инфраструктурни 
проекти, финансирани от 
еврофондовете. Надявам 
се и им пожелавам да пече-
лят обществените поръчки 
за строителните обекти 
в област Ямбол, защото 
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Николай Пенев, областен управител на Ямбол:

Ценя високо опита и 
професионализма на местните строители

това ще има благоприятен 
ефект върху икономиката 
на региона и най-вече върху 
заетостта.

Какви са вашите очак-

вания за развитието на 

областта през новия про-

грамен период?

На първо място се на-
дявам да видим успешния 
завършек на всички големи 
инфраструктурни проекти, 
които се изпълняват. През 
новия програмен период об-
щините отново ще имат 
възможност да привлекат 
финансови ресурси за подо-
бряване на всички видове 
инфраструктура и разчитам 
да бъдат също толкова ак-
тивни, както и досега, осо-
бено с оглед на опита, който 
натрупаха. 

По какви пътни обекти 

се работи в момента?

Както в повечето об-
ласти в страната, и в 
нашата имаме пътища с 
по-добро състояние и та-
кива, които се нуждаят от 
рехабилитация. Добре е, че 
политиката на сегашното 
правителство не е насоче-
на единствено към изграж-
дането на магистрали, а 
паралелно с големите обек-
ти се работи и по пътища-

та I, II и III клас.
Споменах двата пътни 

обекта, които получиха фи-
нансиране от публичната 
инвестиционна програма. 
Освен тях се работи също 
и по обходния път на Елхо-
во – 7-километров участък, 
който дълги години затруд-
няваше движението на леки 
и тежкотоварни автомоби-
ли; ремонтират се 16 км от 
пътя  Голям Манастир – Кру-
мово – Инзово – Роза; таки-
ва работа предстоят и за 
отсечката Сливен - Ямбол 
- Средец с дължина около 65 
км. Изпълнението на всички 
тези дейности ще доведе 
до осезаемо подобрение на 
инфраструктурата ни. 

Как бихте могли да при-

вличате инвеститори? 

Нашата област разпо-
лага с всички необходими 
ресурси – условия за раз-
витие на земеделие, ква-
лифицирана работна ръка, 
свободни терени, страте-
гическо местоположение и 
сравнително добра пътна 
инфраструктура. Имаме ня-

колко големи чуждестранни 
инвеститори, които видяха 
потенциала за бизнес в ре-
гиона и реализираха свои-
те планове. Убеден съм, че 
примера им ще последват 
още много други български 
и чужди компании. Като 
областен управител съм 
готов да съдействам - в 
рамките на своите възмож-
ности и компетенции - на 
всички, които проявяват 
интерес към Ямбол.

Те са изградили добра репутация не 
само в областта, но и в цялата страна

1. Липса на инвеститори

2. Недобро състояние на инфраструктурата

3. Ниска икономическа активност

1. Привличане на външни инвеститори

2. Подобряване състоянието на инфра-

структурата

3. Партньорство между местните власти 

и бизнеса

Мария Никова, управител на Областен информационен център - Ямбол:

Областен информационен 
център – Ямбол, функционира от 
началото на декември 2011 г. 

В него се предоставят услуги 
за представители на бизнеса, не-
правителствените организации, 
общинските и областни админи-
страции, гражданите и всички 
лица, които искат да получат 
информация за оперативните 
програми, открити процедури за 
кандидатстване, добри практики 
от реализирани проекти, финан-
сирани със средства от европей-
ските фондове. 

Част от нашите дейности са 
свързани с организиране на те-
матични събития, насочени към 
определена целева група. Именно 
в тази връзка работим с пред-
ставителите и членовете на 
ОП на КСБ - Ямбол. Съвместната 

ни дейност започна през 2013 г., 
когато проведохме две срещи, 
посветени на местния бизнес и 
възможностите за финансира-
не, които европейските фондове 
предоставят.

През следващите няколко ме-
сеца очакваме да бъдат приети 
от ЕК окончателните текстове 
на оперативните програми, кои-
то ще осигуряват финансиране 
до 2020 г. Планираме организи-
рането на информационни съби-
тия за запознаване на местния 
бизнес с новите възможности. 
Строителните фирми най-често 
участват в обществените по-
ръчки за изпълнение на определен 
проект. Затова е важно местни-
те компании да бъдат запозна-
ти с правилата и изискванията, 
които европейските програми 

определят, за да се гарантира 
качествено и безпроблемно из-
пълнение на одобрените поръчки. 

Една от програмите, които 
предоставят финансиране за 
инфраструктурни обекти, е ОП 
„Региони в растеж”. За периода 
до 2020 г. по нея се предвижда 
финансов ресурс 1351 млн. евро. 
Средствата ще бъдат насочени 
към въвеждане на мерки за енер-
гийна ефективност на публични 
и жилищни сгради;  благоустро-
яване на градската среда чрез 
изграждане, възстановяване, 
рехабилитация и реконструкция 
на зони за обществен отдих, на 
улични мрежи и обществени пар-
кинги; опазване и развитие на 
културно-исторически паметни-
ци; строителство, реконструк-
ция и рехабилитация на пъти-

ща първи, втори и трети клас; 
строителство, реконструкция, 
ремонт и оборудване на общин-
ски образователни институции; 
изграждане на съвременни соци-
ални жилища за настаняване на 
уязвими, малцинствени и социал-
но слаби групи от населението 
и други групи в неравностойно 
положение. 

Също така ще се финансира 
спортната инфраструктура и 
ще се работи за подобряване и 
улесняване на достъпа за хора с 
увреждания до посочените сгра-
ди.

За оперативна програма 
„Околна среда” са предвидени 
средства в размер на 1494 млн. 
евро. Те ще бъдат предназначени 
за изграждане на пречиствател-
ни станции и ВиК инфраструкту-

ра, системи за разделно събиране 
на отпадъци и оползотворяване 
на такива. Бизнесът играе важна 
роля за конкурентоспособност-
та и динамиката на икономика-
та в област Ямбол, така че ще 
продължим да си партнираме с 
местните фирми и да им предос-
тавяме актуална информация за 
европейското финансиране.

Ще продължим да си партнираме с бизнеса



които има достъп. Част от 
проектите ни приключиха. 
Те бяха за ремонт на Град-
ската градина и парк „Боро-
вец” - емблематични места 
за отдих, където хората 
усещат най-видимо ползите 
от европейските средства. 
Направихме и нещо уникал-
но за целия град. Събрахме 
на едно място всички цен-
трове за социални услуги. 
Сега те са под един покрив, 
в модерна и добре устроена 
база. 

Успяхме да съчетаем ра-
ботата по две европейски 
програми в един проект. 
Това са ОП „Администрати-
вен капацитет” и ОП „Реги-
онално развитие”, което за 
първи път се случва в Бъл-
гария. Построихме жилище 
и три центъра за настаня-
ване от семеен тип. 

Ямбол е една от общи-
ните, предлагащи най-мно-
го социални услуги. Изгра-
дихме детска градина в кв. 
„Бенковски”с пари от Све-
товната банка. В квартала 
живеят около 8000 души и 
досега не е имало заведение 
за най-малките. 

Какво очаквате от но-

вия програмен период 2014 

– 2020 г.?

Натрупахме опит и има-
ме и потенциала и ресурса 
за успехи. По-важното за 
нас е да реализираме про-
екта за подобряване на 
процеса за разработване и 
прилагане на политиките 
в общината. По него ще 
бъдат създадени основни 
стратегически документи 
за развитието на Ямбол. 
Това са общински план за 
развитие 2014 - 2020 г., 
стратегия за публично-
частното партньорство, 
дългосрочна стратегия за 
управление на общинска 
собственост, а и всички 
други вътрешни правила 
за мониторинг и контрол, 
както и последваща оценка 
на тези документи. Благо-
дарение на интегрираните 

стратегии ще имаме по-го-
ляма успеваемост в канди-
датстването с европейски 
проекти. И то не само да 
вземем едни средства, а да 
ги усвоим целесъобразно за 
благото на целия град.

Какво е състоянието 

на инфраструктурата в 

общината и има ли нужда 
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Георги Славов,  
кмет на община Ямбол:

Реализираме проекти 
за 140 млн. лв. 

Г-н Славов, какви про-

екти предвиждате за ре-

ализация през тази година 

на територията на общи-

ната?

За Ямбол годината ще 
е изключително мащабна 
по отношение на строи-
телството, защото в мо-
мента се изпълняват най-
големите проекти. Става 
въпрос за водния цикъл с 
двата лота – за канали-
зация и пречиствател-
на станция, също така и 
проекта за регионалното 
депо за неопасни отпадъци. 
Довършваме и работата 
по Националния археологи-
чески резерват „Кабиле”. 
Обявили сме поръчката за 

избор на строител за ре-
конструкцията и ремонта 
на централна градска част. 
Успоредно с това към своя 
финал са и процедурите за 
избор на строители за 7 
сгради на училища и детски 
градини, в които ще се при-
ложат мерки за енергийна 
ефективност. Тези обекти 
са на обща стойност около 
140 млн. лв. Това е 
огромен ресурс. За 
нас е предизвика-
телство да завър-
шим успешно всички 
проекти, които сме 
започнали. 

Най-големият е 
този за Водния ци-
къл. Стойността 
му е 93 млн. лв. Бла-
годарение на него 
в кв. „Каргона“ с на-
селение 6 хил. души, 
където все  още 
няма канализация, 

ще бъде изградена така-
ва. Ще построим пречис-
твателна станция, както 
и колектор за отпадните 
води в промишлената зона. 
Строителството им е из-
ключително важно, за да се 
отвори вратата за бъдещи 
инвестиции в града. Зна-
ете, че без да са покрити 
екологичните норми, не се 

разрешава реализацията на 
мащабна инвестиция. 

Не може да не спомена 
и двете най-големи турис-
тически атракции – „Бе-
зистена”, който до няколко 
месеца трябва да е готов, 
и археологическия резер-
ват – работата по него 
е на финала. Всичко това 
ще даде коренно различен 
вид на града. Надяваме се 
да предизвика и сериозен 
интерес от страна на тур-
операторите и гостите на 
Ямбол. След завършването 
на тези обекти градът ще 

стане по-атрактивно мяс-
то за туризъм и инвести-
ции. 

Какви са обектите, 

които успяхте да завър-

шите досега?

Община Ямбол не е про-
пуснала нито една възмож-
ност да кандидатства по 
европейските програми, до 

Избираме строители за 
7 сгради, в които ще се 

приложат мерки за енергийна 
ефективност

Възстановка на древноримски военен лагер е част от мерките по модернизиране на 

инфраструктурата на Археологическия резерват „Кабиле”

Най-мащабният инфраструктурен обект в региона за 93 млн. лв. ще реши проблема с липсата 

на канализация в стария квартал на Ямбол и изграждането на градска пречиствателна станция

С европейски средства е възстановена Градската градина

Осемхилядният кв. „Г. Бенковски” вече има детско заведение. 

Това е първото строителството на нова детска градина от 

35 години насам
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Митко Андонов, кмет на община Стралджа:

За периода 2007 - 2013 г. ус-
пяхме да реализираме проекти на 
обща стойност 26 167 849 лв. По 
този начин доказахме, че местна-
та власт има стратегически по-
глед за развитието на общината, 
разполага с нужния капацитет да 
управлява и отчита европейски 
проекти, с което отговаря и на 
очакванията на хората. Ако тряб-
ва да конкретизирам проектите, 
в които има строителни дейнос-
ти, то те не са малко. Казвам го 
със заслужено самочувствие, за-
щото ще стане дума не само за 
проекти на общината, но и таки-
ва на местни фирми, организации, 

клубове. Бих искал да започна с из-
градения модерен информационен 
център във Войнишки Бакаджик, 
местността Инджови извори. Със 
средства на ЕС чрез нашия първи 
трансграничен проект постиг-
нахме пълно модернизиране на съ-
ществуваща стара хижа, която 
днес е едно от най-приятните 
места за посещение на природо-
любители, които могат да наблю-
дават прелета на птиците. Това 
е предпочитано място за провеж-
дане на срещи и конференции. 

Изградени са възобновяеми 
енергийни източници – ветроге-
нераторни перки и соларни панел-
ни паркове, в Зимница, Палаузово, 
Тамарино, Недялско, Воденичане, 
Атолово. Отново с изпълнение 
на проект в общинския цен-
тър и главните улици на селата 
Зимница, Воденичане и Лозенец 
поставихме модерно улично ос-
ветление с използване на слънче-
вата енергия. На стойност близо 
1 млн. лв. са ремонтите, които 
осъществих ме на детски градини 
в Стралджа, Лозенец и Зимница. 
Реновирали сме 4 училища за бли-
зо 4 млн. лв. Изпълнена е мечтата 
на жителите в Лозенец, Зимница 
и Иречеково за възстановяване 
на читалищните сгради, като в 
първите две села средствата са 
по Програмата за развитие на 
селските райони, а със средства 
на общината е ремонтирано чи-
талището в Иречеково. Гордост 
за Стралджа е откриването на 
Исторически музей. Непрекъсна-
ти са грижите ни за Дома за въз-
растни с умствена изостаналост 
в Маленово. Обектът получи най-
висока оценка за условията, оси-
гурени за обитателите. Поддър-
жаме на европейско ниво Център 
за социална рехабилитация и ин-
теграция и Център за обществе-
на подкрепа. Подобрена е спорт-
ната база с цел стимулиране 
развитието на местните клубо-

ве и масовия спорт. Стадионите 
в Стралджа, Зимница, Иречеково и 
Войника са любимо място за посе-
щение на млади и стари. Изцяло са 
обновени физкултурните салони в 
СОУ „П. Яворов” и основните учи-
лища в Стралджа и Зимница. 

Привличането на инвестиции 
и превръщането на общината в 
приятно място за живеене е ос-
новна цел в цялостната ми упра-
вленска дейност. Моето желание 
и това на целия екип в общината 
е усвояване на повече европейски 
средства, разработване и реа-
лизиране на повече проекти по 
национални и оперативни програ-
ми. Когато правим равносметка, 
трябва да отбележа инвестира-
ните над 2 млн. лв. в общинска 
пътна и улична инфраструктура. 
От 2013 г. по ПРСР изпълняваме 
проект за реконструкция на во-
допроводната мрежа в с. Воде-
ничане - I етап, и рехабилитация 
на общински пътища Стралджа - 
Атолово и Воденичане – Джинот 
на стойност 5 490 848 лв. 

Извършихме ремонт на пло-
щадните пространства в об-
щинския център и селата Каме-

нец, Люлин, Лозенец, Воденичане, 
Войника. Считам за успех реали-
зирането на екологичен проект 
„Отводнителни мероприятия в 
кв. 4 на Стралджа на стойност 
500 000 лв. Не по-малко важно за 
нас беше със собствени средства 
да подновим основни отводнител-
ни канавки в с. Атолово. 

Благодарение на всеобщи 
усилия успяхме да приключим из-
пълнението на два проекта за 
техническа помощ, в резултат 
на което разполагаме с готови 
задания за изграждане на кана-
лизация, пречиствателна стан-
ция и подмяна на водопроводна 
мрежа в Стралджа и Зимница, 
като общата стойност възлиза 
на 1 396 000 лв. Строителните 
дейности по водния ни проект ще 
възлязат на 40,22 млн. лв. Всеки, 
който посети общината, споде-
ля удоволствието да се разходи в 
Южния парк и в „Младост”. Тяхна-
та реконструкция за 1 596 282 лв. 
осигури мечтаните съвременни 
условия за отдих и развлечение на 
гражданите и гостите.

Разбира се, това съвсем не е 
всичко. Продължаваме да рабо-
тим, да обсъждаме нови идеи, да 
реализираме проекти. И съвсем 
нямаме усещането, че като мал-
ка община би трябвало да имаме 
малки успехи. Напротив, поставя-
ме си все по-сериозни цели и така 
доказваме, че искаме и можем да 
променяме средата, в която жи-
веем.

Вдигнали сме летвата доста 
високо. Постигнахме средно ус-
вояване на 2047,40 лв. на жител 
за евросредствата от първия за 
страната ни програмен период. С 
този показател попадаме в гру-
пата на общините, усвоили над 
1000 лв. на глава от населението. 
Това създава чувство на гордост 
и удовлетворение, но и задължа-

ва да работим още по-усилено и 
настойчиво, за да задържим или 
подобрим този резултат. Такъв е 
нашият стремеж. 

Във връзка с изпълнение на Об-
щинската програма за енергийна 
ефективност имаме изготвен 
технически проект за оползотво-
ряване на геотермалната вода от 
находището „Стралджа”, с която 
ще отопляваме обществени сгра-
ди. Той е на стойност близо 500 
хил. лв. и търсим финансиране. 

Във ВиК сектора сме разра-
ботили дейности за 7,4 млн. лв. 
за селата Маленово, Иречеково, 
Воденичане. В ход е изпълнението 
на две трансгранични дейности с 
партньор турската община Кава-
кли. 

Само преди дни подписах дого-
вори за изпълнение на проекти по 
Публичната инвестиционна про-
грама „Растеж и устойчиво разви-
тие на регионите“ на обща стой-
ност близо 1 млн. лв. Става дума 
за предстояща реконструкция и 
подобряване на улици в Страл-
джа и с. Зимница, изграждане на 
кооперативен пазар в града и въз-
становяване на улична мрежа в 
селата.

Ако за седем години сме по-
стигнали успехи, то няма как 
очакванията ми да не са опти-
мистични и за следващите се-
дем. Изпълнявайки проект по ОП 
„Административен капацитет“, 
работим по подготовката на об-
щински план за развитие за пе-
риода 2013 - 2020 г., паралелно с 
подготовката на програма за уп-
равление на отпадъците и прави-
ла за мониторинг на политиките 
по управление на отпадъците. Към 
всеки от приоритетите подхож-
даме внимателно. Вглеждаме се в 
детайлите и пропуските, стара-
ем се с новия план да постигнем 
мобилизация на собствените и 
привличане на външни ресурси за 
осъществяване на целите си. 

