
Ренета Николова

Ситуацията за общините и за 
строителния бранш е критична. Спре-
ните плащания по ОП „Околна среда“ 
(ОПОС) поставят голяма част от 
проектите под риск от замразяване, 
проблеми се очертават и по остана-
лите оперативни програми. Безизхо-
дицата, в която се намират фирмите, 
води до нарастване на социалното на-
прежение. За гражданите спирането 
на работата по инфраструктурните 
обекти, разкопаните улици и неизгра-
дената ВиК мрежа са сериозно нару-
шаване на качеството на живот. Под 
угроза е спазването на сроковете за 

изпълнение на проектите, залег нали в 
договорите, което крие риск от 100% 
санкции и връщане на стотици мили-
они левове на ЕС. Необходими са мак-
симално бързи спасителни мерки за 
излизане от тревожната ситуация. 
Около тази позиция се обединиха ръ-
ководствата на НСОРБ и КСБ. Предсе-
дателят на Камарата инж. Светослав 
Глосов и членът на УС на НСОРБ Ди-
митър Николов се срещнаха в Бургас, 
за да обсъдят възможностите за съв-
местни действия за намиране на меха-
низъм за разрешаване на проблемите. 
На срещата присъства и инж. Николай 
Николов, председател на ОП на КСБ – 
Бургас.
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БСФЛ приключва 
сезона с 313 мача 
и над 2200 гола

Двете организации поискаха от институциите спешни 
мерки  за решаване на кризисната ситуация със 
спрените плащания по оперативните програми 

КСБ - АНАЛИЗИ
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Мониторинг на 

обществените поръчки – 

май 2014 г.
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Работим 
за реализацията 
на 28 проекта
за 1,4 млрд. лв.

Светослав Младенов, 
изп. директор на Българската 
агенция за инвестиции: 

Бургас

СПОРТ



2 СТРОИТЕЛ СЕДМИЦАТА петък, 11 юли 2014

ИЗГУБЕНИ В КОМЕНТАРИТЕ

Този месец светът е футбол. Но не 
само. За нашата бригада светът е по-
строяване в срок на голяма жилищна коопе-
рация. Затова през целия футболен месец 
работим до късно. Докато по терените на 
Бразилия отборите се борят за победа до 
последната минута на мача, ние на стро-
ителната площадка се борим до последна-
та минута на пусковия срок да изпълним 
договорните си задължения. Това обаче не 
ни пречи да следим какво става по стади-
оните. Дойде ли време за мача, пускаме ра-
диото и докато работим, слушаме. Само че 
между думите на футболния коментатор 
чуваме и тези на колегите. В резултат на 
това в края на мача се чувстваме напълно 
изгубени в сложния лабиринт на футбол-
ните и служебните коментари. Защо ли?!

Коментаторът:  „Драги слушатели, 
отборите на Бразилия и Колумбия излизат 
на терена в решителен четвъртфинален 
двубой. Залогът е голям, напрежението 
по трибуните расте.“ В същото време 
електроженистът добавя:  „Електродът 
е голям, пуснете напрежението докрай.“ 
Коментаторът продължава:  „Сега ще 
чуем националните химни на Бразилия и 
Колумбия“. А бригадирът негодува: „Стига 
с тези мачове, пуснете да чуем някоя на-
родна песен.“

Мачът започва. Коментаторът: „Ней-
мар пробива през центъра.“ Това подсе-
ща бригадира за още недовършените 
вентилационни шахти: „Да не забравите 
да пробиете дупки за вентилацията при 
централния вход.“ Коментаторът: „Давид 
Луис пада на тревата.“ По същото време 
и бояджията стъпва накриво: „Лелеее, щях 
да падна от стълбата.“ Но няма време за 

оплаквания, следва светкавична контра. 
Коментаторът: „Неймар засече опасно 
топката с глава.“ Бригадирът оглежда 
всички и засича, че някои са без каски: „Сло-
жете си каските на главите, да не стане 
сакатлък.“ Някои от момчетата си правят 
оглушки и не изпълняват нареждането му. 
Бригадирът отсича съдийски строго: „Видя 
ли някой без каска, ще се наказваме.” Ко-
ментаторът добавя:  „И това е първото 
официално предупреждение в мача - жълт 
картон за Родригес.“ Общите работници 
се оправдават, че не слагат каските си, 
защото е много горещо на площадката. 
Коментаторът сякаш за тях пояснява: 
„Колумбийците бързо се организират в за-
щита“. Един от мазачите се прозява: „Цяла 
нощ не мигнах от тези комари във фургона 
и сега ми се спи, та две не виждам.“ Комен-
таторът забелязва подобни симптоми и 
на футболния терен: „Бразилската защита 
проспа това положение.“ Междувременно 
става толкова задушно под нагорещени-
те от слънцето циментови плочи, че един 
от майсторите се съблича гол до кръста, 
докато шпаклова.

В този сюблимен момент комен-
таторът надава победен вик: „И го-
оооооооооооооооооол! Това е гол за Бра-
зилия!“ Смутен от съвпадението, голият 
до кръста започва да търси връхната си 
дреха, за да се облече, но се лута в лаби-
ринта от стаи на строежа. Смеем му се, 
но го разбираме. След всички футболни и 
служебни коментари ние също се чувст-
ваме изгубени. Изгубени в коментарите.   

От тухларната 
Петър Донкин

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Новинарският канал показа кадри от опустошителната буря 

над София

Невена Картулева

Снимки на фотографа 
на в. „Строител“ Денис 
Бучел с кадри от опусто-
шителната градушка над 
София бяха излъчени в 
рамките на новинарските 
емисии на CNN. Големите 
почти колкото яйце ле-
дени топки и силният вя-
тър причиниха смъртта 
на 70-годишен пешеходец, 
върху когото е паднало 
дърво в Борисовата гра-
дина. Още около 10 души 
са приети с наранявания в 
„Пирогов“. 

Пораженията по пре-
возните средства са 
свързани с вдлъбнатини по 
таваните и предните ка-
паци, както и с множество 
счупени стъкла. Сроковете 
за обявяване на щети са 
от три до пет дни, като 
максималният  е седем, съ-
гласно Кодекса за застра-
ховане и Търговския закон. 
Повечето големи компании 
реагираха мигновено и 

предвид създалата се екс-
тремна ситуация увеличи-
ха периода за регистрация 
на пораженията. Офисите 
на застрахователите ще 
работят с удължено ра-
ботно време, както и в съ-
бота и неделя. Застрахова-
телите няма да изискват 
справка от НИМХ при БАН.

Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ припомня, 
че при унищожаване на 

залепената част от го-
дишния винетен стикер 
вследствие на счупване 
или кражба на предно па-
норамно стъкло след пред-
ставяне на втората част 
от годишната винетка се 
издава безплатен годишен 
винетен стикер. Заявле-
нието за издаване на дуб-
ликат може да изтеглите 
от интернет страницата 
на АПИ.

Мартин Славчев

1,2 млн. лв. бяха отпуснати от прави-
телството за покупка на противоградо-
ви ракети. Това стана с решение на Ми-
нистерския съвет, взето на редовното 
му седмично заседание ден след разрази-
лата се градушка над столицата.

Поради интензивната и непостоянна 

климатична обстановка само през май са 
изразходвани около 200% повече ракети 
в сравнение с количествата, използвани 
предишни години. В началото на юли са 
доставени нови, но продължаващата гра-
доопасна обстановка налага дозареждане, 
за да не се допусне природното бедствие 
да унищожи селскостопанската продук-
ция, посочва се в решението на кабинета. 

Снимка Денис Бучел
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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 

11 юли   
Димо Мирчев, 
председател на ОП на КСБ - Силистра

12 юли   
инж. Виктор Шарков, 
зам.-председател на НКСВ и член на Комисията за 
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

17 юли   
инж. Красимир Рашков, 
зам.-председател на Комисията за първа 
група строежи към Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

Мартин Славчев

Националната стратегия за раз-
витие на сектора на обществените 
поръчки за 2014 – 2020 г. беше приета 
на редовното седмично заседание на 
Министерския съвет. След него кра-
тък брифинг за медиите дадоха вице-
премиерът по икономическото разви-
тие Даниела Бобева и вицепремиерът 
и министър на правосъдието Зинаида 
Златанова. 

„Приемането на документа е едно 
от ключовите условия, за да бъдат 
изразходвани по правилен начин сред-
ствата от оперативните програми”, 
заяви Златанова. Тя отчете, че в по-
следните години притесненията на 
бизнеса са свързани именно със сис-
темата на възлагане. Даниела Бобе-

ва допълни, че 75% от обществените 
поръчки на стойност над 100 хил. лв. 
се обжалват, а в ЕС този процент е 
между 3 и 5%.

„Стратегията за обществените 
поръчки цели да създадем необходимите 
условия и предпоставки за въвеждане 
на новото европейско законодателство 
в тази област”, обясни вицепремиерът. 
Тя беше категорична, че не би препо-
ръчала на нито едно правителство да 
започва изпълнение на оперативните 
програми, без да се изпълнят мерките 
в документа, защото по този начин 
страната ни ще бъде изложена на риск 
от налагане на финансови корекции по 
проектите, финансирани с евросред-
ства.