В същото време като хора, на-
трупали достатъчно опит, знаем, 
че е важно да стимулираме съз-
даването и утвърждаването на 
ново гражданско самосъзнание и 
ценностна система, подход при 
решаване на проблемите, ориен-
тирани към духа на Обединена Ев-
ропа, и принципите за устойчиво 
развитие. 

Аз не само очаквам ръст в 
развитието на община Страл-
джа, аз вярвам, че това може да 
бъде постигнато. Светът около 
нас може да бъде променен нався-
къде и от всеки. Важното е той 
не само да изглежда, а действи-
телно да стане много по-добър. 
Знаем, че сме силен екип. Можем 
да се справяме с препятствия-
та, да решаваме проблемите и 
акцентът е върху една дума - за-
едно. Имаме търпението да го 
правим. И спокойствието да за-
почваме от малките крачки към 
по-големите. 

Вместо финал бих искал да 
направя едно признание. Лично 
аз всеки ден започвам с увере-
ността, че ще се случи нещо до-
бро. Вечер, когато задължително 
правя анализ и равносметка, се 
чувствам доволен, ако отметна 
повече изпълнени задачи, ако съм 
помогнал по един или друг начин 
за решаване на трудни или по-лес-
ни проблеми, ако съм успял да по-
дам ръка поне на един човек. Това 
осмисляне на делника ме прави 
щастлив. И по-уверен в бъдеще-
то. Считам, че това е формулата 
на успеха. 

Малка община не означава 
малки успехи

от подобрения и ремонти?

Има много още какво да 
се желае по отношение на 
инфраструктурата. Удо-
влетворяващо за мен е, че 
през последните три години 
се опитваме да обновяваме 
уличната мрежа, да благо-
устрояваме площадните 
пространства и места 
за отдих. В това влагаме 
средства само от бюдже-
та на общината и за Ямбол 
този ресурс е значителен. 
Част от стратегията ни 
предвижда в рамките на 10 
години да продължим с та-
кива темпове, а защо не и 
да увеличим финансирането 
за тези дейности. Можем 
да обновим почти цяла-
та улична мрежа и всички 
пространства в града ни. 
До този момент се справя-
ме добре. Жителите пряко 
усещат ползите от това, 
което правим. Приоритет  
ни е  уличната мрежа в 
най-гъстонаселените зони. 
След това - и във всички ос-
танали части на града. Ми-
сля, че темповете, с които 
вървим, и отзвукът, който 
получаваме от хората, по-
казват, че сме на прав път. 

Според вас кои са ос-

новните проблеми, които 

стоят на дневен ред пред 

Ямбол?

Проблемите са мно-
го и са се натрупали през 
десетилетията. Една от 
причините е практиката 
за решаване с отлагане. И 
ние сега трябва да търсим 
изход за много проблеми на-
куп. Основните са свързани 
с привличането на инвес-
титори. Това би било въз-
можно, ако държавата се 
стабилизира. Ако се появят 
инвеститори, ще можем да 
акцентираме върху Ямбол с 
неговите дадености и гео-
графско положение. Градът 
е идеален логистичен цен-
тър за тази част на Бълга-
рия. На 40 минути сме от 
Бургас, а на 70 км се намира 
границата с Турция. Имаме 
добре структурирана и раз-
вита промишленост, която 
е показател и за потенциа-
ла на Ямбол. Моята задача 
като кмет е да предам на 
града онази значимост, коя-
то хората заслужават, но и 
която да  привлече внима-
нието на инвеститорите. 
Мисля, че това е най-голя-
мото предизвикателство. 
Ако успеем да го постиг-
нем, всичко останало би се 
решило лесно. 

Във връзка с това сме 
замислили да организираме 
голям международен форум 
за представянето на въз-
можностите на Ямбол. Ще 
се опитаме да заинтригу-
ваме  нови партньори и да 
създадем полезни бъдещи 
контакти.

Как си взаимодейст-

вате с областното пред-

ставителство на КСБ в 

Ямбол?

Не сме имали проблеми 
в комуникацията. Доволен 
съм, защото когато е има-
ло нерешени въпроси, сме 
сядали заедно на масата 
и сме търсили консенсус. 
Събираме се и на празни-
ка на строителите - Ди-
митровден, което също е 
показателно. Важното е 
да се знае, че взаимно се 
уважаваме.



Разумното и далновид-
но управление на бюджета 
и привличането на външно 
финансиране за решаване-
то на ключови за нашите 
жители проблеми са сред 
основните ми приорите-
ти като кмет. Трудно е 
големи инвестиционни на-
мерения да се реализират 
в рамките само на един 
мандат. Аз съм кмет на 
община Тунджа за трети 
път и моите усилия, както 
и тези на екипа ми са на-
сочени към съхраняване и 
развиване на постигнато-
то, както и към неговото 
надграждане. 

Продължаваме усилено 
да работим по подготовка 
и реализация на инвести-
ционни проекти, финан-
сирани със средства от 
Европейския съюз чрез 
оперативните програми. 
Приключихме и отчетох ме 
проекта по ОП „Регионал-
но развитие” за предот-
вратяване на наводнения 
в селата Кукорево и Окоп 
на стойност 799 870 лв. 

В процес на реализация 
е най-мащабната ни дей-
ност - изграждането на 
канализационна система 
с пречиствателна стан-
ция за отпадни води в с. 
Тенево. Финансирането за 
нея е от ОП „Околна сре-
да 2007 - 2013 г.“ Общата 
стойност е 23 306 944 лв. 
От 2012 г. изпълняваме 
и друг проект по ОПОС. 
Той е за изграждане на 
биокоридори и възстано-
вяване на местообитания 
на територията на общи-
на Тунджа на стойност 
983 053,04 лв.

Работим и в парт-
ньорство с други общини 
и организации. По Про-
грамата за трансгранич-
но сътрудничество Бъл-
гария - Турция през май 
беше сключен договор за 
финансиране на проекта 
„Тунджа и Сулоглу – Зелено 
Бъдеще”. Стойността му 
е 1 351 677,87 лв. В част-
та „строителство” се 
предвиждат 942 208,19 лв., 
съответно 481 460,88 лв. 
за българската страна и 
460 747,31 лв. за турската. 

По  съвместни я  ни 
проект с Асоциацията за 
развитие на регион Тра-
кия „ТРАКАБ” - „Инвести-
ции в промоцията на кул-
турното, историческото 
и природно наследство в 
трансграничния регион” 
приключи реконструкци-
ята на общински път с. 
Кабиле – манастир „Рож-
дество на Пресвета Бого-
родица” на стойност 300 
хил. лв.

Започнахме два проек-
та в партньорство с об-
щина Ямбол. В сдружение с 
още 4 общини изграждаме 
регионална система за уп-
равление на отпадъците. 
Във връзка с това Тунджа 
ще извърши ремонт на 
общинския път до реги-
оналното депо. Общата 
стойност на проекта е 
31 324 460,67 лв.

През 2013 г. по про-
ект „Подобряване и по-

пуляризиране на водещи 
туристически атракции 
в Ямбол” благоустроих-
ме Националния архео-
логически резерват „Ка-
биле” със 136 324,42 лв. 
Проектът беше за общо 
5 670 093,15 лв.

Строителството, в 
това число поддръжка, 
текущ ремонт, проекти-
ране, основни ремонти на 
общинска техническа и 
социална инфраструкту-
ра в населените места, 
е сред нашите приорите-
ти. Една от причините за 
това е остарялата база, 
по-голяма част от която 
е изградена през 60-те 
години на миналия век и 
изисква финансов ресурс 
за обновяване.

Рекордните собстве-
ни приходи през 2014 г., 
одобрените средства по 
оперативни програми и от 
други източници ни дават 
възможност да реализира-
ме строителна програма 
за 21 769 870 лв. От 1987 г. 
насам не сме имали толко-
ва много средства за ка-
питалови разходи. 

Предвиждаме изграж-
дане на обслужваща сгра-
да на спортния комплекс в 
с. Кабиле, основен ремонт 
на етап от 5-километ-
ровия път между селата 
Коневец – Маломир, изпъл-
нение на I етап от отвод-
няването на ул. „Лазар Де-
чев” и ул. „Дечо Йорданов” 

в с. Кукорево, изграждане 
на III етап от канализаци-
ята на с. Роза, изпълне-
ние на основен ремонт на 
общински сгради, в това 
число училище в с. Скали-
ца, 8 кметства (в селата 
Ботево, Болярско, Г. Мана-
стир, Кабиле, Калчево, Ка-
равелово, Окоп и Тенево), 8 
читалища (в селата Ген. 
Тошево, Меден кладенец, 
Симеоново, Търнава, Ха-
ново, Чарган и Челник), 5 
здравни служби (в селата 
Асеново, Ген. Инзово, Кру-
мово, Меден кладенец и 
Миладиновци). Планираме 
и  разходи за изработване 
на инвестиционни проек-
ти, строителен и автор-
ски надзор.

За текущ ремонт и 
поддръжка на общинската 
пътна мрежа са отделени 
146 хил. лв., а за уличната 
мрежа в населените мес-
та - 311 хил. лв. Те ще се 
използват за ремонт на 
участъците от пътища 
и улици в най-лошо експло-
атационно състояние.

В строителния ни план 
са включени и одобрените 
по Публичната инвести-
ционна програма „Растеж 

и устойчиво развитие на 
регионите” и по Страте-
гията на МИГ - Тунджа 
проекти за строител-
ство на обща стойност 
988 794 лв.

През 2013 г. Управи-
телния съвет на Предпри-
ятието за управление на 
дейностите по околната 
среда ( ПУДООС) към Ми-
нистерството на окол-
ната среда и водите взе  
решение на общината без-
възмездно да се отпуснат 
1 705 764,32 лв. за финан-
сиране на строителство-
то на канализационна мре-
жа с ПСОВ в с. Веселиново 
при изпълнение на някои 
допълнителни условия пре-
ди сключване на договора. 
С предоставените сред-
ства ще бъде доизграден 
III етап от обекта, след 
което завъшената напъл-
но канализационна мрежа 
и ПСОВ ще бъдат преда-
дени на ВиК оператор за 
поддръжка, стопанисване 
и управление.

Силно се надявам да се 
сбъднат и оптимистични-
те прогнози на общината 
за осигуряване на допълни-
телни собствени приходи. 

Това ще ни даде възмож-
ност до края на 2014 г. да 
реализираме още десетки 
инвестиционни намерения 
чрез изграждане и под-
дръжка на елементите 
на социалната и техни-
ческата инфраструкту-
ра, опазване на околната 
среда във всички населени 
места в общината, което 
ще доведе до подобряване 
условията на живот за на-
селението.

Развитието на общи-
на Тунджа през новия про-
грамен период ще бъде на 
база на общинския план за 
2014 – 2020 г., приет на 5 
юни 2014 г. Това е основ-
ният документ за стра-
тегическо регионално 
развитие на местно ниво.

Планът определя це-
лите и приоритетите за 
устойчиво и интегрирано 
социално-икономическо 
развитие на общината, 
които трябва да бъдат 
постигнати през следва-
щите седем години.

Стратегическата му 
рамка се базира на потен-
циала на Тунджа, на нейни-
те вътрешни предимства, 
определени чрез анализ на 
настоящото състояние, 
оценката на перспективи-
те за развитие и широко 
обществено консултира-
не.

Поставили сме си ам-
бициозни цели, но в също-
то време те са реалис-
тични, предвид богатия 
опит на общинското ръ-
ководство от изминалия 
програмен период и екс-
пертния състав.

Общината е с много 
населени места, които 
имат нужда от изграж-
дане на инфраструктурни 
обекти, но за тях е необ-

ходим огромен финансов 
ресурс. Тъй като Тунджа 
не е в състояние да го 
обезпечи само от собст-
вени бюджетни средства, 
е въпрос на осигуряване 
финансиране по оператив-
ните програми през новия 
програмен период. Ето 
защо ще продължаваме да 
кандидатстваме по тях и 
най-вече по ПРСР и ОПОС. 

Една от възможности-
те за привличане на външ-
ни инвеститори на те-
риторията на общината 
е да се предоставят при 
изгодни условия сгради, 
земеделска земя или друг 
вид имот, необходим за 
осъществяване на съот-
ветните инвестиционни 
намерения.

Голямо предимство за 
Тунджа е, че разполага с 
актуален Общ устрой-
ствен план, одобрен през 
2009 г. Това дава възмож-
ност за реализиране на 
приоритетите, залегнали 
в Общинския план за раз-
витие. Голям интерес има 
към инвестиции в общин-
ски имоти. Друг механизъм 
за привличане и задържане 
на инвеститори е качест-
вото на предоставяните 
административни услуги, 
сроковете, в които те се 
извършват, и поносимите 
такси и цени.

Партнираме си не само 
с бизнеса, а и с неправи-
телствените организа-
ции. Бих казал, че работим 
добре с всички тях, в това 
число и с КСБ, КАБ и КИИП. 

Ежегодно общината 
провежда бизнес форум, 
на който се обсъждат ин-
вестиционните намерения 
и нормативни документи, 
имащи отношение към 
частния сектор. 
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Георги Георгиев, кмет на община Тунджа:

Капиталовата ни 
програма е за рекордните 
21 769 870 лв.

Председателят на ОП на КСБ – Ямбол, инж. Петя Петрова подари на кмета на община Тунджа 

изданието „5 години КСБ”

ПСОВ в с. Тенево
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Финансирането в размер на 19 млн. лв. е  
от Публичната инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво развитие на регионите“

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Обществена поръчка 
за изграждане на пречист-
вателна станция за пи-
тейни води (ПСПВ) за 
града и близките села 
обявиха в Шумен. Догово-
рът е за проектиране и 
строителство и е по об-
щите условия на FIDIC. За 
изпълнението е изготвен 
индикативен идеен проект, 
достъпен и в интернет 
страницата на общината 

www.shumen.bg. Срокът за 
проектиране, извършване 
на строителните работи 
и приемане на строежа е 
26 месеца, а 6 месеца са 
предвидени за отстранява-
не на дефекти и въвеждане 
в експлоатация. 

Участникът трябва да 
има 60 млн. лв. минимален 
оборот за последните три 
години. Изискват се реали-
зирани нетни приходи от 
продажби на услуги в сфе-
рата на строителството 
на ПСПВ и/или ПСОВ, и/или 
ВиК мрежи и съоръжения за 

не по-малко от 20 млн. лв. 
Нужен е наличен ликвиден 
работен капитал от поне 
2 млн. лв. При избора на из-
пълнител цената ще има 
тежест 30%. Поръчката се 
финансира от Публичната 
инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите“. Сро-
кът за набиране на оферти 
е намален и изтича на 16 
юли.

Общината междувре-
менно обяви търг и за ук-
репване на свлачища по 
трасето на бул. „Велики 

Преслав" в града. Това е 
главна пътна артерия 
и единствената улична 
връзка с кв. „Дивдядово“. 
Поради различни по вид де-
формации на пътя отделни 
части от него са неиз-
ползваеми, а за движение-
то има въведена временна 
организация. Локализирани 
са два свлачищни участъка 
и други зони с развитие на 
свлачищни процеси. 

Предвижда се дерета-
та да бъдат преместени 
с подходящи съоръжения. 
Предмет на поръчката са 
и мероприятия за подобря-
ване отводняването както 
от повърхностни, така и 
от подпочвени води, въз-
становяване на тръбна 
канална мрежа, улично ос-
ветление и др. 

Изискванията към кан-
дидатите са да имат обо-

рот за последните три 
години не по-малко от 6,04 
млн. лв., като поне поло-
вината от тях да са от 
строителство на мосто-
ве. Участникът трябва да 
разполага с ликвиден ка-
питал от поне 302 хил. лв. 
Цената има 45% тежест 
при избора на изпълнител. 
Срокът за получаване на 
оферти и тук е съкратен 
и е до 14 юли.

Община Тетевен ще строи пречиствателно  
съоръжение за отпадни води и външни комуникации в 
с. Глогово. Обектът се финансира от Програмата за 
развитие на селските райони. Срокът на изпълнение е 
6 месеца, а прогнозната стойност - близо 1,9 млн. лв. 
без ДДС.

Изискванията към изпълнителя са оборот от по-
следните три години не по-малък от 5,6 млн. лв. и поне 
два изпълнени договора, сходни с предмета на поръчка-
та. Строителят ще бъде избран на база икономически 
най-изгодна оферта, като цената има тежест 40%, а 
техническото предложение - 60%.

Община Павликени обяви обществена поръчка за 
строителни работи, финансирана от Публичната ин-
вестиционна програма (ПИП) „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите". Тя е разделена на четири 
обособени позиции. Първата е за реконструкция на 
летния театър, втората - за търговска сграда за по-
стоянна изложбена зала и галерия на местни творци. 
Третата е за външен асансьор в Дома за стари хора 
в с. Карайсен и четвъртата - за ремонт на кръсто-
вища в Павликени. Изискванията към кандидатите са 
различни за отделните обособени позиции. Цената 
има 50% тежест при избора на изпълнител. Оферти 
се набират до 21 юли.

Иван Иванов

Държавната строи-
телна компания на Китай 
е готова да строи тунел 
под връх Шипка. Това е 
станало ясно по време 
на среща между област-
ния управител на Габрово 
Николай Григоров и Уанг 
Фуганг – маркетинг ме-
ниджър на компанията 
за Централна и Източна 
Европа, и председателя 
на Съвета на директори-
те на „Главно управление 
строителство и възста-
новяване” ЕАД - ген. Ра-
дослав Пешлеевски. „От 

два месеца фирмата има 
разкрит клон в Букурещ и 
смятаме, че следващият 
ще бъде в България“, заяви 
маркетинг мениджърът й. 
Китайците са си поста-
вили за цел реализирането 
на обекти от мащаба на 
тунела под Шипка. 

Областният управи-
тел на Габрово е обяснил 
на предприемачите, че 
това е най-важният про-
ект за региона и един от 
ключовите за страната 
ни, записан като приори-
тет в новата ОП „Транс-
порт и транспортна ин-
фраструктура”. 