В Националната стратегия за раз-
витие на сектора на обществените по-

ръчки за 2014 – 2020 г. са очертани пет 
области за въздействие. Предвижда се 
развитието на централизирано възлага-
не на поръчки. Ще бъде създаден самос-
тоятелен орган към Министерството 
на финансите, който да администрира 
търгове в сектори, които досега са били 
предмет на възлагане от множество ин-
ституции. По този начин ще се израз-
ходват и по-малко средства. Електро-
низирането на обществените поръчки 
също е заложено в документа. Планът за 
прилагането на стратегията включва 
въвеждане на нова специалност в уни-
верситетите, насочена изцяло към про-
веждането на обществените поръчки. 

Пълният текст на документа може 
да бъде намерен в сайта на Министер-
ския съвет: www.government.bg/cgi-bin/
e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0211&n=99&g

Мартин Славчев

„Малките и средните фирми в Бъл-
гария скоро ще могат да се възползват 
от нов финансов инструмент“, съобщи 
след редовното седмично заседание на 
кабинета вицепремиерът по икономи-
ческото развитие Даниела Бобева. Тя 
обясни, че правителството е приело 
мандатно споразумение между Минис-
терския съвет, Европейския инвес-
тиционен фонд и „Джеръми България“, 

което възлага на министъра на иконо-
миката и енергетиката да подпише 
договор за Мецанин фонд.

Средствата в него ще са 60 млн. 
евро. Основната част от фирмите, 
които ще бъдат кредитирани, са с го-
дишни приходи между 5 млн. евро и 50 
млн. евро. Фондът ще отпуска от 2 млн. 
до 5 млн. евро за един проект във всич-
ки допустими по програмата сектори 
от икономиката. Ще се осигурява ме-
цанин финансиране за разширяване, по-

купка, изграждане и преструктуриране 
на бизнес. Приоритетно ще се финан-
сират сектори с добавена стойност, 
при които има завършен продукт – пре-
работващата промишленост, продукти 
с потенциал за износ и др. Няма да се 
финансират стартиращи бизнеси, а 
само вече съществуващи предприятия, 
предимно в частния сектор.

Проекти могат да се заявяват на 
office@mezzanine.bg.

ДО
       

ИНЖ. ВИКТОР ШАРКОВ,
ПЪРВИ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКСВ

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ШАРКОВ,

От името на Управителния съвет на Национал-
ния клуб на строителите ветерани и от мое име 
най-сърдечно Ви поздравявам по повод Вашия 80-го-
дишен юбилей.

Цялата Ви трудова дейност е била в областта 
на строителството и инвестициите. В едно Ваше 
интервю казвате: „За мен строителството е и жи-
вот, и хоби, и страст, и съдба”.

Вие сте основен  член  на инициативната група 
за създаването на Национален клуб на строителите 
ветерани и бяхте и.д. председател на клуба. Вие сте 
главният инициатор и двигател за учредяването на 
регионалните клубове на НКСВ.

Пожелавам Ви много здраве, амбиция и желание 
за по-нататъшно развитие на дейността на НКСВ.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

София
12 юли 2014 г.  Председател:
   инж. Тодор Топалски

Невена Картулева

Проектът на Постановление 
за преобразуване на Центъра за 
превенция и противодействие на 

корупцията и организираната прес-
тъпност (популярен като БОРКОР) 
в Национално бюро за противодей-
ствие на корупцията към Министер-
ския съвет беше публикуван в прави-

Елица Илчева

Три  дни  след  като 
лично премиерът Пламен 
Орешарски влезе в ролята 
на помирител във войната 
за Държавен фонд „Земе-
делие“, директорът Ми-
рослав Николов бе сменен 
на поста от зам.-минис-
тър Явор Гечев. Новината 
дойде след инфарктно за-
седание на Управителния 
съвет  в сряда, на което 
Николов и заместникът 
му Виолета Александрова 
са напуснали залата, а по-

вечето членове на Управи-
телния съвет на ДФЗ са 
подали оставки. 

Миналата седмица 
напрежението  между 
двамата мениджъри на 
фонда и министъра дове-
де до размяна на взаимни 
обвинения и внасяне на 
сигнали в прокуратурата. 
Зам.-министър Явор Гечев 
бе командирован да следи 
изкъсо работата в инсти-
туцията. В понеделник 
и премиерът Орешарски 
извика в кабинета си спо-
рещите страни. Среща-

та завърши с помирение, 
стискане на ръце и обе-
щание, че противоречия-
та ще бъдат загърбени. 

По думите на Миро-
слав Николов  към мо-
мента няма забавени 
средства за проектите, 
интернет страницата на 
ДФЗ е обновена, а за по-
голяма експедитивност 
от фонда звънят на бене-
фициентите по телефона 
и качват имената и про-
ектите им в интернет. 
Проблемите около ДФ 
„Земеделие“ обаче доведо-

ха до отлагане на важни 
решения и забавяне на фи-
нансови потоци. 

Рокадите в управлява-
щите органи на програ-
мите продължават със 
смяната на ръководителя 
на УО на ОП „Околна сре-
да“. Вчера стана ясно, 
че Яна Георгиева, която 
беше назначена на поста 
преди десет дни, вече е 
заменена от свой колега 
от дирекцията. Засега 
от Министерството на 
околната среда и водите 
не съобщават името му.

телствения портал за обществени 
консултации www.strategy.bg.

С документа се предвижда освен 
преобразуване на центъра и прие-
мане на Устройствен правилник 
на бъдещото звено. Предложения и 
мнения по проекта ще се приемат 
от всички заинтересовани страни 
до 18 юли 2014 г.

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ



4 СТРОИТЕЛ ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА петък, 11 юли 2014

При посещението си в София той заяви, че проектът може да бъде изключен от Третия енергиен пакет на ЕС

Невена Картулева

Руският министър на външ-
ните работи Сергей Лавров по-
сочи решение за реализирането 
на проекта „Южен поток“ на те-
риторията на страната ни. Това 
стана по време на официалната 
му визита в София по покана на 
неговия колега Кристиан Виге-
нин. Възможен изход от ситуа-
цията Лавров намери в изключва-
нето на газопровода от Третия 
енергиен пакет на Европейския 
съюз.

„Споразуменията със стра-
ните - участнички в „Южен по-
ток“, бяха сключени достатъчно 
рано преди влизането в сила на 
Третия енергиен пакет. Нашата 
позиция е ясна - правилата не мо-
гат да се прилагат ретроспек-
тивно. Това е основен принцип на 
международното право“, обясни 
Лавров след разговорите с бъл-
гарския министър на външните 
работи Кристиан Вигенин. 

Във връзка с това той на-
помни за случая с Трансадриати-
ческия газопровод  (ТАП), част 
от Южния газов коридор, пла-
ниран да доставя каспийски газ 
от Азербайджан през Турция до 
Италия и Гърция за Европа. След 
като маршрутът бе предпоче-
тен пред „Набуко“, ТАП е считан 

за приоритетен от ЕС и през 
2013 г. стана изключение от ев-
ропейския регулаторен режим.

„Има много примери, в това 
число и ТАП, при които ЕК напъл-
но резонно прави изключения от 
условията на Третия енергиен 
пакет“, заяви Лавров. Руският 
дипломат напомни, че в България 
действа закон, който разглежда 
морската част на газопровода 
„Южен поток“ като екстерито-
риална. Министърът призова да 
бъде възобновена работата на 
комисията в ЕК, която се зани-
мава с техническата страна на 
проекта. Тя беше прекратена 
по инициатива на Брюксел, след 
като Русия се обърна към Све-
товната търговска организация. 
„Подчертахме необходимостта 
от строителството на „Южен 
поток“ в установените срокове 
и потвърдихме готовността да 
продължим конструктивния ди-
алог с всички заинтересовани 
страни - както с тези, които 
участват в проекта, така и с 
ЕК“, каза още Сергей Лавров.

Кристиан Вигенин от своя 
страна коментира, че България 
подкрепя „Южен поток“, но в 
съответствие с европейското 
законодателство и норми. Лав-
ров отбеляза, че замразените 
съвместни проекти на двете 

държави за АЕЦ „Белене“ и петро-
лопровода „Бургас - Александру-
полис“ все още стоят на масата. 
Той съобщи, че е поканил Вигенин 
да посети Русия, и изрази надеж-
да визитата да се случи в угово-
рените срокове.

Преди да се срещне с колега-
та си, Сергей Лавров разговаря 
с премиера Пламен Орешарски. 
„Южен поток“ беше основната 
тема и в Министерския съвет. 
„Страната ни е представила 

коментари по повдигнатите от 
ЕК въпроси. Смятам, че разпола-
гаме с достатъчно добри аргу-
менти, и оставам оптимист, че 
те ще бъдат приети. Проектът 
е много важен за България и пра-
вителството ще положи всички 
усилия за реализацията му, но в 
рамките на европейското зако-
нодателство“, посочи Орешар-
ски след срещата. По време на 
разговорите министър-предсе-
дателят е приветствал руските 

инвестиции у нас, нарастващия 
брой туристи и граждани, купу-
ващи недвижима собственост в 
България, но е подчертал, че във 
взаимната търговия се наблю-
дават отрицателни тенденции 
по отношение на стоките, с из-
ключение на енергоносителите, 
съобщиха от правителствената 
пресслужба.

Визитата на руския дипло-
мат включваше и посещение 
при президента Росен Плевне-
лиев. „България ще продължи да 
подкрепя проектите, които уве-
личават енергийната сигурност 
и диверсификацията, но е важно 
„Южен поток“ да бъде съобразен 
с европейското законодател-
ство“, отбеляза държавният 
глава след разговорите с Лавров. 
Гостът от Москва се срещна и 
с председателя на Народното 
събрание Михаил Миков, а след 
това стана ясно, че двамата 
ще проведат работна вечеря. 
Това е първото посещение от 
двустранен характер на руски 
външен министър у нас от близо 
17 години насам. Повод за него 
беше 135-ата годишнина от ус-
тановяването на дипломатиче-
ски отношения между България 
и Русия. Това беше отбелязано 
и с валидирането на пощенска 
марка.