Проектът се състои 
от 5 етапа, като реали-
зирането на тунела е по-
следният. Към момента се 

изпълнява вторият етап и 
се очаква тази година да 
започне строителството 
и на 3-ти и 4-ти.

Готов е проектът за нов храм в Радомир, съобщи 
кметът Пламен Алексиев. Църквата ще се издига 
на свободен терен над старата община, на входа 
на града откъм София - при международния път за 
Кюстендил. Заделената площ е 180 кв. м. Строе-
жът ще започне това лято, като преди това ще има 
обществено обсъждане. Той е предложен от Све-
тия синод и в момента се съгласува с общинските 
власти.

Предвижда се фасадите да бъдат с бяла поли-
мерна мазилка, а покривът над притвора и куполи-
те - обковани с медна ламарина. В двора ще има и 
камбанария. Идеята за храма е още от преди 20 го-
дини. Сформиран е инициативен комитет, който ще 
набира средства за новата църква чрез дарения и 
от спонсори.

Откриха нов Учебен център на територията на об-
щина Разлог. Той е собственост на Изпълнителна аген-
ция по околна среда към Министерството на околна-
та среда и водите (МОСВ) и се намира в местността 
Предел. Включва нова семинарна зала и 10 ремонтирани 
бунгала за почивка. 

Учебният център беше официално открит от Краси-
мир Герчев, кмет на община Разлог, Росен Асенов – гла-
вен секретар на МОСВ, и Ваня Григорова, изп. директор 
на Изпълнителната агенция по околна среда.

Община Перник обяви общест-
вена поръчка за изграждане на 
улици. Тя е обособена в пет пози-
ции. Първата е за ул. „Панега“ в кв. 
„Калкас“ и е с прогнозна стойност  
55 370 лв. без ДДС; втората - за ул. 

„Златоград“, кв. „Изток“ - 159 280 лв.; 
третата - за улица „38” по плана на 
с. Люлин - 115 584 лв.; четвъртата 
- за ул. „Физкултурна“ в Батановци 
- 160 800 лв.; петата – за ул. „Брезо-
вица“, с. Кладница - 180 500 лв.

Започна ре-
конструкция на 
водопроводни 
мрежи на те-
риторията на 
о б щ и н а  С а н -
д а н с к и .  П ъ р -
вата копка бе 
в  селата Да-
мяница и Ново 
Делчево. Обща-
та стойност 
на  проекта е 
3 139 826 лв., като е разделен на три етапа: рекон-
струкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Да-
мяница и на с. Стожа и реконструкция на водопровод-
на мрежа на с. Ново Делчево. Проектът е със срок за 
изпълнение 7 месеца. Финансиран е по Програмата за 
развитие на селските райони.

Участник, предложил по-висо-
ка от прогнозната стойност по 
съответната обособена позиция, 
ще бъде отстранен от процедура-
та. Кандидатите трябва да имат 
поне един изпълнен договор, сходен 
с предмета на поръчката за послед-
ните 5 години. Критерият за избор 
на изпълнители е най-ниска цена.

 

Снимка авторът
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За обекта са предвидени 15 млн. лв.

Десислава 
Бакърджиева

Строителството на естака-
ди е предизвикателство. Когато 
добавим и тежък трафик, забър-
зани минувачи, протестиращи 
природозащитници, лошо време и 
непрекъснати проверки, изграж-
дането на такова съоръжение се 
превръща в изкуство. Естест-
вено, за да бъде определен един 
голям обект като истинско про-
изведение, той трябва да бъде 
построен от доказани профе-
сионалисти с опит като „ГБС –  
Инфраструктурно строител-
ство” АД. 

В момента компанията съз-
дава поредния си шедьовър - 
кръстовището на две нива на 
булевардите „Пейо Яворов” и 
„Стоян Михайловски” при Со-
фийската духовна семинария 
„Св. Йоан Рилски“. Обектът не 
само ще бъде едно от най-кра-
сивите съоръжения в столицата, 
но и ще отпуши трафика в тази 
част на града. Това ще се случи 
в средата на юли независимо от 
всички трудности, с които ком-
панията ежедневно се сблъсква. 
Благодарение на натрупания си 
опит „ГБС – Инфраструктурно 
строителство” се справя с все-
ки проблем.

Изграждането на новото съ-
оръжение започна през октомври 
2013 г., след като Столичната 
община възложи на дружеството  
проектиране и строителство на 
обекта. Това се наложи заради 
необходимостта от подобрява-
не на пропускателната способ-
ност на възлови кръстовища от 
първостепенната улична мрежа 
на София. За съоръжението са 
предвидени 15 млн. лв. без ДДС. 
Изграждането му се финансира 
със заем на Столичната община 
от Европейската инвестицион-
на банка.

Кръстовището на две нива е 
продължение на вече изградено-
то съоръжение от същия тип при 
Телевизионната кула. Чрез ес-
такадата при Семинарията ще 
се осъществява безконфликт но 
провеждане на движението по 
бул. „Пейо Яворов” над бул. „Сто-
ян Михайловски”. Тя ще осигуря-
ва и връзката с бул. „Черни връх”, 
която ще преминава над бул. „Си-
меоновско шосе”, покрай болница 
„Токуда” по ул. „Сребърна” до бул. 
„Черни връх”. От Столичната 
община предвиждат като след-
ваща стъпка и разширението на 
бул. „Черни връх” до Софийския 
околовръстен път.

Бул. „Пейо Яворов” е главна 

артерия, носител на сериозно 
автомобилно движение от се-
вероизточната част на града 
към южната. Булевардът е ра-
йонна артерия от Клас IIIА. Той 
се характеризира със средна 
разделителна ивица с препоръ-
чителна ширина 2 м, обособени 
в „джоб” спирки за обществен 
транспорт, проектна скорост 
60 км/ч, максимален надлъжен 
наклон 7%, минимален радиус 
на вертикални криви – R=1800 м 
(изпъкнали), R=900 м (вдлъбна-
ти), габарит на четирите плат-
на за движение на директното 
трасе – 2x2x3,50 м. Габаритите 
на страничните платна за дви-
жение – бул. „Пейо Яворов” – юг, 
бул. „Пейо Яворов” – север, бул. 
„Н. Й. Вапцаров” – юг, и „Н. Й. 
Вапцаров” – север, са с размери 
2x3,25 м. „Страничните платна 
са малко стеснени заради парка, 
сградите в района и исканията 
на природозащитниците. Всъщ-
ност запазването на дърветата 
в парка наложи проектът да бъде 
променян два пъти. В хода на 

строителството сме премахна-
ли само 22 дървета, които бяха 
на територията на пътното 
платно. Разбира се, всяко от тях 
е изсечено след съгласуване със 
съответните контролни органи 
и придобиване на необходимите 
разрешителни.” Това разказа за 
в. „Строител” инж. Лъчезар Сто-
ичков, директор обекти – София, 
в „ГБС – Инфраструктурно стро-
ителство” АД.

Проектът включва и буле-
вардите „Симеоновско шосе” 
и „Стоян Михайловски”. Те са 
районни артерии от Клас IIIБ с 
проектна скорост 50 км/ч, габа-
рит на платната за движение 
– 2x2x3,50 м, със средна разде-
лителна ивица с препоръчителна 
ширина 2 м, максимален надлъжен 
наклон 7,5% и минимален радиус 

на вертикални криви R= 900 м 
(изпъкнали), R=500 м (вдлъб-
нати).

Безспорно най-интересната 
част от проекта е естакадата. 
Началото на платформата по 
бул. „Пейо Яворов” е при км. 0+640 
от оста на директното трасе, 
малко преди съществуващия пе-
шеходен подлез и съвпада с края 
на изградения участък при Теле-
визионната кула. От км. 0+555 
до км. 0+640 се предвижда зона 
за привързване към предходния 
участък с уширяване на габари-
та на пътя, така че двете плат-
на да имат по четири ленти за 
движение в посока. От км. 0+800 
до км. 1+200 директното трасе 
на бул. „Пейо Яворов” преминава 
на второ ниво над кръстовище-
то чрез транспортен надлез и 

подпорни стени. В този участък 
от двете страни - успоредно на 
надлеза и подпорните стени, са 
разположени пътните платна за 
връзка с кръстовището на дол-
ното ниво. От км. 1+115 до км. 
1+370 вдясно е предвидена и зона 
за паркиране на пътни превозни 
средства (ППС) с ширина 2,4 м. 
От 1+420 до 1+569 е частта за 
привързване на новопроектира-
ното трасе към следващия учас-
тък по бул. „Н. Й.  Вапцаров”.

Пътното платно на моста е 
с обща ширина между корнизите 
18,2 м, които включват съгласно 
нормативните изисквания две 
платна за автомобилно движе-
ние с ширина по 7 м, раздели-
телна ивица между тях с ширина 
2 м и тротоарни блокове. Инж. 
Лъчезар Стоичков обясни, че за 
да бъде стройна и елегантна ес-
такадата, тя се изгражда като 
непрекъсната греда с постоянна 
конструктивна височина с еди-
нични осови дължини на отвори-
те 28+3x35+28 м и обща дължина 
161 м. Приета е технология на 
изпълнението с предварител-
но напрегнат бетон, положен 
на място върху подпорно скеле. 
„Предварителното напрягане на 
конструкцията се извършва след 
бетонирането. Този метод се 
прилага за първи път в България. 
Подходът изисква повече тех-
нологично време, защото първо 
се изгражда скелето, после се 
прави кофражът, след което се 
излива бетонът, изчаква се за 

придобиване на якост и накрая 
се напряга. Конструкцията на 
платформата е изтънена и като 
я погледнеш отстрани, е граци-
озна. Този начин на изграждане 
на обекта гарантирано ще дове-
де до по-висок краен резултат - 
красива естакада”, допълва инж. 
Стоичков. По думите му мето-
дът не оскъпява строителство-
то, а само изисква допълнително 
време.

Напречното сечение на съ-
оръжението при Семинарията 
е оформено с две широки ребра 
със странични конзоли. Височи-
ната им  е средно 140 см, като 
стройността на отворите с 
дължина 35 м е 1:25. За предва-
рителното напрягане на бетона 
на връхната конструкция се из-
ползват мощни кабели, състоящи 
се от високотягостни стомане-
ни въжета. Те са с криволинейно 
очер тание и са заложени в двете 
широки ребра. Контролируемата 
напрягаща сила за един кабел е 
382 т. Работите по доставката 
на кабелите, напрягането и ин-
жектирането се изпълняват от 
френската фирма „Фрейсине”.

Опорите на платформата са 
оформени като гъвкави стени. Те 
са подходящо профилирани за по-
емане на значителни сеизмични 
силови въздействия в напречна 
посока. Устоите и стълбовете 
са фундирани върху двойки из-
ливни стоманобетонови пилоти 
с диаметър 1500 мм, свързани с 
надпилотни греди, като макси-
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малната им дълбочина е 34 м. 
Изпълнени са от фирма „Бауер 
България” ЕООД. Кофражите и 
подпорното скеле са по проект 
и доставка на „Дока България” 
ЕООД.

Любопитна част от обекта 
е и комбинираната ограничи-
телна и шумозащитна система, 
която се въвежда за първи път 
в България. Тя също ще повлияе 
положително на визията на ес-
такадата. Ще бъде разположена 
върху западния край на пътното 
платно на моста и прилежащата 
му подпорна стена откъм южния 
устой. Акустичната преграда 
ще е с височина 3,5 м, комбини-
рана със стоманена предпазна 
ограда с параметри H4b – A-W7. 
Еластичната стена отговаря 
на Еврокод и е доставена от 
италианската фирма Sitaf S.p.A. 
Системата е избрана, защото 
естакадата е много стеснена 
от сградите и няма как да се 
събере стандартна стена. В по-
голямата си част оградата ще 
е прозрачна, а в основата ще е с 
нежно зелен цвят.

Важна част от пътното 
платно на естакадата е отвод-
нителната система. Ето защо 
е избрано най-доброто реше-
ние на словенската фирма Koga 
Bau s.r.o, която не само доставя 
комплектната HDPE система, 
но ще извърши и монтажа. Тя се 

състои от тръбни отводнители 
със странично оттичане и колек-
торни тръби в пространството 
между двете ребра на конструк-
цията, отвеждащи водите до ус-
тоите и уличната канализация. 
Елементите на отводняването 
ще се монтират така, че да не 
се виждат и да не влияят на ви-
зията на естакадата.

Пътно-комуникационното ре-
шение на проекта не предвижда 
възможност за движение на пе-
шеходци. Поради това ще бъдат 
монтирани ограничителни сис-
теми – стоманени предпазни 
огради. Върху източния край на 
пътното платно ще има стома-
нена предпазна ограда с пара-

метри H1W5. Предвиждат се и 
две отделни стоманени огради с 
параметри H1W5 върху раздели-
телната ивица.

Строителството включва 
и нов пешеходен подлез, който 
ще бъде връзка за преминаване 
между кв. „Лозенец” и Борисова-
та градина. Той ще с асансьор 
и ще осигурява достъп до парка 
на трудноподвижни хора и май-
ки с детски колички. Проектът 
не включва велоалеи, тъй като 
в парка успоредно на булеварда 
има такива трасета.

Към момента изпълнени-
те дейности надхвърлят 35%. 
Подземната инфраструктура е 
изградена. Построен е нов во-
допровод – почти 1 км и 1,5 км 
канализационна мрежа, както и 
около 600 м електропреносна и 
комуникационна инфраструкту-
ра. „Изграждането на водопрово-
да и канализацията беше много 
отговорен и сложен процес, тъй 
като мрежата захранва 1/3 от 
София”, заяви инж. Стоичков. Той 
посочи още, че бетонните рабо-
ти по естакадата са на финален 
етап. Приключват и асфалтови-
те дейности. 

От началото на строител-
ството броят на заетите на 
обекта варира от 60 до 200 
души. Работи се на две смени 
само когато това се изисква 
технологично. Най-много служи-
тели са били ангажирани дено-

нощно по време на изливането 
на бетона и кофража на еста-
кадата. В момента обектът се 
изпълнява при удължен работен 
ден. Заради жилищните сгради в 
близост компанията не може да 
извършва дейности след 22 часа, 
както и между 14 - 16 часа в по-
чивните дни.

От „ГБС – Инфраструктурно 
строителство” АД коментира-
ха, че до 10 – 15 юли обектът ще 
бъде готов и ще получи разреше-
ние за ползване. От компанията 
не смятат, че лошото време или 
други обстоятелства ще заба-
вят завършването му в срок. По 
договор строителството тряб-
ва да приключи на 18 юли. „Дъж-
довете затрудняват процеса. 
Съобразяваме се с времето, за-
щото качеството е най-важно. 
Не може да полагаме бетон или 
асфалт, докато вали. Техноло-
гично това е забранено, а и кон-
тролът е много висок. Има две 
камери на Столичната община, 
които ни наблюдават 24 часа. 
Всеки ден ни се правят провер-
ки от всякакво естество. Еже-
дневно доказваме качеството на 
строителството”,  уточни инж. 
Лъчезар Стоичков.

За предизвикателствата при 
изграждането на съоръжението 
при Семинарията пред в. „Стро-
ител” разказа и Тодор Гочев - гл. 
инженер в „ГБС – Инфраструк-
турно строителство” АД. Спо-
ред него най-големи трудности 
създава трафикът. „Той е посто-
янен и ни ограничава техноло-
гично. Изключително ни пречи да 
изпълняваме не само ежедневни-
те дейности, но и доставките. 
Позиционирането на машините 
също се превръща в труден про-
цес. В същото време непрекъс-
нато преминават пешеходци, 
които трябва да пазим. Ако дви-
жението беше спряно, можехме 

да приключим обекта два месеца 
по-рано и нямаше да се образу-
ват задръствания, които пречат 
на всички“, заключи инж. Гочев. 

Като друг проблем беше по-
сочен кадастърът. Изпълнители-
те са установили, че в тази зона 
на София данните за подземната 
инфраструктура в по-голямата 
си част не са верни. Най-сериоз-
ни неточности са открити около 
жилищните сгради в района.

„Общуването с различни хора 
по различни поводи, но най-чес-
то претендирайки за нещо, също 
допълнително натоварва проце-
са и работата ни. Живущите в 
съседните кооперации съвсем 
логично непрекъснато имат изи-
сквания относно шума и машини-
те, които минават близо до тях. 
Същевременно изпълнението 
на обекта се следи под лупа от 
природозащитниците. Като ос-
тавим настрана строителство-
то и трафика, това е другата 
най-тежка част от нашия ден. 
Стараем се всеки един човек да 
получи подобаващото внимание, 
без да създаваме излишно напре-
жение. Разбира се,  разполагаме 
с всички необходими документи 
за действията си, които пред-
ставяме на всеки, който ги из-
исква. Налага се да обясняваме, 
че онова, което извършваме, е 
законно – не само на граждани-
те, но и на контролните органи. 
Непрекъснато ни се правят про-
верки. Такава имаше дори и от 
Икономическа полиция”, изтъкна 
още инж. Тодор Гочев.

Реализирането на проекта 
ще доведе до няколко положи-
телни ефекта – екологичен и 
икономичен транспорт от глед-
на точка на спестено време и 
разходи за гориво. След пускане-
то на участъка преминаването 
ще става за две минути. Преди 
да започне строителството, за 
придвижването на един авто-
мобил са били необходими между 
10 и 15 минути. Очакванията по 
отношение на вредните емисии 
са те да намалеят с около 40%. 
Важно е да се отбележи, че из-
пълнението на обекта е изключи-
телно качествено. От фирмата 
изпълнител  посочиха, че преми-
наването на тежки автомобили 
по моста е забранено, но въпреки 
това естакадата е оразмерена 
и осигурена за ТИР. Дори и при 
преминаването на такива ками-
они конструкцията и настилката 
няма да бъдат разрушени. След 
приемането на завършения обект 
и въвеждането на естакадата по 
бул. „Пейо Яворов” и прилежащата 
инфраструктура в експлоатация 
започва да тече 4-годишна гаран-
ция. Тя е в съответствие с На-
редба 2 от 31.07.2003 г. За да се 
осигури максимално възможната 
дълготрайност, е важно специа-
лизираните органи на Столична-
та община да се грижат за съ-
оръжението с нужната редовна 
поддръжка.