Мирослав Еленков

Обществената поръчка за избор 
на изпълнител за инженеринг на обект 
„Етажен паркинг” към „София Тех Парк” е 
в процедура на обжалване пред Комиси-
ята за защита на конкуренцията. След 
отваряне на ценовите оферти и класи-
ране на участниците „София Тех Парк“ 
АД избра консорциум „ССС Научно-тех-
нологичен парк", в който влизат „Сиенит" 
ООД, „Сиенит строителна група" ЕООД 
и „Ателие Серафимов Архитекти" ООД. 
Предложението на обединението е на 

стойност 4 494 028 лв., а събраните 
точки за техническото предложение са 
130.

Консорциумът трябва да изпълни про-
ект за етажен паркинг с РЗП 14 510 кв. м 
с капацитет  499 автомобила. Предвиде-
но е в рамките на паркинга да има обо-
собено място и за автомивка. Първите 
обекти, чието строителство се очаква 
да започне скоро, са тези за сградите на 
Експериментариума и на Лабораторния 
комплекс. По тях има сключени договори 
с изпълнителите. Останалите 4 поръчки 
са в процедури на обжалване в КЗК и ВАС.

Невена Картулева

2 418 489 лв. ще бъдат отпуснати за 
подкрепа на ВиК сектора. До 70 209 лв. 
от тях ще бъдат предоставени от 
Министерството на околната среда и 
водите (МОСВ) на община Ловеч. Ос-
таналите средства ще се използват 
от ведомството за разходи по оценка, 
управление и опазване на водите - в раз-
мер на 1 837 080 лв., и по интегрираната 
система за управление на отпадъците 
и опазване на почвите - в размер на 
581 409 лв. Това става ясно от проекто-
постановление на Министерския съвет, 

публикувано в правителствения пор-
тал за обществени консултации  www.
strategy.bg. Предложения по документа 
ще се приемат до 17 юли 2024 г. 

В момента Ловеч изпълнява проект 
за подобрение на водоснабдителната и 
канализационна система на града, финан-
сиран по Оперативна програма „Околна 
среда“. Той е на обща стойност близо 8,3 
млн. лв., от които безвъзмездната фи-
нансова помощ от ЕС е над 7,7 млн. лв. 
Средствата по ОПОС обаче бяха спрени, 
което затрудни издължаването за из-
вършени дейности по редица проекти в 
страната.

ЕК е предприела правни действия 
срещу държавите, които не изпълняват 
задълженията си, произтичащи от зако-
нодателството на ЕС. Това съобщиха от 
пресслужбата на Комисията. 

Производствата към България са в 

пет сектора: „Околна среда”, „Здравео-
пазване и политика за потребителите”, 
„Правосъдие”, „Морско дело и рибарство”, 
както и „Транспорт”.

Повече по темата - на сайта на 
в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg
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Невена Картулева

Доскорошният министър на околната 
среда и водите Искра Михайлова (ДПС/
АЛДЕ) беше избрана за председател на Ко-
мисията по регионално развитие към Евро-
пейския парламент. Така тя стана първият 
български евродепутат, оглавил звено в 
Брюксел. След като зае поста, Михайлова 
коментира, че е важно да има повече глас-
ност не само как са усвоявани парите, а 
и какви резултати са постигнати с тях. 
Сред членовете на комисията е и бившият 
министър по управление на средствата от 
ЕС Томислав Дончев (ГЕРБ/ЕНП). 

Евродепутатът от групата на социа-
листите и демократите Илияна Йотова 
(БСП) бе избрана за зам.-председател на 
Комисията по граждански свободи, право-
съдие и вътрешни работи. Тя очерта три 
приоритета в бъдещата си дейност. На 
първо място постави продължаващата 
реформа по отношение на Шенгенското 
споразумение и мястото на страни като 
България и Румъния. На второ – проблема 
с бежанците, а на трето – борбата с ор-
ганизираната престъпност, корупцията и 
прането на пари. В комисията, включваща 
60 евродепутати, има още двама български 

представители. Нейни членове са Мария 
Габриел (ГЕРБ/ЕНП) и Филиз Хюсменова 
(ДПС/АЛДЕ). 

Сергей Станишев (Коалиция за Бълга-
рия/ПЕС) ще бъде член на Комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика. 
В нея ще работят още двама български ев-
родепутати от общо 67-те й членове. Това 
са Николай Бареков (Коалиция „България без 
цензура“/Европейски консерватори и ре-
формисти) и Владимир Уручев (ГЕРБ/ЕНП). 

Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) и Илхан Кю-
чук (ДПС/АЛДЕ) са в Комисията по външни 
работи с общо 71 евродепутати. Ковачев 
бе избран за квестор на ЕП. Той е и член на 
подкомисията по правата на човека. Бив-
шият председател на Народното събрание 
Георги Пирински ще е член на Комисията по 
бюджети, в която има 41 депутати.

Светослав Малинов (Реформаторски 
блок/ЕНП) е в Комисията по култура и обра-
зование. В нея ще са и Момчил Неков (Коа-
лиция за България/ПЕС) и Ангел Джамбазки 
(Коалиция „България без цензура“/Европей-
ски консерватори и реформисти). Емил Ра-
дев (ГЕРБ/ЕНП) става член на Комисията 
по правни въпроси. Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) 
влиза в Комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите.

Емил Христов

Представители  на 
бизнеса и синдикатите 
отправиха поредица от 
упреци към поведението 
на политиците през по-
следната година по време 
на инициирани от тях сре-
щи в Народното събрание. 
Президентът на КТ „Под-
крепа“ д-р Константин 
Тренчев се обърна към 
депутатите с призив да 
решават важните пробле-
ми и да гласуват нужните 
законопроекти, вместо 
да се занимават с дребни 
теми. Работодателите 
пък акцентираха върху 
това, че парламентарис-
тите трябва да говорят 
и работят заедно, а не да 
нагнетяват напрежение в 
обществото. Провокирани 
от разговорите, депута-
тите успяха за първи път 

от 2 юли насам да прове-
дат редовните си засе-
дания. За регистрация в 
залата влязоха народните 
представители от ГЕРБ, 
Коалиция за България и 
ДПС. „Атака“ бойкотира 
работата на парламента 
и както вече е традицион-
но, членовете на партия-
та не присъстваха на за-
седанието. Техните колеги 
все пак успяха да приемат 
пет ратификации на меж-
дународни споразумения. 
Депутатите гласуваха за 
втори път и Законопроект 
за изменение и допълнение 
на Закона за автомобилни-
те превози, удължавайки 
експлоатационния срок на 
такситата от 10 на 15 го-
дини. Разискван беше и За-
конът за икономическите 
и финансовите отношения 
с дружества, регистрира-
ни в юрисдикции с префе-

ренциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и 
техните действителни 
собственици, известен 
като Закон за офшорките, 
с вносители Георги Кадиев 
и Йордан Цонев.

Без дебати парламен-
тът прие на второ че-
тене Законопроекта за 
изменение и допълнение 
на Закона за защита на 
потребителите, внесен 
от Министерския съвет. 
Промяната е продикту-
вана от злоупотреби на 
фирми,  предоставящи 
бързи кредити, които се 
отпускат при неизгодни 
и неясни за потребители-
те условия. Изменението 
предвижда разпоредбите 
на закона да се прилагат и 
за заеми под 400 лв., които 
понастоящем са изключе-
ни от приложното му поле. 
С новата уредба на дого-

ворите от разстояние или 
извън търговския обект 
се увеличава срокът за 
упражняване правото на 
отказ на потребителя от 
7 на 14 дни. 

Припомняме, че във 
вторник работодатели 
и синдикати проведоха 
среща в парламента с ли-
дера на ГЕРБ Бойко Бори-
сов и икономическия екип 

на партията, както и с 
парламентарните групи 
на Коалиция за България 
и ДПС. Те постигнаха съ-
гласие, че 42-рото народ-
ното събрание трябва да 
намери начин да работи до 
края на юли. КТ „Подкрепа“ 
настояваше за актуализи-
ране на бюджета на НЗОК, 
но до редакционното при-
ключване на броя такова 

предложение не бе внесено 
в пленарна зала. Президен-
тът на КНСБ Пламен Ди-
митров посочи, че полити-
ците трябва да работят 
главно върху довършване-
то на Споразумението за 
партньорство на България 
с ЕС и откриване на въз-
можности за избягване на 
евентуални санкции от 
страна на ЕК.

Парламентът прие промени в Закона за защита на потребителите

Десислава Бакърджиева

Дирекцията за национален строителен 
контрол (ДНСК) ще работи по-добре. Това 
ще бъде постигнато с реализирането на 
проекта „Повишаване на квалификацията на 
служителите на ДНСК за по-качествено из-
пълнение на служебните им задължения”. Той 
се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Административен 
капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Ев-
ропейския социален фонд. Общият размер 
на предоставената безвъзмездна финансова 
помощ е 89 314 лв. 

Това стана ясно по време на встъпител-
ната пресконференция за проекта, на която 
той беше представен от неговия ръководи-
тел Маргарита Марчовска в присъствието 
на Моника Димитрова-Бийчър, ръководител 
на Управляващия орган на ОПАК, и арх. Нико-
лай Христов, началник на ДНСК.