Кръстовището на две нива на бул. „Драган Цанков” и бул. 
„П. Яворов”, което се явява предходен етап от намаляването 
на трафика в тази част на София, беше изградено през 2012 г. 
от „ГБС – Инфраструктурно строителство” АД. Естакадата 
при Телевизионната кула е реализирана със средства на Сто-
личната община. Инвестицията в съоръжението възлиза на 
19 млн. лв. с ДДС. 

Проектът включва изграждане на кръгово кръстовище, кое-
то от въвеждането си в експлоатация осигурява добра про-
пускателна способност за всички участници в движението. 
Съоръжението е с двулентово платно за кръгово движение с 
ширина на лентите по 4 м. Входовете и изходите на рампите, 
успоредни на бул. „П. Яворов”, са двулентови, с ширини 2х3 м. 
Лентите по бул. „Драган Цанков” следват естествения габа-
рит на булеварда – 2х3,50 м. По проекта са изградени подпорни 
стени по западната и източната страна на бул. „Пейо Яворов” 
с обща дължина 2х406,84 = 813,68 м и два надлеза над бул. „П. К. 
Яворов” по кръговото кръстовище с бул. „Драган Цанков“. Над-
лезите провеждат двете платна за движение по бул. „Драган 
Цанков” в рамките на кръговото кръстовище над реконстру-
ирания бул. „Пейо Яворов”. Съоръженията са с изцяло еднаква 
конструкция и с ширина между корнизите на пътното платно 
14 м, а на настилката - 8 м.

Снимки Денис Бучел
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Г-н Рифай, какъв беше по-

водът за визитата ви в Бъл-

гария?

Това е първото ми посеще-
ние в България, след като бях 
преизбран за генерален секре-
тар на Световната туристи-
ческа организация за още един 
4-годишен мандат. Страната 
ви е изключително важна за 
нашата организация, член е на 
Изпълнителния съвет и съм тук, 
за да отбележа това. Дойдох и 
за да поздравя екипа на Минис-
терството на икономиката и 
енергетиката за изработената 
Стратегия за устойчиво разви-
тие на туризма до 2030 г. 

Успяхте ли да се запознае-

те с документа?

Отдавна следим процеса по 
изготвянето на стратегията, 
аз съм в постоянен контакт 
със зам.-министър Ботев. Ня-
колко пъти се срещахме и об-
съждахме нещата лично и съм 
изключително впечатлен от ка-
чеството на документа. Сега 
трябва да видим какво следва, 
да помислим как тази страте-
гия може да бъде реализирана 
оттук нататък, така че да вле-
зе в действие и да е ефективна 
до 2030 г. Това, което е важно, 
е, че се доказва политическата 
воля за растеж. Вярвайте, че 
туризмът е бъдещето на стра-
ната ви. Тази увереност трябва 
да дойде от върха на политиче-
ската пирамида. Всичко друго е 
детайл. Могат да се разрабо-
тят нови продукти, да се развие 
инфраструктурата, но това е 
невъзможно, без политическата 
система да прозре, че туризмът 
е важен. Видях вашия документ, 
той е солиден. Сравних го с дру-
ги подобни и вярвам, че ако го 
следвате, ще тръгнете бързо 
напред и нагоре.

На министър-председателя 
Пламен Орешарски връчих пис-
мо, което вече е в ръцете на 
ръководителите на 61 държа-
ви. Това е апел за подкрепа на 
туристическия сектор като 
изключително важен както за 

икономиката, така и в социален 
аспект.

Каква е вашата лична ви-

зия за развитието на туризма 

у нас?

Вие имате абсолютно всич-
ко като дадености. Затова по 
отношение на перспективите 
най-важното е да реши-
те на кой елемент иска-
те да наблегнете, да го 
развиете и да изтъкнете 
пред света. Личното ми 
мнение е, че в ретрос-
пективен план България 
е наблягала на морския 
си туризъм и особено по 
Южното Черноморие е 
постигнато значително 
ниво на насищане. 

Затова препоръчвам 
сега продуктът да се 
диверсифицира и да на-
сочите вниманието си 
към планинския туризъм, 
но не само през зимата, 
а и през лятото. Имате 
прекрасни места, където 
можете да съчетаете 
всичко. И мисля, че този факт 
е ясен и се разбира добре от хо-
рата в МИЕ. По този начин ще 
се решат много от проблемите 
на бранша. 

Второто голямо постижение 
чрез един такъв подход ще бъде 
по-широкото географско разпо-
ложение – ще бъдат обхванати 
по-големи територии и ще се 
генерира повече заетост за хо-
рата в съответния регион. Ту-
ризмът е изключително мощно 
средство, особено на места с 
безработица. 

Едно от всеки 11 работни 
места в света се създава от 
туристическия сектор. Непре-
кият положителен ефект е още 
по-голям, защото всяко място 
тук генерира още 1,4. Така че, 
ако човек отвори ресторант и 
наеме 10 души, ще има работа 
за още 14, ако направи хотел и 
наеме 100, ще осигури заетост 
за още 140. 

Всичко това е заложено в 
стратегията и аз съм тук, за 

да ви подкрепя и 
да кажа публично 
на обществото, 
че този документ 
е изключително 
важен. И че под-
ходът е много 
добър. 

Какви са недостатъците 

на българския туризъм в мо-

мента?

Българският туризъм все 
още не е разгърнал своя огро-
мен потенциал. Това трябва 
да се случи на две нива. Първо, 
да се върнете към корените, 
към силата, която се основава 
на богатата култура, доброто 
местоположение, природата, 
балнеологията. Не да се съсре-
доточавате само върху морския 
туризъм. Второ, да наблегнете 
на рекламата. Когато разработ-
вате вашите продукти, трябва 
да може да кажете на света: 
„Елате и се почувствайте като 
римски императори!“ Това е важ-
но, защото разработката на 
продуктите без реклама е пиле-
ене на инвестиции.

Какви тенденции наблюда-

вате по света?

През последните няколко го-
дини Германия беше основният 
източник на туристи към всички 

държави в света. Миналата годи-
на Китай надмина Германия с 30 
млн. туристи – 98 млн. души от 
Пекин похарчиха 129 млрд. долара.

Българските организации 

приеха официално Етичния ко-

декс на СОТ. Какво предвижда 

той?

Световният етичен кодекс 
в туризма е приет от Общата 
асамблея на обединените нации 
през 2007 г. Това е най-важният 
документ, който очертава как да 
използваме туризма като сила, 
която поражда добри практи-
ки към хората и природата. 281 
компании и асоциации от 35 раз-
лични страни са се присъединили.

Каква грешка не бива да до-

пускаме, когато разработваме 

нови територии и продукти?

Трябва да имате предвид, че 
ниските цени никога не могат 
да бъдат конкурентно предим-
ство. Добрите условия са там, 
където има прекрасни пейзажи 
и богата култура. Те могат да 
се съчетаят, когато хората 
ви накарат да се почувствате 
доб ре дошли – това е основата. 
Туризмът никога не означава да 
се създаде само едно място с 
високи или ниски цени – той оз-
начава качествено преживяване 
на всички равнища. Никога не се 
насочвайте към евтиното, не 
се конкурирайте на базата на 
цени или масов туризъм. Из-
граждайте качествена инфра-
структура.

Инвестиции в СПА и голф комплекси и приоритетно развитие  
на планинските райони предвижда документът, с който целим ръст 
от 12 млн. посетители през 2030 г.

страните – членки на ЕС.
Хората със затруднена мо-

билност са другата голяма гру-
па, за която България трябва 
да се подготви, но засега услу-
гите за тях са слаборазвити. 
Прогнозите са, че през 2020 г. 
около 127 млн. туристи с двига-
телни проблеми ще са готови 
да тръгнат по света, но ще 
отидат там, където им осигу-
рят инфраструктура, улеснява-
ща придвижването им. Заради 
застаряването на световното 
население големите в туризма 

пък разработват пакети за 
възрастовата група 65+.

Прогнозите са,  че през 
2020 г. населението над 65 г. 
в Европа ще достигне 20%. 
Освен че са платежоспособни, 
тези хора разполагат с много 
свободно време. „Щастливите 
пенсионери” обаче търсят мо-
дерен СПА, балнео-, еко- и сел-
ски туризъм и културни воаяжи.

За реализирането на стра-
тегията ще се черпи ресурс 
от всички оперативни прог-
рами.

Талеб Рифай, ген. секретар на Световната организация по туризъм към ООН: 

Елица Илчева

България да наблегне на 
зимния туризъм и да развива 
планинските курорти така, 
че да са атрактивни и през 
лятото. Това е недвусмисле-
ната препоръка на генералния 
секретар на Световната орга-
низация по туризъм (СОТ) към 
ООН Талеб Рифай. Той дойде 
у нас миналата седмица, за да 
насърчи финалните стъпки към 
утвърждаването на Национал-
ната стратегия за устойчиво 
развитие на туризма, която 
беше приета от Министерския 
съвет. 

Документът представлява 
задълбочен анализ на всеки вид 
туризъм у нас – на силните и 
слабите му страни и на мер-
ките за оползотворяване на 
потенциала на сектора. Прог-
нозата на Световната органи-
зация е, че през всяка следва-
ща година до 2020-а България 
ще има устойчив ръст с над 
4%. Това е 2 пъти над средния  
очакван за туризма в Европа. В 
близките години за Стария кон-
тинент се предвиждат 2,7%, а 
за Азия – 3,5 – 4%.

Сметките сочат, че през 
2020 г. страната ни ще посе-
тят над 9 млн. чужденци, без 
транзитно преминаващите. 10 
години по-късно цифрата тряб-
ва да набъбне до 12 млн., като 
за периода до 2020-а секторът 
може да генерира до 18% от 
брутния вътрешен продукт на 
България. 

Бързо развиващите се па-
зари в Азиатския регион ще 
осигурят най-висок ръст на 
туристи към Европа през след-
ващите 2 десетилетия, кате-
горични са анализаторите. За-
това туристическата реклама 
трябва да се насочи към тази 
част на света. 

Планирано е и разработва-
не на продукти, които са с 
потенциал да преодолеят се-
зонността. Ще се предлагат 
диференцирани, комбинирани и 
комплексни услуги: море – СПА, 
море – голф, планина – СПА, 
СПА – културно-исторически 
маршрути. Това означава ин-
вестиции в изграждането на 
нови СПА и балнеокомплекси, 
голф игрища и инфраструкту-
ра в планините. Туристическо-
то райониране е друг акцент 
от документа. С него ще се 
постави фокус върху особено-
стите на регионите с възмож-
ност за съчетаване на няколко 
продукта, гарантиращи цело-
годишна заетост.

Има идея и за промяна във 
вида чуждестранни гости. СПА 
и рехабилитационният туризъм, 
които са акцент в следващите 
6 години, ще се развиват чрез 
привличане и на корпоратив-
ни клиенти и осигуряване на 
дългосрочни договори за бал-
неолечение чрез здравни каси, 
пенсионни фондове и здравно-
застрахователни дружества от 

Генералният секретар на Све-

товната организация по туризъм 

(СОТ) към ООН Талеб Рифай е без-

спорният № 1 в гилдията. Извършил 

е първите приватизации в родина-

та си Йордания, преподавал е исто-

рия и архитектура в САЩ и е личен 

приятел на зам.-министъра на ико-

номиката и енергетиката с ресор 

„Туризъм” Бранимир Ботев. Рифай 

гостува у нас, като отправи апел 

към премиера Пламен Орешарски да 

подкрепи туристическия сектор и 

убеди 14 български организации да 

подпишат Глобалния етичен кодекс 

на СОТ. Не пропусна и да похвали еки-

па на Министерството на икономи-

ката и специално зам.-министър Бо-

тев за свършената работа.

Снимка авторът
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Мирослав Еленков

Г-н Такев, къде стои 

България на фондовата 

карта на Европа?

Директно сравнение 
между два европейски па-
зара не би било коректно, 
тъй като няма как страна-
та ни да бъде съпостави-
ма от гледна точка на раз-
мера на икономиката си, 
която е предопределяща 
за стойностите на акции-
те. Така например брутни-
ят вътрешен продукт на 
България (БВП) е едва на 
22-ро място в Европейския 
съюз в номинално израже-
ние и на последно на глава 
от населението. В този 
смисъл не е реалистично 
да си въобразяваме, че мо-
жем да настигнем полския 
пазар, който доста често 
ни бива даван за пример.

Задачата пред всеки 
оператор е да изгради съ-
ответната инфраструк-
тура и правила за функцио-
ниране, от една страна, 
което да осигури дости-
гането на съпоставими 
нива на обращаемост на 
търгуваните акции, а от 
друга – да гарантира по-
стоянен приток от нови 
компании. Така например 
има държави,  в които 
обращаемостта,  т.е . 
съотношението между 
стойността на търгува-
ните акции за една годи-
на и общата пазарна на 
листваните дружества, 
е над 100%. Това означава, 
че средно всички акции си 
сменят веднъж собстве-
ника за периода, включи-
телно и тези на страте-
гическите инвеститори. 
У нас това съотношение 
обаче е около 10%, което 
ясно свидетелства за 
слабо активна търговия. 
Тоест ключът е именно в 
повишаването на съотно-
шението, паралелно с на-
растване на знаменателя 
в него посредством нови 
листвания. 

Какви са очаквания-

та ви за развитието на 

борсата до края на го-

дината? Докъде стиг-

на приватизацията на 

БФБ?

Надявам се инерция-

та, която беше набрана 
през втората половина 
на 2013 г. и през първо-
то тримесечие на тази 
година, да не бъде загу-
бена. Възстановяването 
на пазара е необходимо 
за укрепване доверието 
на инвеститорите. У нас 
участниците очакват да 
реализират доходност 
предимно при по-дълго-
срочни възходящи движе-
ния. Възползващите се 
от краткосрочната во-
латилност (включител-
но и в рамките на един 
ден), т.е. тези, които 
разчитат повече на раз-
ликата между курсовете 
„купува“ и „продава” и на 
печалба от реализирани-
те обороти, като цяло са 
малцинство. В този сми-
съл, независимо че това 
не е желан ефект и ни по-
ставя като цяло в трудна 
ситуация, за да е налице 
инвеститорско доверие, 

е необходим и бичи (рас-
тящ) пазар.

По отношение на при-
ватизацията на борсата 
– това е процес, за който 
ние винаги сме настоява-
ли да се случи максимал-
но бързо и в комбинация с 
продажба на „Централен 
депозитар“ АД. Докол-
кото ми е известно, от 
страна на Агенцията за 
приватизация и следпри-
ватизационен контрол 
(АПСК) е избран оцени-
тел на държавните дя-
лове. Повече детайли по 
процеса обаче могат да 
предоставят единстве-
но колегите ни от АПСК.

Мисли ли се за разно-

образяване на инстру-

ментите за търговия 

на БФБ?

Предоставянето на 
адекватните  спрямо 
състоянието на пазара 
инструменти винаги е 

било и ще бъде приори-
тетна задача пред нас. 
Преди време предприехме 
някои стъпки в посока 
проучване за търговия с 
борсово търгувани фон-
дове и структурирани 
продукти. Именно тези 
две групи инструменти 
считаме за логичната 
следваща стъпка. След 
достигане на необхо-
димата ликвидност на 
спот пазара, т.е. в по-
дългосрочен план можем 
да мислим и за продукти 
от рода на фючърсите и 
опциите. Разбираме, че 
за много хора предлага-
нето на пълния спектър 
от инструменти е же-
лана цел, но от гледна 
точка на интегритета 
на пазара в настоящия 
момент те биха довели 
до повече проблеми, от-
колкото позитиви. Не-
обходимо е да има три 
основни предпоставки, а 
именно добра ликвидност 
на спот пазара, познание 
за същността на дери-
вативните финансови 
инструменти и преус-
тановяване на всякакви 
съществуващи непазар-
ни практики и тогава 
можем да преминем на 
следващото ниво. 

Кои са най-търгува-

ните компании?

Структурата на сег-

ментите е такава, че 
към всеки един се прила-
гат определени минимал-
ни изисквания, като част 
от тях са количествени. 
Формално погледнато, 
на най-високия ни, т.нар. 
премиум сегмент крите-
риите са най-високи. Ре-
ално погледнато обаче, 
включително и ако раз-
гледаме собствената си 
история, най-продавани 
компании са именно тези, 
които са пожелали да се 
търгуват активно.

Какви мерки според 

вас трябва да се пред-

приемат за привлича-

нето на инвеститори? 

Българските борсово 

т ър г у в а н и  ф о н д о в е 

(ETF) ще бъдат ли инте-

ресни за тях?

Привличането на ин-
веститори е постоянен 
процес, към който следва 
да са съпричастни всич-
ки заинтересовани от 
състоянието на пазара, 
като успехът на кон-
кретните мерки зависи 
от комбинираните и це-
ленасочените им усилия. 
Именно затова е необхо-
димо институциите да 
действат съгласувано и 
еднопосочно, тъй като в 
дългосрочен план иконо-
миката на всяка страна 
в една или друга степен 
зависи от състоянието 
на небанковия финансов 
сектор. 

Усилията следва да са 
в зависимост и от това 
какъв тип инвеститори 
търсим. Така например 
най-подходящото сред-
ство  спрямо  местни 
индивидуални лица са 
различните инициативи, 
целящи по-добра и про-
фесионална подготовка, 
а оттам – и създаването 
на правилни очаквания 
от пазара. С цел привли-
чането на чуждестран-
ни инвеститори мога 
да кажа, че последно в 
началото на април в Лон-
дон проведохме едно от 
т.нар. роуд шоута имен-
но с такава идея, което 
беше организирано за-
едно с други пазари от 
региона. Но към насто-
ящия момент, въпреки че 
нашите членове (банки-
те и инвестиционните 
посредници) забелязват 
нарастващ интерес на 
клиенти от чужбина, де-
лът на притежаваните 
от чуждестранни лица 
акции е все още доста 
нисък – от порядъка на 
20% от общия брой. Този 
процент беше значител-
но по-висок в годините 
преди настъпването на 
финансовата криза, кое-

то определено означава 
наличие на потенциал. 
Организирането на роуд 
шоута, въпреки че в чуж-
бина за това е важно и 
наличието на партньор, 
ще бъде приоритет и в 
бъдеще, тъй като, как-
то стана дума, тук ед-
нократните действия 
нямат ефект. Тоест, ако 
искаме чуждите инвес-
титори да ни забеляз-
ват, то е необходимо да 
сме постоянно в полезре-
нието им. 

Колкото за борсово 
търгуваните фондове, 
както  бе  споменато, 
считаме, че този инстру-
мент е от особена необ-
ходимост в момента на 
пазара и именно поради 
тази причина предпри-
ехме конкретни стъпки 
в тази посока. Този вид 
фондове дават възмож-
ност на вложителите да 
се възползват от движе-
нията на даден индекс 
(при пасивно управлява-
ните фондове), какъвто 
например е SOFIX. Съще-
временно борсово търгу-
ваните фондове заедно 
със структурираните 
продукти от гледна точ-
ка на притежателя им не 
носят рисковете, присъ-
щи за други инструмен-
ти, които дават подобна 
експозиция към пазара, 
каквито са фючърсите, 
опциите и извънборсово 
търгуваните договори за 
разлики.

И м ам е  п о д п и с ан о 

споразумение  за  ди -

ректно сътрудничест-

во с фондовата борса в 

Букурещ, така че да има 

възможност за двойно 

листване на наши ком-

пании на двете борси. 

Какъв е интересът към 

това от българските 

фирми? Работи ли се в 

посока подписване на 

такива документи и с 

други фондови борси?

Тези връзки се изграж-
дат единствено в резул-
тат на заявен интерес 
от страна на емитент 
или членове на депози-
тарната или клирингова 
институция, тъй като 
не би било икономически 
обосновано да се изграж-
дат връзки (т.е. правят 
разходи), които впослед-
ствие никой не ползва. В 
конкретния случай с Ру-
мъния беше налице инте-
рес от местен емитент, 
който впоследствие про-
мени плановете си. Не-
зависимо от това обаче 
оставаме отворени да 
работим за всяка иконо-
мически обоснована ини-
циатива. 

Иван Такев, изпълнителен директор на Българската фондова борса: 

Ако искаме чуждите инвеститори да ни забелязват, 
то трябва да сме постоянно в полезрението им
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Людмил Митакев

Някой ще каже: „Е, как-
во толкова – една лампа.“ 
Да, наистина технологи-
ята за изработването не 
се е изменила през време-
то. Но по отношение на 
формата и внушението 
дизайнерите постигат 
върхове. Днес осветле-
нието може да се компо-
зира по подходящ за всеки 
вкус начин.

Колко е важна  

светлината

Субективното възпри-
емане на пространството 
е функция на светлинния 
контраст. Когато е ед-
нородно, емоционалното 
въздействие намалява. 
Неоправдано е използва-
нето на скъпи материали, 
ако те не могат да бъдат 
показани в цялата си пре-
лест чрез подходящата 
светлинна схема. Именно 
тя е един от най-важните 
фактори в интериорния 
дизайн. Осветлението 
помага за ориентацията 
в сложни обемно-прос-
транствени структури и 
за по-лесното възприема-
не на обособените зони 
с различно функционално 
предназначение. Лъчи-
те – без значение дали 
слънчеви, или родени от 
електрическата крушка, 
изявяват архитектурни-
те елементи. Понякога 
това е най-успешният 
начин за коригиране на го-
лемината и пропорциите 
на пространството. За-
това светлинният дизайн 
трябва да бъде решен 
в една от най-ранните 
фази на проектирането. 
Така нараства и значе-
нието на самите освети-
телни тела. Когато кон-
цепцията за интериора 
е оформена и е уточнено 
местоположението на от-
делните мебелни групи и 
декоративни елементи, се 
пристъпва към планиране 
на светлинната инста-
лация. Решава се видът 
и разположението на от-
делните тела. Определя 
се участието на общото 
и на диференцираното ос-
ветление.

Идеи има всякакви

Съвременните тен-
денции са за съчетания на 
монохромната естетика 
и минимализма. Израбо-
тените по тези принци-
пи осветителни тела са 
истински шедьоври. Те 

имат цялостна, завърше-
на форма и впечатляват 
с естетиката си. И тъй 
като въображението и 
съвременните техноло-
гични възможности на 
творците на промишлен 
дизайн нямат граници, мо-
гат да се изберат инте-
ресни, стилни, оригинални, 
необичайни – каквито по-
желаете – осветителни 
тела. Лампа с формата 
на динозавър, изработе-
на от хартия, идеално би 

паснала на детска 
стая. А крушка с под-
брана форма, висяща 
на шнур, би свършила 
добра работа в гара-
жа или в зоната за 
работа.

Следва да се отбеле-
жи, че консервативните 
традиционни плафони вече 
не са интересни. Предла-
ганите иновационни лампи 
от водещи дизайнери ще 

станат център на всеки 
интериор и предмет на 
дълги разговори между це-

нители. До-
бър пример 
е серията на 
Пол Хенинг-
сен. Негови-
те творби 

особено добре прилягат 
в жилища, проектирани 
в минималистичен стил. 
Друг подход е избрала ра-
ботещата в Калифорния 
експериментаторка Таня 
Кларк. Нейните модели от 
серията „Течни светлини” 
впечатлиха артистични-
те среди в Холивуд. Непо-
средствено след първите 
й инсталации заваляха 
покани за откупуване на 
престижните творби от 
редица музеи на модерно-
то изкуство. 

Но ако индустриални-
ят стил или епическата 
тематика не се харес-
ват, има толкова много 
други разработени теми, 
които покриват цялата 
гама от вкусове. Една 
от тенденциите е да се 
търсят ниши за възмож-
ните увлечения и лични 
предпочитания. Фанати-
ците на видео игрите, 
които обичат да седят 
с часове пред компютри-
те, биха оценили серията  
осветителни тела на Ра-

йън Маклини. Чудатите 
изображения на герои от 
класическите игри, позна-
ти ни от детството, са 
негов любим инструмен-
тариум. 

Немският дизайнер 
Франк Бухвалд наскоро 
стана известен с ориги-
налните си тела в стил 
п с е в д о а н т и к в а р и а т 
(стимпанк). Те могат да 
се превърнат в центра-
лен елемент на всеки ин-

териор. Отличават се с 
естетика и завладяващи 
детайли. Една с друга 
лампите не си приличат, 
въпреки че ги обединява 
оригиналният стил на 
твореца.

И н -
т е р е с -
на  ниша 

напоследък е т.нар. про-
фесионална лампа. Ди-
зайнерите предлагат 
осветителни тела с харак-
терните атрибути, напри-
мер за лекарски кабинети. 

Модернизъм  

на българска почва

Интересно вписване в 
модните тенденции пред-
ставиха наскоро Румен 
Костов и Калина Борисова 

от студио „Щрак“. Ръчно 
изработените уникални 
експонати са издържани 
в ретро модернистичен 
стил, който създава топ-
ла атмосфера и едновре-
менно с това не оставя 

съмнение във функцио-
налността на произ-
веденията. Във всеки 

предмет личи вниманието 
към детайла и усещането 
за светлина и артистич-
на експресия.

Нестандартни и прак-
тични, лампите са май-
сторски изработени пре-
димно от дърво, стъкло 
и метал. Концепцията за 
тях създателите им сами 
описват в едно изрече-
ние: това са предмети, 
извадени от контекста 
на нормалното им пред-
назначение и употребени 
като части на чудновати 
лампи. 

Въображението на творците няма граници

Завладяващата серия на Франк Бухвалд

Лампа артишок  

от Пол Хенингсен

Същият автор предлага 

лампа за детска 

стая, която се свива 

през деня, а вечер се 

разтваря

Маклини 

твори в стил „Робокоп”

Светлина 

от Айфел

Крикът от старата ви 

кола все още може да се 

използва

Останаха 

ви тръби 

от ремонта 

на банята

Лампа 

етажерка

Да поиграм 

федербал

Как свети тази 

лампа?

Като 

произведение  

на изкуството

Не продавайте 

мъжа си
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Наименование: „Избор на изпълнител на СМР на обект „Изграждане 
на пречиствателно съоръжение за отпадни води и външни комуникации 
в с. Глогово, община Тетевен”

Наименование: „Строителни и монтажни работи по обособени 
позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Водоснабдяване на с. 
Орешница, община Кърджали” и Обособена позиция №2 „Подмяна на тлас-
кател от ПС до НВ за с. Царевец, община Кърджали”

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. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ЧАСТНИ СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 3 часа и  обработка на материала  150 лв.
Фотозаснемане до 6 часа и  обработка на материала  300 лв.
Видеозаснемане 1 ден      250 лв.

8. ПРЕДПЕЧАТ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ, ПОСТЕРИ

За членове на КСБ 50 лв.
За външни клиенти  100 лв. 

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

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.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: община Тетевен
Oсн. предмет: 45252127 - Строителни и 
монтажни работи по общо изграждане на 
пречиствателни станции за отпадни води 
Прогнозна стойност: 1 887 902,94 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци – 6
Срок за получаване на документация за 

участие: 07.07.2014 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 17.07.2014 г. Час: 17:00

Отваряне на офертите: Административна-
та сграда на община Тетевен
Дата: 18.07.2014 г. Час: 11:00

За контакти: инж. Дочка Дачева, инж. Ва-
лентина Боева
Факс: 0678 52588
Адрес: Тетевен, пл. „Сава Младенов" № 9
Адрес на възложителя: www.teteven.bg
Телефон: 0678 52200
E-mail: mayortn@abv.bg

Възложител: Община Кърджали
Описание: Предмет на поръчката е из-

вършване на строителни и монтажни рабо-
ти по обособени на обект „Водоснабдяване 
на с. Орешница, община Кърджали” и „Подмя-
на на тласкател от ПС до НВ за с. Царевец, 
община Кърджали”, подробно описани в коли-
чествени сметки, приложени към докумен-
тацията за участие в процедурата.

Oсн. предмет: 45231300 - Строителни 
и монтажни работи по общо изграждане на 
преносни водопроводи и канализация 

Прогнозна стойност: 1 547 583,34 лв.
Общо количество или обем: СМР 

по обособена позиция №1 „Водоснабдя-
ване на с. Орешница, община Кърджа-
ли” – 1 235 000,00 лв. с включен ДДС, 
1 029 166,67 лв. без ДДС. СМР по обособена 
позиция №2 „Подмяна на тласкател от ПС 
до НВ за с. Царевец, община Кърджали” – 
622 100, 00 лв. с включен ДДС, 518 416,67 лв. 
без ДДС. Видовете и количества СМР по 
обособени позиции са подробно описани в 
количествените сметки по обекти.

Технически възможности: Изискуеми 

документи и информация: 1. Информация за 
броя на работниците и служителите и за 
броя на ръководните служители на участни-
ка – собствени и наети. 2. Справка-декла-
рация за наличието на собствено или наето 
техническо оборудване, необходимо за изпъл-
нение на поръчката. 3.Справка-декларация 
на изпълнените договори за строителство 
през последните 5 (пет) години, съдържаща 
информация за стойностите, датите, възло-
жителите и предмета на договора, придру-
жен с препоръки за добро изпълнение (рефе-
ренции). 4. ISO 9001:2000 и/или ISO 9001:2008 
и ISO 14001 или еквивалентни на тях.

Минимални изисквания: 1. Участникът 
следва да има изпълнени успешно в рамките 
на последните пет години (2009 – 2013 г.) 
минимум два договора за строителство на 
обекти с предмет, сходен с предмета на 
поръчката, на обща стойност не по-малка 
от двукратната стойност на обособена-
та/ите позиции, за които е представено 
предложението. 2. Всеки участник трябва 
да разполага с ръководен персонал, който 
ще изпълни поръчката, и трябва да включ-

ва минимум 15 квалифицирани строителни 
работници и един технически ръководител 
– дипломиран строителен инженер или стро-
ителен техник, отговарящи на условията 
на чл. 163а от ЗУТ, минимум 5 години стаж 
за всяка обособена позиция. 3. Участникът 
трябва да е вписан в Централния профе-
сионален регистър на строителя и да има 
издадено удостоверение от Камарата на 

строителите за изпълнение на строежи в 
съответствие с групата и категорията 
на строежа – предмет на настоящата об-
ществена поръчка, които ще се изпълнят 
съгласно одобрени проекти и разрешение за 
строеж. 4. Участниците да са сертифици-
рани по стандарти ISO 9001:2000 и/или ISO 
9001:2008 и ISO 14001 или еквивалентни на 
тях.

Краен срок за изпълнение: Завършване: 
10.12.2014 г. 
Срок за получаване на документация 

за участие: 01.07.2014 г. Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или за-

явления за участие: 07.07.2014 г. Час: 
16:30
Отваряне на офертите: Община Кър-
джали
Дата: 08.07.2014 г. Час: 10:00
За контакти: инж. Харитон Христов, 
сектор „Обществени поръчки”
Адрес: бул. „България” № 41
Телефон: 0361 67330

ОФЕРТА
О

Ф
ЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

НОВО!

НОВО!
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The FIFA World Cup in 2014 will be 20th consecutive Mondial and 
will be held in Brazil. The South American country had to wait for 64 
years to welcome again a forum of this caliber on its land. 

The government invested nearly USD 4 billion in the construction of 
new stadiums and reconstruction of existing ones. Another solid amount 
was invested in the overall reorganization of the transport infrastructure 
of the country. Funding is planned so that it is beneficial also in two 
years when Rio de Janeiro will take next summer Olympic Games. 

However, Mondial is now knocking on the door. Brazil is ready to 
delight its fans with a trophy. Spain will strive to protect its world gold. 
Nobody should write off the national teams of Germany, Italy, Argentina 
and Uruguay. The truth is that a very interesting and emotional world 
cup is coming, of which no doubt those who will benefit most are we, 
the viewers. So the world becomes football on 12 June with the match 
Brazil – Croatia. 

USD 130 billion budget for recovery of the Middle East 
country for 2014

Only this year’s budget for 
reconstruction of Iraq will be 
USD 130 billion. Until 2016 it 
will be doubled, which means 
that there will be construction 
on a broad front. Now are im-
plemented infrastructure pro-
jects – ports, roads, bridges, 
energy, water and sanitation 
facilities but also residen-
tial and administrative build-
ings. “Bulgarian construction 
companies have a great op-
portunity to work on many 
of them,” said Iraqi Minister 
of Construction and Housing 
Mohamed Sahib Al-Deraji. He 
led an official delegation that 
held a working meeting with 
the management of the Bul-
garian Construction Chamber 
(BCC) in the headquarters of 
the organization. 

BCC Chairman Eng. Sve-
toslav Glosov got the guests 
acquainted with the role of 

the branch structure as part-
ner of the institutions and as 
a guarantor for the capacity 
and professionalism of Bul-
garian companies working 
in the country and abroad 
through the issue of a cer-
tificate by the Central Profes-
sional Register of Builders. 
He underlined that our build-
ers have gained experience 
over the years in building 
hospitals, roads and other fa-
cilities in Iraq. Recently coop-
eration with other countries in 
the region, such as Morocco 
and Algeria, has also devel-
oped well.  

Minister Sahib Al-Deraji 
expressed his expectations 
that the BCC management 
would introduce the mem-
bers of the organization with 
the prospects for cooperation 
with Iraq in construction. Ac-
cording to him, they are enor-

mous and so he hopes soon 
our construction companies 
to visit Bagdad. Moreover, in 
the capital will be organized 
an exhibition of produced in 
Bulgaria construction materi-
als so that local companies 
get informed about imports 
from our country. The minister 
sees also prospects for coop-
eration in sending engineers 
from Iraq to specialize in our 
country. 

On the question of securi-
ty of foreign companies in the 
country the minister explained 
that it is guaranteed as there 
are individual incidents only in 
the western part. He stressed 
that for the smooth introduc-
tion of our companies on the 
Iraqi construction market is 
necessary to find a local part-
ner or a bank which interacts 
with such Iraqi financial insti-
tution to guarantee.

Mohamed Sahib Al-Deraji, Minister of Construction and 
Housing of the Republic of Iraq: 

In 2016 we will allocate over 
USD 200 billion for construction 

A protocol of intent on cooperation was 
signed between the Ministry of Investment 
Planning of Bulgaria and the Ministry of 
Construction and Housing of Iraq. The document 
was initialed by Arch. Ivan Danov – Minister of 
Investment Planning and Mohamed Sahib Al-
Deraji – Minister of Construction and Housing. 
The protocol aims to demonstrate the vision 
for development of Bulgarian-Iraqi relations 
in the sector. Among the intentions are our 
specialists to train Iraqis in the field of geodesy 
and cadaster, as well as to attract investors from the Middle East country. 

The meeting was attended also by Borislav Angelov – Deputy Minister of Investment Planning 
and Lachezar Stefanov – Director of “Attracting financial resources” Directorate at MIP, and others. 

Mr. Minister, what does the recovery 

plan for Iraq include and what funds have 

been earmarked for construction?

The annual budget is within USD 130 bil-
lion and about half of these funds are spent 
on construction activities, i.e. about USD 63 
billion. They are focused on the construction of 
residential buildings, roads, bridges and other 
infrastructure sites. In subsequent years this 
amount will increase continuously because 
the budget of Iraq will increase as a result of 
the export of large quantities of oil. I expect in 
2016 to allocate over USD 200 billion for con-
struction. Currently, a number of foreign and 
local companies build in Iraq but we need more 
companies because the sites are many. Our 
visit aims to attract Bulgarian builders to Iraq 
and to develop the bilateral relations between 
the two countries. I hope with the activities of 
your companies in our country to contribute 
your country to get out of the economic crisis. 

What are the results of your visit to Bul-

garia? 