По думите на Моника Димитрова-Бий-
чър това е първата инициатива на ДНСК 
по ОПАК, която е насочена към квалифика-
цията на служителите. Тя припомни, че ди-
рекцията е основен орган за извършвания 
строителен надзор, и коментира, че трябва 
да се засили контролът срещу незаконното 
строителство. „Инвестицията в хората е 
съществен елемент в процеса на развитие 

на една организация. Тя е с висока добавена 
стойност, тъй като рефлектира върху ра-
ботата в екип и подобрява резултатите на 
администрацията. Повишаването на капа-
цитета на работещите в ДНСК ще доведе 
до по-качествено изпълнение на служебните 
им задължения”, допълни ръководителят на 
ОПАК.

Арх. Николай Христов обеща по-ефекти-
вен строителен контрол след приключване 
на проекта. „В съвременното общество об-
разованието е непрекъснат процес. Ученето 
през целия живот е основен фактор за про-
фесионалното развитие. Повишаването на 
квалификацията е ключов фактор, за да си 
вършим добре работата. Затова е важно да 
изпълним проекта и да постигнем заложени-
те цели”, посочи още началникът на ДНСК.

Договорът по проекта е сключен на 14 
април 2014 г. Той е с продължителност 9 
месеца. За периода ще бъдат проведени 7 
обучения на 128 служители на ДНСК. 
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Мирослав Еленков

Г-н Младенов, как ще 

оцените работата на 

Българската агенция за 

инвестиции (БАИ) през 

последните 6 месеца?

Агенцията работи ак-
тивно за привличането 
на инвеститори в стра-
ната, за подобряване на 
бизнес средата и за по-
вишаване на интереса 
към България като дес-
тинация за капиталовло-
жения. Eдин бърз преглед 
на свършената работа 
за първите шест месеца 
от годината показва, че 
за този период БАИ е из-
дала 12 сертификата за 
клас инвестиция, които 
възлизат на малко пове-
че от 94 млн. лв. и пред-
виждат разкриването на 
около 3200 нови работни 
места. За сравнение про-
ектите през 2013 г. са за 
100 млн. лв., което озна-
чава, че разликата между 
нея и първите шест ме-
сеца на 2014 г. са мини-
малните 6 млн. лв. Трябва 
да се обърне внимание и 
на  инвестиционните 
проекти в  процес на 
сертифициране, които 
към юни са 15 на брой за 
близо 566 млн. лв. и пред-
виждат разкриването на 
около 7900 нови работни 
места. Също така аген-
цията активно действа 
по привличането на 28 
потенциални инвести-
ционни проекта за при-
близително 1,4 млрд. лв., 
предвиждащи създаване-
то на повече от 22 500 
нови работни места. От 
изброеното дотук може 
да се даде положителна 
оценка за работата на 
БАИ, която ще продъл-
жи в същите темпове и 
през следващите шест 
месеца.

Какви са прогнозите 

ви за 2014 г.?

Очакваме значителен 
ръст на преките чуж-
дестранни инвестиции 
в България. Обстоятел-
ството, че за първата 
половина на годината 
агенцията е сертифици-
рала почти същия брой 
инвестиционни проек-
ти, колкото през цяла-
та 2013 г., а разликата 
между общия размер на 
проектите за миналата 
година и първата полови-
на на тази е 6 млн. лв., 
представлява красноре-
чиво доказателство за 
повишения интерес към 
страната ни. На база-
та на тези наблюдения, 
както и на проектите в 
процес на сертифицира-
не и всички потенциални 
намерения, може основа-
телно да се очаква пови-
шение на общия размер 
на преките чуждестран-

ни инвестиции в Бълга-
рия.

Какви права  дава 

сертификатът за ин-

вестиция?

Сертификатът за 
клас инвестиция дава 
право на един инвести-
тор да се възползва от 
мерките, предвидени в 
Закона за насърчаване на 
инвестициите (ЗНИ). Те 
покриват широк спектър 
от потенциални нужди 
на бизнеса. Насърчава-
нето на инвестициите 
се извършва основно 
чрез административно 
обслужване в съкрате-
ни срокове, закупуване 
на имоти – частна дър-
жавна или частна об-
щинска собственост, 
без търг и по пазарни 
или по-ниски цени, фи-
нансово подпомагане за 
изграждане на техниче-
ска инфраструктура, за 
обучение за придобиване 
на професионална квали-
фикация, частично въз-
становяване на напра-
вените от инвеститора 

задължителни социални 
плащания, създаване на 
смесени дружества за 
приоритетни инвести-
ционни проекти. Освен в 
ЗНИ и в други норматив-
ни актове са предвидени 
определени насърчител-
ни мерки – например да-
нъчни облекчения по За-

кона за корпоративното 
подоходно облагане. Сер-
тифицираният инвести-
ционен проект може да 
се възползва от индиви-
дуално заявени насърчи-
телни мерки, предвидени 
от държавата, които да 
отговарят в максимална 
степен на специфичните 

нужди на компанията, из-
брала България за свое-
то капиталовложение.