We have reached agreements with the 
Ministry of Investment Planning and with the 
Bulgarian Construction Chamber soon to 

organize a business delegation visit to our 
country, including representatives of compa-
nies in the sector. The purpose of the visit is 
the managers of companies to learn about 
construction conditions in Iraq. We discussed 
with representatives of MIP also the question 
of facilitating the issuance of Bulgarian vi-
sas for Iraqis – not only for tourists but also 
for businessmen. One of the reasons not to 
come here is precisely the difficult procedure 
and another one is the lack of direct flight 
connection between Sofia and Bagdad. 

You signed a protocol of intent on co-

operation with the Ministry of Investment 

Planning. What is its purpose? 

The main task is to declare our willing-
ness to exchange experience between the 
two countries in the construction sector. We 
united around the idea  to organize in Iraq an 
exhibition  of Bulgarian construction materials. 

We need also your experience in cadaster 
and in geodesy. We hope our specialists to 
come to your country for training. I expect in 
the future trade between the two countries to 
increase and to encourage Iraqis to invest in 
Bulgaria. 

Hristo Alexiev, Deputy Director 
General of National Railway 
Infrastructure Company:

Mr. Alexiev, the year began strongly for 

National Railway Infrastructure Company 

(NRIC) with the start of modernization of 

the railway line Septemvri – Plovdiv under 

the Operational Program “Transport” (OPT).  

Subsequently, however, the project was 

identified as a risky one. At what stage 

is the implementation and are there any 

problems?

The project “Septemvri – Plovdiv” is still 
identified in our records as a risky one. Its 
launch and implementation was delayed 
due to lengthy appeal procedures for 
selecting supervision of the site. At present 
construction activities are carried out on 
the three lots. There were a lot of problems 
that are already solved. The difficulties were 
of a different nature. We had such with 
respect to the issuance of building permits, 
etc. At the moment everything is resolved, 
the contractors are in full mobilization and 
schedules are adhered to. Dismantling on 
the track and excavation are carried out. 
The delivery of ballast has begun. After all, 
if working at such rates the construction will 
be completed within the deadline which is 
June 2015. The project “Septemvri – Plovdiv” 
is going well so far but we continue to keep 
a close eye because the risks are still 
there. Therefore, every month we have high-

level meetings with the managing authority 
to discuss what problems could halt the 
progress of the project and comment on 
possible measures to resolve them. 

Bulgaria undertook to build a railroad to 

the border with Macedonia. What are your 

plans in this direction? What funding will 

you rely on?

Bulgaria has a railway track to the 
border with Macedonia and actually only 2 
kilometers are missing. There is an unfinished 
tunnel which is border line between Bulgaria 
and Macedonia. The bigger problem is the 
line between Radomir and Gyeshevo that is 
in very poor condition and allows speed of 
some 40 – 50 km/h. The track is single and 
is not electrified. This determines a very slow 
travelling which is not attractive. On the other 
hand, our neighbors are away from the border, 
at about 60 km. The terrain in Macedonia 
is complex and requires large investments 
that will be made. Work is very active. We 
have seen this at our recent meetings with 
the Macedonian authorities. We agreed to 
support each other so that the project to be 
approved by EC to provide funding.

Garden party for the FIFA World Cup 
Samba by Bulgarian per-

formers, fine Brazilian cocktails 
and the elite of the diplomatic 
corps in our country… That 
was the atmosphere of the 
garden party at the residence 
of the Ambassador of Brazil 
in Bulgaria on the launch of 
the World Cup. The organ-
izer, Charge d’Affaires Minis-
ter Ricardo Guerra de Araujo, 
emphasized the importance of 
the global sporting event and 
hoped it bring joy to fans of the 
great game all over the world. 

Mondial conquers the world in June 

In 2015 we will focus 
on construction 
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Изключително смел 
план за спасяването на 
шведския град Кируна 
предложиха White Arkitekter 
в  съ трудн и че с тво  с 
Ghilardi + Hellsten Arkitekter. 
През юни започва пре-
местването на центъра, 
за да се избегне пропада-
не на сградите в рискови-
те зони, възникнали заради 
рудодобивната дейност. 
Преместването е с някол-
ко километра на изток.

Планът предвижда 
възстановяване на града 
върху устойчиви основи. 
Историческите и култур-
ните му ценности ще бъ-
дат запазени, но вече ще 

е независим от минната 
индустрия. С изпълне-
нието на мерките ще се 
създадат възможности за 
развитие на нов тип сто-
пански дейности, смятат 
авторите на проекта.

Преди повече от 100 
години центърът на Ки-
руна се оформя около най-
голямата мина в света, 
експлоатирана от дър-
жавната компания LKAB. 
През 2004 г. тя устано-
вява, че за да продължи да 
извлича желязо, трябва да 
копае още по-дълбоко. Това 
обаче би разместило зем-
ните пластове под повече 
от 3000 къщи и знакови по-
стройки, сред които сгра-
дата на общината, гара-
та и вековната църква.

За да спаси града, 

компанията обяви, че ин-
вестицията й за първата 
фаза на строителство 
на новата Кируна е 415,5 
млн. евро, които ще бъдат 
вложени в изграждането 
на новия център. Там ще 
бъде разположена истори-
ческата часовникова кула, 
нов туристически център 
и общинска сграда, проек-
тирана от Henning Larsen 
Architects.

На по-късен етап ще 
бъде изградена ефектив-
на публична транспортна 
система, ще се развиват 
и крайните квартали, кои-
то се простират на север 
и на юг от историческия 
център. 

Когато преместване-
то на Кируна приключи, 
старият град ще бъде 

превърнат в парк, а след 
израз ходването на ми-
ните те ще станат ту-
ристическа атракция. 
Изпълнението на плана, 
наречен Kiruna 4-Ever, ще 

отнеме около 20 – 25 го-
дини. Реализацията му 
ще бъде платена от мин-
ната компания. Тя уверя-
ва, че ще осигури общо  
1 млрд. долара, за да по-

крие разходите за разру-
шените сгради, за възста-
новяване на пейзажа и за 
проектирането и строи-
телството на новите зда-
ния и инфраструктурата.

Шведският град започва преместването си 

Банална истина е, че 
Китай е една от най-гъс-
тонаселените държави. 
Затова не е учудващо, че 
в Поднебесната империя 
инвестират в проекти за 
живот в необятното море. 
По поръчка на китайска-
та строителна компания 
СССС студиото AT Design 
Office от Великобритания 
разработи концепция за 
изкуствен плаващ остров, 
върху който могат да бъ-
дат събрани жителите 
на цял квартал. Той ще е 
съставен от шестоъгъл-
ни модули, каквито се из-
ползват при изграждането 
на 50-километровия мост 
Хонконг – Джухай – Макао. 
Отделните детайли мо-
гат да бъдат сглобени на 
сушата и да се пренасят 
до мястото на строител-
ството. Според AT Design 

Office островът, който се 
предвижда да бъде 4 кв. 
мили, ще бъде въглеродно 
неутрален, тъй като ще 
разполага със самоподдър-
жащи се системи за про-
изводство на храна и раз-
граждане на отпадъците.

Плаващият квартал 
ще има вертикални ферми 
и рибни стопанства, от 
които ще се изхранват 
жителите му. Жилищните 
сгради, търговските пло-
щи и местата за отдих 

ще бъдат разположени 
както над, така и под во-
дата, а система от туне-
ли ще образува мрежа за 
връзки между сградите и 
островите.

Предложението за пла-
ващия град все още се 
обсъжда от китайската 
строителна компания, 
според чиито предста-
вители е напълно реалис-
тично проектът да бъде 
тестван в по-малки раз-
мери през 2015 г.

По-широки, по-дълги и маркирани в ро-
зово – това са новите паркоместа само за 
жени в столицата на Южна Корея Сеул. 

Въпреки че мярката на правителство-
то изглежда като затвърждаване на сте-
реотипа, че жените са по-лоши шофьори от 

мъжете, розовите карета, наричани „тя-
места”, са всъщност част от по-мащабна 
програма, която цели да превърне града 
в по-удобно и добро място за нуждите на 
женския пол. Общата стойност на проек-
та е 100 млн. долара. Част от тези пари 
ще бъдат инвестирани в улично покритие 
от специален еластичен, по-мек матери-
ал, върху който ходенето на токчета ще е 
осезателно по-лесно. Ще бъдат създадени 
около 7000 нови тоалетни за жени, а розо-
вите паркоместа са предвидени в по-добре 
осветените и близки до магазините зони.

Корейските медии за момента не съоб-
щават дали, ако мъже шофьори използват 
новите места, ще бъдат глобявани. 

На почти всички улици в Париж ще 
бъде наложена максимално допустима 
скорост за движение на автомобили от 
30 км/ч. Проектът за това е на новоиз-
брания кмет Ан Идалго, а ограничението 
е част от по-мащабен план за устойчиво 
развитие на френската столица.

Според концепцията изключение от 
наложеното ограничение ще се допус-
ка само за някои от основните пътни 
артерии и булевардите по двата бряга 
на Сена. Там максимално допустимата 
скорост на движение ще бъде 50 км/ч. 
По околовръстния път на Париж пък ав-
томобилите няма да може да се движат 
с над 70 км/ч. Още по-рестриктивни за 
шофьорите ще са правилата в зоните, 
където едновременно с колите се движат 

и велосипедисти, които ползват предим-
ство. Там колите ще вдигат не повече 
от 20 км/ч.

Експертите уточняват, че това но-
вовъведение не е изненадващо, тъй като 
през последните години броят на пеше-
ходните зони в Париж непрекъснато се 
увеличава и заедно с това се въвеждат 
т.нар. екозони, където скоростта е огра-
ничена до 30 км/ч. До 2013 г. около 560 км 
от улиците на града вече са били част 
от такива зони, което е около една тре-
та от общия им брой. 

Привържениците на тази промяна 
обясняват, че благодарение на обособя-
ването на специалните зони и намалява-
нето на разрешената скорост през по-
следните години броят на инцидентите 
по пътищата намалява значително. В 
същото време се пести гориво. Постига 
се и подобрение в чистотата на въздуха 
и като цяло на качеството на живот в 
града.

През 1992 г. австрийският Грац стана 
първият град в Европа, където се въвеж-
да ограничение от 30 км/ч за движението 
на автомобилите в градската зона и 50 
км/ч – за колите по главните пътища. 

От десет години вто-
рият по големина град в 
Швеция упорито променя 
облика си. На мястото на 
старото пристанище се 
изгражда комплекс с обща 
площ 32 000 кв. м. Завърш-
ването му трябва да се 
увенчае с 60-етажен не-
бостъргач, който ще бъде 
най-високата сграда на 
Скандинавския полуостров. 
Местните власти искат 
това да е и красива, и ин-
тересна постройка, зато-
ва обявиха международен 
конкурс. В него участват 
пет архитектурни сту-
диа, сред които екипът 

на световноизвестната 
Заха Хадид. Конкуренти са 
SOM, Ian Simpson Architects, 
Manuelle Gau  trand Architects 
и Win gardhs Arkitektkontor.

Конкурсът се организи-
ра от Шведската асоциа-

ция на архитектите и об-
щинския Отдел за градско 
развитие, както и строи-
телната фирма Alvstranden 
Utveckling. Избраният про-
ект ще бъде обявен на 17 
юни.

Цената на земята в Централен Лондон 
продължава да се увеличава, което силно 
затруднява строителните компании в из-
граждането на достъпни жилища. Това е и 
пречка за кмета на града Борис Джонсън, 
който желае да се пребори с недостига 
на домове за социално слаби. За 12-те ме-
сеца до края на март цените са скочили 
с 25,8%. Парцелите в столицата на Ве-
ликобритания в момента струват с 27% 
повече в сравнение с предишния рекорд, 
достигнат през 2007 г. преди кризата.

Според изчисления градът има нужда 
от 50 хил. нови жилища всяка година, за 
да се задоволяват безпроблемно нужди-
те на нарастващото население. Отдел-

но близо две трети от тези площи не 
трябва да струват повече от 4,8 хил. 
паунда за кв. м, за да може гражданите 
на британската столица да си ги поз-
волят. През април цените на жилищата 
във Великобритания се повишиха за 16-и 
пореден месец благодарение на правител-
ствената подкрепа за сектора. 
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Джон Грийн започва ра-
бота по книгата „Вината в 
нашите звезди” през 2000 
г., когато още студент 
работи като капелан в 
детска болница. Целта му 
била да напише история за 
млади хора като тези, кои-
то срещнал в болницата. 
По думите му те са забав-
ни, изпълнени с живот и са 
страхотна компания. Рома-
нът е публикуван на 10 яну-
ари 2012 г. и дебютира под 
номер 1 в списъка с бест-
селъри на „Ню Йорк Таймс”. 

Конкретната причина 
да разкаже тази история е 
приятелството на Грийн с 
младо момиче на име Естер 
Ърл, на която е посветена 
„Вината в нашите звезди”. 
Макар тя да не е модел на 

героинята в книгата, авто-
рът признава, че тяхното 
приятелство и радостта 
й от живота са огромно 
вдъхновение за него. Диаг-
ностицирана с метастазен 
папиларен рак на щитовид-
ната жлеза през 2006 г., 
Естер Грейс Ърл умира през 
2010 г. на 16-годишна въз-
раст.

Още преди публикува-
нето на „Вината в наши-
те звезди” от Холивуд се 
свързват с Грийн, но той 
не е склонен да продаде 
правата за филмиране. 
„Почувствах историята 
толкова лична и близка до 
мен, че просто не можех да 
си представя как тя ще се 
превърне във филм“, обясня-
ва той. 

Продуцентът Уик Год-
фри обаче е наясно с мне-
нието на автора: „Говорих с 
Джон по телефона и просто 
го убедих, че ние сме пра-
вилните хора да превърнем 
книгата във филм.”

Грийн си припомня как е 
бил убеден да се съгласи ис-

торията да се пренесе на 
големия екран: „Едно от не-
щата, които Уик ми каза по 
време на нашите срещи, бе: 
„Ти не си написал книга за 
рака и ние няма да направим 
филм за рака.“ Уик не иска-
ше проектът да бъде сан-
тиментален или да учи как 
да бъдем благодарни за все-
ки ден. Той искаше да бъде 
истински, вълнуващ и да 
възхвалява живота. Имен-

но това търсех и аз. Исках 
филмът да бъде забавен и 
да кара хората да се чувст-
ват възвисени – само така 
можеше да се улови идеята, 
че един кратък живот също 
може да бъде добър и пълно-
ценен”, казва Грийн.

Историята в лентата 
ни среща с Хейзъл и Гъс – 
двама тийнейджъри, които 
споделят общо пренебре-
жение към конвенционално-

то, язвително остроумие и 
всепомитаща любов в едно 
незабравимо пътешествие. 
Тяхната връзка е още по-
необикновена, като се има 
предвид, че се срещат и се 
влюбват в група за подкре-
па на болни от рак. 

„Вината в нашите звез-
ди” изследва забавната, 
вълнуваща и трагична ис-
тория за това, да бъдеш 
жив и влюбен.

Британската рок група Kasabian се за-
връща с албума „48:13”, който се състои от 
13 песни с общо времетраене от 48 минути 
и 13 секунди. Петата студийна творба на 
бандата е в характерния им стил, но посла-
нията са по-сурови и по-директни.

„48:13”, който се появява точно 10 години 
след техния дебют, е плод на непрекъсната-
та еволюция и музикални експерименти на 
англичаните. „Усетих, че имаме увереност-
та да сме още по-директни и честни с новия 
албум. Когато композирах парчетата, вмес-
то да добавям елементи, както е било досе-
га, започнах да махам“, споделя китаристът 
и основна фигура в групата Серджо Пицорно. 
Експлозивният фронтмен на бандата – Том 
Мейхан, е още по-краен: „Понякога с по-малко 
думи човек казва много повече. Нека бъдем 
директни. Нещата са такива, каквито са. А 
ние просто имаме самоувереността да се 
разкрием напълно с музиката си.“ 

Сердж Пицорно нееднократно е заявявал, 
че стиловете, от които се вдъхновява при 
композирането, са електронната музика, 

хип-хопа и китарните сола от края на 60-
те години на миналия век. Досега групата 
никога не е била толкова близко до трите 
жанра – неочаквана комбинация на „прогре-
сивна музика с корени“, според думите на 
китариста.

Пицорно направи и нескромното заявле-
ние, че иска албумът да вдъхнови нова ге-
нерация рокендрол банди, тъй като според 
него жанрът замира. 

С новия албум отбелязват 
10 години от своя дебют

Страницата подготви Мартин Динчев

Екзотичната и изключително талантлива пе-
вица Габи Морено пристига в София като част 
от The Copper Bottom Вand, с който звездата Хю 
Лори ще стъпи в зала 1 на НДК на 11 юли. 

Дамата от Гватемала, която може да се пох-
вали с награда „Грами” за най-добър нов изпълни-
тел в латиномузиката от 2013 г., ще се изяви в 
дует с популярния с ролята си на д-р Хаус актьор. 
Другата гласовита дама в неговия тандем е аме-
риканската соул певица Джийн Маклейн.

Хю Лори заедно с The Copper Bottom Вand ще 
представи вълнуващ репертоар от танго, джаз 
и блус стандарти, подправени с много чар и ху-
мор. На въпроса, какво да очаква публиката от 
шоуто, в наскоро дадено интервю за канадската 
преса звездата отговаря: „Надявам се, че хората 
ще правят всичко това, което би трябвало да 
правят. Да се смеят, да плачат, да танцуват и 
всякакви подобни неща... не искам представянето 
на албума да е просто рецитал. Искам да е дра-
матично, романтично, забавно и вълнуващо – да 
бъде истинско шоу!”

Организаторите на концерта в България пус-
наха в продажба и билети за втория балкон на 
зала 1 на НДК, тъй като пропуските на партера 
са на привършване. Цените на билетите за вто-
ри балкон са от 50 до 65 лв.

Билетите за шоуто 
на филмовата звезда са на привършване

Фотокредит „Вирджиния Рекърдс”/Sony Music

Емил 
Христов

„Хубаво е човек 
да има мечти. Еве-
рест навярно за 
мнозина звучи тривиално. Зависи към 
какво човек се е устремил и какъв сми-
съл влага в този символ.“ Това сподели 
развълнуваният автор Данка Пергело-
ва при представянето на своята първа 
книга „Магията на Хималаите“. На съ-
битието присъстваха дългогодишният 
журналист Бойко Станкушев, издате-
лят Иван Гранитски, инж. Асен Антов 
– изп. директор на Национална компа-
ния „Стратегически инфраструктурни 
проекти”, доц. д-р инж. Богомил Петров 
- зам.-ректор по научно-изследовател-
ската и проектантска дейност в УАСГ, 
доц. д-р инж. Ирина Костова – декан на 
Хидротехническия факултет и много 
гости.

Творбата е посветена на впечат-
ленията на автора от Непал, Мустанг, 
Бутан, Дарджилинг и Сиким. Самата 
Данка Пергелова казва, че никога не 
си е представяла, че ще напише книга. 
Пътешествията винаги са били нейна-
та голяма страст. Посетила е всички 
континенти, приемайки предизвикател-
ства и несгоди, водена от любопит-
ство към непознатите земи и култури. 
Участието в експедиция до ледения 
континент Антарктида, изкачването 
на Ухуру – най-високия връх на Кили-
манджаро, Африка, и к рата (ритуал-
на обиколка) около свещената планина 
Кайлаш в Тибет са сред най-екстрем-
ните й преживявания. След последното 
си посещение в Хималаите тя решава 
да разкаже пред широката аудитория 
за тайнствените места, до които се 
е докоснала. 

Според Пергелова книгата няма 
претенции за научна задълбоченост и 
интерпретация на фактите. „Тя е опит 
за представяне на впечатленията от 
един кратък престой в земи, изпълнени 
с много мистика“, уточнява авторът.

Някои от притчите, легендите и 
символите, представени на читатели-
те, са противоречиви. Разно образието 
е толкова голямо, колкото и броят на 
боговете, демоните и митичните съ-
щества, обитаващи тези земи. 

Любопитно е, че според будистката 
философия силното желание е причина 
за страдание. 

„Магията на Хималаите“ описва ис-
ториите на местните хора, без да се 
опитва да звучи критично, а с желание 
да разсее грешните представи на оне-
зи, които не са посетили тези неверо-
ятни места.

„Опитът ме убеди, че и прекомер-
ните очаквания носят разочарования. 
Можех да озаглавя книгата си „Пъте-
шествие до Индия и Китай и обратно“, 
но така хората нямаше да могат да 
усетят магията, до която се докос-
нах. Написах всичко това, което съм 
почувствала със сърцето си.“ Така 
Данка Пергелова обобщи пред гости-
те, събрали се в Мраморното фоайе 
на Столична библиотека, „Магията на 
Хималаите“. 

Историята се разпростира в 350 
страници. Творбата може да бъде на-
мерена във всички големи книжарници 
в страната. 
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Светослав Загорски

Предпочитано място 
на любителите на дай-
винга, на красивите бели 
плажове с палми и на... 
финансистите. Тази рядко 
добра комбинация са Кай-
мановите острови – част 
от Карибския басейн, но 
под британска протекция. 
За разлика от другите оф-
шорни зони по света Кай-
маните се ползват с дос-
та добра репутация. 

Трите острова – Гранд 
Кайман, Кайман Брак и Ли-
тъл Кайман, заемат площ 
264 кв. км и са разположе-
ни в централната част 
на Карибите, западно от 
Куба и Ямайка. Чудно кра-
сивата огърлица от три 
късчета земя, пръснати в 
лазурното море, е откри-
та от Колумб през 1502 г., 
по време на последната 
му експедиция до Запад-
ните Индии. Островите 
всъщност са върхове от 
планинската верига Си-
ера Маестра. Това е она-
зи планина в Куба, в която 
някога партизанствали 
Фидел Кастро и Че Гева-
ра. Геологически веригата 
продължава по дъното на 
Карибско море и израства 
точно в онези три места, 
където са днешните Кай-
манови острови.

Колумб, пътувайки от 
Панама към Хаити, бил 
застигнат от буря. Тя 
изхвърлила ескадрата му 
към неизвестните дото-
гава острови, чиито най-
многобройни обитатели 
тогава били морските 
костенурки. За моряците 
екзотичните животни 
били изключително ценни, 
защото месото им има 
свойството да издържа 
дълго време, без да се раз-
валя – незаменимо качест-
во при дългите пътувания 
с кораб. Сред мореплава-
телите, отбиващите се в 
дълбоките и живописни за-
ливи, се носели легенди за 
забелязвани из местните 
реки десетметрови кайма-
ни. Така се родило и името 
на островното трио.

През 1662 г. Каймани-
те са завзети от Велико-
британия и присъединени 
към Ямайка. 300 години по-
късно, през 1962 г., Ямай-
ка става независима, но 
Каймановите острови 
остават под властта на 
британската корона. Дър-
жавното устройство е 
регламентирано от кон-
ституцията, приета през 
1972 г. Според нея прави-
телството се оглавява от 
губернатор, назначаван от 
британската кралица.

Светлото офшорно 
бъдеще на Каймановите 
острови се очертава още 
през 40-те години на ми-
налия век, когато са от-
крити преки авиолинии до 
най-близките центрове на 

цивилизацията – Маями, 
Хюстън, Мемфис, Кингс-
тън, Атланта. С разви-
тието на финансовата 
мрежа на островите се 
изгражда и местната ин-
фраструктура, разраст-
ва се и туристическият 
сектор.

Най-голям и развит от 
трите острова е Гранд 
Кайман, където е и сто-
лицата Джорджтаун. Той 
е най-атрактивен с удиви-
телните си флора и фауна, 
които омагьосват посе-
тителите. Сребърните 
палми, папагалите, косте-
нурките, палмовите орхи-
деи, които са забранени 
за изнасяне от страната 
като природен уникат, са 

станали истинска ембле-
ма на острова. 

Последната му гор-
дост е 

Ботаническата градина 

Queen Elizabeth II.

Тя е разположена на 65 
акра. Официално е откри-
та на 27 февруари 1994 г. 
от Нейно Величество кра-
лица Елизабет II и е получи-
ла името си в нейна чест. 
Следващото важно съби-
тие е през май 1997 г., ко-
гато там се появяват две 
нови атракции – Център 
за посетители и Цветна 
градина. 

Другият живописен 
тропически парк – Cardinal 
D’s Park, се намира в сто-
лицата Джорджтаун и е 
богат на редки животин-
ски видове.

Задължително тряб-
ва да разгледате и музея 
„Гранд Кайман”, разположен 
в залива Stake Bay. Това е 
най-старият музей на ос-
тровите. Интригуваща-

та колекция от експонати 
разкрива живота на мест-
ните жители в миналото. 
Изложени са инструменти, 
използвани при строенето 
на кораби, както и предме-
ти на мореплаватели и от 
ежедневието на каймано-
вите обитатели.

В източната част на 
острова са гейзерите Блоу 
Холс. Вълните се разбиват 
в брега и няколко секунди 
след това от кораловите 
скали към небето полита 
огромна струя вода. Въл-
шебното място е любимо 
кътче за любителите на 
фотографията.

Разхождайки се до за-
падния край на Гранд Кай-
ман, ще се натъкнете на 

Фермата за костенурки.

Никъде другаде не мо-
гат да се видят събрани на 
едно място хиляди морски 
животни, по-точно повече 
от 16 000. И то във всички 
фази на тяхното развитие 
– от яйца до гиганти, те-

жащи половин тон. Те са 
отглеждани за екологични 
и комерсиални цели, а други 
са връщани обратно в оке-
ана, тъй като видът им е 
застрашен. 

Освен костенурки във 
фермата могат да се ви-
дят и други местни рас-
тения и животни – кай-
мановият зелен папагал, 
земната игуана и амери-
канският крокодил. В огро-
мен басейн със солена вода 
пък са събрани някои риби, 
населяващи рифовете. 

Фермата за косте-
нурки е символ на Кайма-
новите острови. Легенда 
разказва, че през 1503 г., 
когато Христофор Ко-
лумб открил островите, 
имало толкова много от 
тези животни, че Кайма-
ните изглеждали покрити 
със скали. За това той ги 
нарекъл Las Tortugas, кое-
то в превод от испански 
означава Костенурките. 
Това е и първото име на 
островите.

Естествено, най-голя-
мата наслада за туристи-
те остава дайвингът. Бо-
гатият морски подводен 
свят е изпъстрен с редки 
тропически обитатели и 
пъстри градини от корали. 
Тук може да се види кубин-
ски военноморски кораб, 
потънал около североза-
падното крайбрежие на 
острова. Той отдавна е 
станал дом за разнообраз-

ни морски обитатели.

Кайман Брак 

е доста по-малък ос-
тров, с причудлив релеф, 
образуван от безброй 
отвесни скали, надвесе-
ни над морето. Главната 
му забележителност са 
тайнствените пещери и 
изобилието от екзотични 
птици, избрали това мяс-
то за спирка по обичайния 
си прелет от студените 
към топлите страни. 

Пещерата Great Cave 
е богата на уникална па-
литра от сталагмити и 
сталактити, а от Peter’s 
Cave можете да се полю-
бувате на една от най-
красивите гледки. Друга 
популярна пещера, която 
си заслужава да видите, е 
Bat’s Cave.

Любопитно място е 
и Резерватът на папага-
лите. Той ни пренася във 
вълшебен свят от редки 
птици и екзотична рас-
тителност. Можете да 
видите емблематичния за 
островите кайманов папа-
гал. През зимата разно об-
ра язието е още по-голямо, 
защото в района живеят и 
прелетни птици.

Литъл Кайман 

е най-слаборазвитият 
от трите острова. Той 
бил пренаселен от рибари, 
ловуващи водни костенур-
ки. Но с намаляването на 
животинския вид хората 
мигрирали и не стъпили 
на острова почти 200 го-
дини. Новото му заселване 
започнало трудно и тежко, 
защото честите урагани 
в този район не помагат 
за идиличен бит. Тук жи-
веят едва около стотина 
души. Независимо от това 
Литъл Кайман е вълшебен 

рай за любителите на 
гмуркането. Най-голямата 
атракция е Стената на 
Прокълнатия залив, която 
предлага отлични възмож-
ности за нощни подводни 
приключения и изучаване 
на подводния свят. Усеща-
нето да се спуснете на го-
ляма дълбочина по пътеки-
те, окъпани със светлина 
от специалните фенери, е 
невероятно.

Райско място за дайвинг сред коралите

Фермата за гигантски костенурки

Един от най-красивите плажове – 

Фредерик Бийч

Старата фрегата 

в големия залив до 

Джорджтаун

Водите са 

изключително чисти 

с изумруден цвят
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Людмил Митакев

Самба от български изпълнители, изискани бразилски коктейли и 
елитът на дипломатическия корпус у нас… Това бе атмосферата на гра-
динското парти в резиденцията на посланика на Бразилия в България по 
повод старта на Световното първенство по футбол. Организаторът, 
временно управляващият мисията министър Рикардо Герра де Араужо, 
подчерта значението на световното спортно събитие и изрази надеж-
дата то да донесе радост на феновете на великата игра по цял свят. 

Бразилия посреща шампионата на планетата за първи път от 64 години насам

Теодор Николов

С в е т о в н о т о 
първенство по фут-
бол през 2014 г. ще 

бъде 20-ият поре-
ден Мондиал и ще се 
проведе в Бразилия. 
Южноамериканската 
държава трябваше 
да изчака цели 64 
години, за да по-

срещне отново форум 
от такъв калибър на своя земя.

Правителството на страна-
та вложи почти 4 млрд. долара в 
строителството на нови стади-
они и ремонта на съществуващи. 
Друга солидна сума бе инвести-
рана в цялостната реорганизация 
на транспортната инфраструк-
тура на страната. Финансиране-
то е планирано така, че да е от 
полза и след две години, когато 
Рио де Жанейро ще приеме след-
ващите летни олимпийски игри.

Сега обаче Мондиалът е на 
дневен ред. Бразилия е готова да 
зарадва феновете си с трофей. 
Испания пък ще гони защита на 
световното си злато. Никой не 
бива да отписва националните 
тимове на Германия, Италия, Ар-
жентина и Уругвай. Истината е, 
че се очертава едно много инте-
ресно и емоционално световно, 
от което без съмнение тези, кои-
то ще спечелят най-много, сме 

ние, зрителите. Светът стана 
футбол на 12 юни с мача Бразилия 
– Хърватия.

 Отборът на бижутата

Световният шампион Испа-
ния е най-скъпата селекция на 
Мондиала. 23-мата футболисти 
на Висенте дел Боске струват 
около 670 млн. евро. Това е 9,5% 
от общата стойност на всички-
те 32 отбора. 

На второ място е германски-
ят национален отбор с 604 млн. 
евро. На трета позиция е дома-
кинът Бразилия (502 млн. евро). 
Франция е оценена на 443 млн. 
евро, а Аржентина – на 421 млн. 
евро. Най-малко струват играчи-
те на Австралия и Хондурас – по 
22 млн. евро.

На индивидуално ниво Лионел 
Меси е най-скъпият играч с близо 
130 млн. евро. На втора позиция е 
носителят на „Златната топка“ 
Кристиано Роналдо, чиято стой-
ност доближава 108 млн. евро.

Големите отсъстващи

Многото мачове през сезона 
оставиха извън турнира някои от 
любимците на публиката. Франк 
Рибери, Марко Ройс и Радамел 
Фалкао са само част от звезди-
те, които твърдо са аут от Мон-
диала. Други големи имена, които 
изпускат грандиозния форум, са 
Виктор Валдес, Грегори ван дер 
Вийл, Холгер Бадщубер, Силвио, 
Тиаго Алкантара, Рафаел ван дер 
Ваарт и сърцето на руския отбор 
Роман Широков. Кристиано Ро-

налдо, Диего Коща, Луис Суарес, 
Ромелу Лукаку, Нойер и Дани Уел-
бек пък ще играят на свой риск, 
тъй като са невъзстановени на-
пълно от последните си травми.

Сегашното Световно първен-
ство бие всички рекорди по кон-
тузени състезатели, заменени 
в последния момент. Същевре-
менно през последните 20 години 
футболният сезон за клубовете 
се разшири неимоверно и това 
очевидно дава отражение. „Не е 
изненада, че толкова много топ 
играчи са контузени“, коменти-
ра д-р Венсан Гутбарж, който е 
главен доктор в световния син-
дикат ФИФПРО. „Футболистите 
се претоварват с тренировки и 
състезания, а времето за въз-
становяване е ограничено едва 
ли не до часове. Кумулативното 
напрежение от клубни и нацио-
нални ангажименти доведе до 
серията неприятни новини преди 
Мондиала. Намаляване на нато-
варването при футболистите 
е следващият голям приоритет 
пред спорта“, добави Гутбарж.

През 1982 г. Италия стана 
шампион, но тимът на „адзури-
те“ беше изиграл средно по 20 
мача по-малко в сравнение със 
световния първенец от 2010 г. 
– Испания. Тогава Шави, Серхио 
Бускетс, Жерар Пике и Педро 
счупиха рекорда от по 60 мача за 
сезона.

Видео технологиите ще помагат 

на съдиите 

За първи път на световно 
първенство ще се използва видео 
технологията за това, дали има 
гол, или не. Системата ще помага 
на реферите да вземат най-пра-
вилните решения, а целта е да 
няма ощетени отбори.

Системата беше демонстри-
рана на стадион „Маракана” в 
Рио де Жанейро. Тя разполага с 14 
камери и е 100% акуратна, като 
подава сигнал към главния съдия.

Транспортните неволи  

свършиха... поне засега

Стачката на работниците 
в метрото на Сао Пауло беше 
прекратена. Най-големият град в 
Бразилия приема мача на открива-
нето. Стачкуващите искат уве-
личение на заплащането с 12%, но 
властите са склонни да отпуснат 
8,7%. Сао Пауло приема 5 мача от 
Световното първенство, а освен 
срещата на откриването там ще 
се проведе и единият 1/2-финал.

Билетите

Близо 3 млн. билета са продаде-
ни, съобщи световната футболна 
централа ФИФА. Точният брой е 
2 961 911, а заявките, постъпили 
във ФИФА, са повече от 11 млн. 
Към този момент все още има 

Снимки Денис Бучел

Домакинът на 

партито министър 

Рикардо Герра де 

Араужо

Посланикът на Мароко Н. Пр. г-жа 

Латифа Ахарбаш и гл. редактор 

на в. „Строител“ Ренета 

Николова уважиха събитието

Посланикът на 

Русия Н. Пр. Юрий 

Исаков разгледа с 

интерес картата 

на футболните 

срещи

От днес светът е футбол
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ГРУПА A - БРАЗИЛИЯ, ХЪРВАТИЯ, МЕКСИКО, КАМЕРУН

12 юни 23:00 Сао Пауло 1 Бразилия – Хърватия

13 юни 19:00 Натал 2 Мексико – Камерун

17 юни 22:00 Форталеза 17 Бразилия – Мексико

19 юни 01:00 Манаус 18 Камерун – Хърватия

23 юни 23:00 Бразилия 33 Камерун – Бразилия

23 юни 23:00 Ресифе 34 Хърватия – Мексико

ГРУПА B - ИСПАНИЯ, ХОЛАНДИЯ, ЧИЛИ, АВСТРАЛИЯ

13 юни 23:00 Салвадор 3 Испания – Холандия

14 юни 01:00 Куиаба 4 Чили – Австралия

18 юни 19:00 Порту Алегри 20 Австралия – Холандия

18 юни 22:00 Рио де Жанейро 19 Испания – Чили

23 юни 19:00 Куритиба 35 Австралия – Испания

23 юни 19:00 Сао Пауло 36 Холандия – Чили

ГРУПА C - КОЛУМБИЯ, ГЪРЦИЯ, КОТ Д'ИВОАР, ЯПОНИЯ

14 юни 19:00 Бело Оризонте 5 Колумбия  – Гърция

15 юни 04:00 Ресифе 6 Кот д'Ивоар – Япония

19 юни 19:00 Бразилия 21 Колумбия  – Кот д'Ивоар

20 юни 01:00 Натал 22 Япония – Гърция

24 юни 23:00 Куиаба 37 Япония  – Колумбия

24 юни 23:00 Форталеза 38 Гърция – Кот д'Ивоар

ГРУПА D - УРУГВАЙ, КОСТА РИКА, АНГЛИЯ, ИТАЛИЯ

14 юни 22:00 Форталеза 7 Уругвай – Коста Рика

15 юни 01:00 Манаус 8 Англия – Италия

19 юни 22:00 Сао Пауло 23 Уругвай – Англия

20 юни 19:00 Ресифе 24 Италия – Коста Рика

24 юни 19:00 Натал 39 Италия – Уругвай

24 юни 19:00 Бело Оризонте 40 Коста Рика – Англия

ГРУПА E - ШВЕЙЦАРИЯ, ЕКВАДОР, ФРАНЦИЯ, ХОНДУРАС

15 юни 19:00 Бразилия 9 Швейцария – Еквадор

15 юни 22:00 Порту Алегри 10 Франция – Хондурас

20 юни 23:00 Салвадор 25 Швейцария – Франция

21 юни 01:00 Куритиба 26 Хондурас – Еквадор

25 юни 23:00 Манаус 41 Хондурас – Швейцария

25 юни 23:00 Рио де Жанейро 42 Еквадор – Франция

ГРУПА F - АРЖЕНТИНА, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ИРАН, НИГЕРИЯ

16 юни 01:00 Рио де Жанейро 11 Аржентина – Босна и Херц.

16 юни 22:00 Куритиба 12 Иран – Нигерия

21 юни 19:00 Бело Оризонте 27 Аржентина – Иран

22 юни 01:00 Куиаба 28 Нигерия – Босна и Херц.

25 юни 19:00 Порту Алегри 43 Нигерия – Аржентина

25 юни 19:00 Салвадор 44 Босна и Херц. – Иран

ГРУПА G - ГЕРМАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ГАНА, САЩ

16 юни 19:00 Салвадор 13 Германия – Португалия

17 юни 01:00 Натал 14 Гана – САЩ

21 юни 22:00 Форталеза 29 Германия – Гана

23 юни 01:00 Манаус 30 САЩ – Португалия

26 юни 19:00 Ресифе 45 САЩ – Германия

26 юни 19:00 Бразилия 46 Португалия – Гана

ГРУПА H - БЕЛГИЯ, АЛЖИР, РУСИЯ, ЮЖНА КОРЕЯ

17 юни 19:00 Бело Оризонте 15 Белгия – Алжир

18 юни 01:00 Куиаба 16 Русия – Южна Корея

22 юни 19:00 Рио де Жанейро 31 Белгия – Русия

22 юни 22:00 Порту Алегри 32 Южна Корея – Алжир

26 юни 23:00 Сао Пауло 47 Южна Корея – Белгия

26 юни 23:00 Куритиба 48 Алжир – Русия

ОСМИНАФИНАЛИ

28 юни 19:00 Бело Оризонте 49 1А – 2В

28 юни 23:00 Рио де Жанейро 50 1С – 2D

29 юни 19:00 Форталеза 51 1В – 2А

29 юни 23:00 Ресифе 52 1D– 2С

30 юни 19:00 Бразилия 53 1Е – 2F

30 юни 23:00 Порту Алегри 54 1G – 2Н

01 юли 19:00 Сао Пауло 55 1F – 2E

01 юли 23:00 Салвадор 56 1Н – 2G

ЧЕТВЪРТФИНАЛИ

04 юли 19:00 Рио де Жанейро 58 Поб. 53 – Поб. 54

04 юли 23:00 Форталеза 57  Поб. 49 – Поб. 50

05 юли 19:00 Бразилия 60 Поб. 55 – Поб. 56

05 юли 23:00 Салвадор 59 Поб. 51 – Поб. 52

ПОЛУФИНАЛИ

08 юли 23:00 Бело Оризонте 61 Поб. 57 – Поб. 58

09 юли 23:00 Сао Пауло 62 Поб. 59 – Поб. 60

МАЧ ЗА ТРЕТОТО МЯСТО

12 юли 23:00 Бразилия 63 Заг. 61 – Заг. 62

ФИНАЛ

13 юли 22:00 Рио де Жанейро 64 Поб. 61 – Поб. 62

Висенте дел Боске: 

Селекционерът на световния шампион Испания – Ви-
сенте дел Боске, не счита своя отбор за фаворит на 
предстоящия шампионат на планетата в Бразилия. Ис-
панците спечелиха последните три големи първенства 
по футбол – европейските през 2008 и 2012 г., както и 
световното в Южна Африка през 2010 г.

„Званието световен шампион ни задължава да на-
правим добър шампионат. Но не сме фаворит. Само в 
Европа има 2 – 3 фантастични отбора, които могат да 
спечелят без проблем. Америка също има силни отбори, 
а не е изключено до финала да се добере и някой афри-
кански тим“, коментира Дел Боске.

Марчело Липи: 

Марчело Липи – селекционерът, извел Италия до све-
товната титла през 2006 г., очаква Европа да постигне 
трети пореден успех на Мондиал и за първи път да от-
бележи триумф на терена на големия противник Южна 
Америка. Повечето специалисти, букмейкъри и фенове 
смятат, че основният фаворит е домакинът Бразилия, 
но според Липи големият недостатък на Селесао е 
липсата на опит. „Естествено е, че бразилците имат 
страхотни качества, както е било винаги, но са твърде 
млади. Опитът на Сколари ще е от изключително значе-
ние. Той ще трябва да балансира нещата и да помогне 
на Неймар и останалите да издържат на чудовищното 
напрежение на терена и извън него. Бразилия играе у 
дома си и всичко, освен краен успех, ще е катастрофа. 
Тази ситуация никак не е приятна“, казва специалистът.

„Мисля, че за първи път в историята европейски 
отбор ще спечели титлата в Южна Америка. Бих искал 
това да е Италия, но съм суеверен и не давам никакви 
прогнози за „адзурите”. Затова казвам, че шампион ще 
е Германия. Немците са фантастични, те са моят фа-
ворит.

Слагам ги на първо място, следвани от Франция, след 
което идват Бразилия, Испания и Аржентина“, казва Липи.

Луис Фелипе Сколари: 

Селекционерът на Бразилия Луис Фелипе Сколари ос-
тана спокоен след победата над Сърбия с 1:0 в последна-
та контрола на Селесао преди Световното първенство 
и не отдаде голямо значение на чулите се от трибуните 
освирквания. Южноамериканците не бяха убедителни в 
представянето си, но това не притеснява наставника, 
който е категоричен, че тимът е готов за старта на 
турнира.

„Освиркванията са нещо нормално и се чуват на-
всякъде. Момчетата обаче са подготвени за тях и зна-
ят, че ще бъдат критикувани, когато не играят добре. 
От друга страна, от 67 000 души на стадиона мисля, 
че около 65 000 останаха доволни от видяното“, заяви 
Сколари.

Сколари прогнозира Аржентина като най-вероятен 
съперник на неговия отбор на финала на Световното 
първенство. Той анализира моментната ситуация, ре-
шетката в групите и елиминациите и обяви, че двете 
южноамерикански сили са най-вероятните участници 
във финала на 13 юли.

Йоаким Льов: 

Наставникът на националния отбор на Германия 
Йоаким Льов заяви, че не изключва възможността при 
слабо представяне на неговия тим на Световното пър-
венство в Бразилия той да бъде уволнен. Договорът на 
специалиста, който пое тима през 2006 г., изтича след 
Европейското първенство през 2016 г.

„Знам, че работата на треньора се оценява спо-
ред резултатите. След Световното първенство ще 
седнем с ръководството на федерацията да обобщим 
резултатите и да обсъдим бъдещето. Има време до-
тогава, сега съм фокусиран върху Мондиала“, каза 
Льов.

билети за 27 от общо 64-те мача на 
Мондиала. Най-много билети са купи-
ли жителите на Бразилия – 1,36 млн., 
а на второ място са американците 
със 196 800. Трети са аржентинците 
с 61 000.

Приходите

Генералният секретар на ФИФА 
Жером Валке заяви, че централата 
очаква приходи около 4,5 млрд. долара 
от предстоящия Мондиал. Валке даде 
пресконференция в Сао Пауло, където 
се игра и мачът на откриването. 

„Разходите на ФИФА до момен-
та са около 2 млрд. долара“, каза още 
Валке. Но проблемите на централата 
и организаторите идват от непре-
къснатите протести в страната, 
срещу които полицията се налага да 
използва сила или сълзотворен газ, за 
да въведе ред. 

Трофеят

От 1930 до 1970 г. купата „Жул 
Риме“ се връчва на всеки световен 

шампион. Първоначално е известна 
просто като Световната купа или 
Куп дю Монд, но през 1946 г. е пре-
именувана в чест на президента на 
ФИФА, който първи организира със-
тезанието. През 1970 г. Бразилия пе-
чели трофея за трети път и получава 
правото да запази трофея завинаги. 
През 1983 г. обаче той е откраднат и 
досега не е открит.

След 1970 г. е изготвено ново от-
личие, наречено „Трофей на Светов-
ното първенство на ФИФА”. То не се 
дава завинаги на нито един отбор, не-
зависимо колко първенства е печелил. 
Националните отбори на Аржентина, 
ФРГ, Италия и Бразилия са печелили 
този трофей всеки по два пъти. Той 
ще продължи да се връчва на победи-
телите до 2038 г., когато простран-
ството за имената на отборите – 
световни шампиони, ще се запълни.

Трофеят е висок 38 см и тежи 
10,97 кг. Направен е от 18-каратово 
злато. Основата се състои от два 
слоя полускъпоценен малахит, а на 
долната му страна са гравирани годи-
ната и името на всеки победител на 

Световно първенство по футбол след 
1974 г. Победителите от всяко све-
товно задържат трофея до началото 
на следващия Мондиал, след което се 
награждават с позлатено копие. Дру-
гото популярно име на този трофей е 
„Златен глобус”.

Животното предсказател 

Морска костенурка в местен ак-
вариум предрече победа на Бразилия 
в първия мач от Световното първен-
ство по футбол. Тя се казва Голяма-
та глава и е бразилският еквивалент 
на германския октопод Паул, който 
правеше сензационни прогнози за 
Световното първенство по футбол 
през 2010 г. Тогава по света се по-
явиха цяла серия негови имитатори. 
От предложената й риба, закачена за 
бразилското или хърватското знаме, 
Голямата глава избра родния отбор, 
макар и първо да се насочи към фут-
болна топка, означаваща равенство. 
Костенурката живее в резервата в 
Прая до Форте северно от гр. Салва-
дор. Тя е мъжка и е на 25 години.

ФУТБОЛНАТА ЛЕГЕНДА ХРИС-
ТО СТОИЧКОВ е един от учас-
тниците в клипа на песента 
Adrenalina в изпълнение на ра-
пъра Wisin, посветена на Све-
товното първенство в Брази-
лия. Във видеото Камата е в 
компанията на още спортни 
звезди, Дженифър Лопес и 
Рики Мартин.
Видеото е било заснето за ня-
колко седмици от режисьора 
Джеси Тереро в Маями, къде-
то Стоичков живее. Офици-
алният химн на Световното 
първенство по футбол 2014 
в Бразилия е We Are One, но в 
Мрежата върви активен пре-

ференциален вот, който от-
дава предпочитание на песен-
та, която Шакира направи и 
посвети на Мондиала La, la, la.

С НАСТОЯВАНЕТО НА ПРЕЗИ-
ДЕНТА ДИЛМА РУСЕФ БРА-
ЗИЛИЯ ОБЛЕКЧИ ПЪЛНАТА 
ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА АЛ-
КОХОЛ на стадионите на Све-
товното първенство, в стра-
ната, но все пак е въведена 
рестрикция за броя бири, кои-
то всеки зрител на игрището 
ще има право да пие. Мъжете 
ще могат да купят не повече 
от три, а жените – по две от 
напитките.

Организаторите твърдят, че 
мярката е срещу пиянство-
то и грубото поведение по 
стадионите. Доставчиците 
в Бразилия пък обучават пер-
сонала си как да разпознават 
на кого да продадат бира и на 
кого – не. На подпийналите ще 
се предлагат алтернативни 
напитки, като безалкохол-
на бира, вода или пък храна. 
Чаша бира ще струва 10 реа-
ла, или около 3 евро, а безал-
кохолната – 6 реала, или около 
1,5 евро.

ДАЛИ СПОРТЪТ Е РЕЛИГИЯ 
ИЛИ ТОВА ТВЪРДЕНИЕ Е МИТ? 

Много от очакваните меж-
ду 3 и 4 милиона туристи ще 
посетят страната на фи-
естите, водени не само от 
страстта към спорта. Дами 
от цял свят, упражняващи 
най-древната професия, също 
се събират в Рио. Най-мно-
го пристигат в Бразилия от 
САЩ и Холандия. Конкуренция-
та на местно ниво обаче ще е 
доста сериозна. Дамите дори 
вземат уроци по английски, за 
да могат и да си поговорят с 
футболните фенове. Прости-
туцията е легализирана в Бра-
зилия, а публичните домове са 
стотици.

Броненосецът Фулеко е символ на игрите
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Людмил Митакев

Светът се променя радикално. 
Кой се е замислял, че производите-
лите на лимузини от кралски клас 
като „Ролс-Ройс” и „Бентли” ще се 
насочат към доскоро насмешливо 
наричаната „територия на джипо-
вете“? 

Възможен ли е всъдеход от ем-

блематична марка?

Появата на джип с емблемата 
на „Ролс-Ройс” е повече от реална. 
Информацията беше изнесена от 
английското издание Autocar, което 
се позовава на думи на маркетинг 
директора на компанията Джо лиън 
Наш. Според него сегментът на ав-
томобилите с повишена проходи-
мост е особено привлекателен, а 
конкуренцията в подразделението 
„висша класа”, все още е слаба. 

Първият подобен автомобил в 
историята на „Ролс-Ройс” ще има 
каросерия тип класическо комби, а 
не купе с повишена проходимост, 
разказва дизайнерът на компания-

та Джайлс Тейлър. 
Моделът ще бъде 
готов през 2017 г. и 
ще струва поне 245 
хил. евро. Той ще 
кандидатства за 
най-скъпото пред-
ложение в сегмен-
та. Според Тейлър 
отвесна задница 
с консервативни 
пропорции подхожда 
повече на филосо-
фията на марката, 

отколкото модерните тенденции 
при останалите джипове. Тя ще 
бъде изпълнена от високоякостна 
стомана, алуминий и въглеродни 
влакна. Запознати описват всъде-
хода като силно уголемен Mercedes-
Benz GLK.

Под предния капак ще се мон-
тира V-образен 12-цилиндров двига-
тел, сглобяван и доставян от BMW. 
Той ще бъде съчетан с многосте-
пенна автоматична трансмисия ZF 
и най-вероятно ще бъде подпома-
ган от електромотор.

„Понятия като спорт и практич-
ност изобщо не се вписват в тра-

дицията на марката и поради тази 
причина дадохме задача на нашите 
дизайнери да създадат концепция, 
която да отговаря на образа ни. 
Идеята за автомобила е готова и 
моделът ще се превърне в най-до-
брото предложение в премиум сег-
мента“, обясняват от компанията.

Най-вероятното място, къде-
то ще се произвежда машината 
на „Ролс-Ройс”, е заводът на мар-
ката в Гудууд. Съществуващите 
там мощности трябва да бъдат 
разширени. 

Главен конкурент ще е „Бентли”

Съперник в кралския клас ще е 
бъдещият всъдеход на „Бентли”, 
който се очаква да се появи на бял 
свят почти по същото време. Ком-
панията разпространи първата 
официална снимка на серийната 
версия на своя модел. По думите 
на президента на британската 
марка Волфганг Шрайбер, това ще 
бъде най-луксозният и най-мощен 
автомобил от този клас в света. 
С просто око се вижда, че маши-
ната действително се отличава 
съществено от концептуалния 
модел EXP 9F, който бе показан 
преди три години. Дизайнерите 
са променили формата и разпо-
ложението на фаровете, а от 
решетката на радиатора са пре-
махнати допълнителните секции. 
Засега няма никакви технически 
детайли за първия джип в истори-
ята на марката. Предполага се, че 
той ще използва модулната плат-
форма на концерна Volkswagen, 
на която са построени Audi Q7, 
Porsche Cayenne и VW Touareg. Мо-
делът ще се сглобява в завода на 
Volkswagen AG в Братислава, като 
инвестициите за пускането му в 
производство през следващите 
3 години ще достигнат 1,3 млрд. 
долара. Шикозният автомобил ще 
разчита на 6-литров W12 двига-
тел, който ще се произвежда във 
фабриката на компанията в ан-
глийския град Крю.

Ориентировъчната цена на 
джипа ще бъде 190 хил. долара, 
като в Bentley очакват годишно да 
продават около 3 хиляди от него. 
Ръководството на Volkswagen AG 
със задоволство обяви, че вече 
имат над 2 хиляди поръчки „на 
сляпо“ за него и се надяват, че до 
пускането му на пазара те ще се 
увеличат още.

В следващия брой очаквайте

КСБ ИНТЕРВЮ 
Инж. Стоян Братоев -  
изп. директор на „Метрополитен“ 
ЕАД, за бъдещото изграждане на 
метрото 

Управителен съвет 
на Камарата в 
Бургас
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дейността на съдебната 
система
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Специалисти 

виждат прилика 

с някои стари модели 

„Ролс-Ройс”

Моделът запазва 

изяществото на марката
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си остава луксозен
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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  

Две съседки се срещат  
на улицата. Едната пита:

- Е, Мария, какво ти подари 
мъжът ти за рождения ден?

Другата:

- Виждаш ли онова сребристо 
„Ферари“ от другата страна  
на улицата?

Първата, злобно:

- Да!

- Е, същия цвят тенджера!
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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!

Action Aquapark – к.к. Слънчев бряг
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Цени за членове на КСБ

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

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

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

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

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

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

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

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

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 