Кои са големите ин-

вестиционни проекти, 

които ще разкрият нови 

работни места?

В българското законо-
дателство са предвидени 
конкретни критерии, кои-
то един инвестиционен 
проект е необходимо да 
покрие, за да бъде серти-
фициран. Те са създава-
не на ново предприятие, 
разширяване на вече съ-
ществуващо или дивер-
сифициране на производ-
ството. Въз основа на 
критериите за минима-
лен размер на инвестици-
ите и заетостта според 
ЗНИ се издава различен 
вид сертификат, но още 
с кандидатстването в 
инвестиционния проект 
задължително се пред-
вижда създаването на 
заетост, включително 
и такава в необлагоде-
телствани региони или 
във високотехнологични 
дейности. В този смисъл 
ще дам пример с компа-
ниите, чийто сертифи-
цирани инвестиционни 
проекти са заложили го-
лям брой нови работни 
места. „АЛС България” е 
заявила нужда от 692 слу-
жители при реализация-
та на проект за разши-
ряване на съществуващ 
завод за тапицерии за 
автомобили, а AIG пред-
вижда създаването на 
450 нови работни места 
при откриването на Цен-
тър за споделени услуги 
в София.

Освен намаляването 

на административната 

тежест, какви мерки 

предприема агенцията 

за привличането на ин-

вестиции?

Намаляването на ад-
министративната те-
жест за инвеститорите 
е от ключово значение за 
ефективното привличане 
на едно капиталовложе-
ние, както и за бързото 
реализиране на проекта. 
С промените в Правилни-
ка за прилагане на ЗНИ с 
цел улесняване на стар-
тирането на процеса се 
въведе единно заявление 
за издаване на сертифи-
кат за клас инвестиция. 
С промените се пред-
вижда и задължението 
за незабавно издаване на 
удостоверение от БАИ, 
което да послужи пред 
органите на изпълнител-
ната власт за оказване 
на съдействие на ин-
веститора. Също така 
агенцията предлага съ-
действие при търсенето 
на подходяща локация за 
реализацията на инвес-
тиционния проект, както 
и при осъществяването 
на контакт с различни 
държавни ведомства.

Ангажиментът на 
агенцията към инвес-
титора не приключва с 
издаването на сертифи-
кат за клас инвестиция. 
Тя предоставя  и т.нар. 
след инвестиционно об-
служване, което пред-
полага оказването на 
подкрепа и съдействие в 
случай на възникнали пре-
пятствия пред реализа-
цията на проекта, т.е. 
БАИ е на разположение 
на инвеститора на всеки 
един етап от реализаци-
ята на проекта му.

Светослав Младенов, изп. директор на Българската агенция за инвестиции: 

Предвижда се те да генерират 22 500 работни места

Светослав Младенов е роден през 1974 г. За-

вършва магистратури по специалността „Бизнес 

администрация” във Виенския икономически уни-

верситет в Австрия и Университета на Минесо-

та в САЩ. Бакалавър е по „Международен тури-

зъм”. Специализирал е „Инвестиционна политика” 

в Санктпетербургския държавен университет. 

Има над 10 години професионален опит в сферата 

на фармацевтичната индустрия и инвестициите.

Снимки Денис Бучел
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Как  промените  в 

Правилника за прилага-

не на Закона за насърча-

ване на инвестициите 

ще се отразят на биз-

неса?

Промените в правил-
ника, приети през април 
тази година, целят на-
маляването на админис-
тративната тежест за 
инвеститорите, канди-
датстващи за сертифи-
кат за клас инвестиция. 
Едновременно се  об-
лекчават изискванията 
към заявителите, инвес-
тиционните проекти и 
документите за канди-
датстване. Споменах 
въвеждането на единно 
заявление и удостове-
рението, издавано от 
БАИ, но заедно с тях има 
и други промени. Нама-
ляват се праговете за 
инвестиционни проекти 
в сферата на преработ-
ващата промишленост 
и за изграждане и раз-
витие на индустриални 
зони и технологични пар-
кове. По този начин се 
цели насърчаването на 
тези сектори, като се 
разширява обхватът на 
проектите, които могат 
да кандидатстват за 
сертификат. Последни-
те промени целят един-
ствено улесняването на 
процедурата по серти-
фициране и намаляване 
на сроковете за получа-
ване на документа. От 
БАИ очакваме всичко 
това да повиши интере-
са на чуждестранните 
компании към страната 
ни.

На какво се дължи 

отбелязаният от вас 

ръст на интереса на 

бизнеса към България?

Страната ни като 
инвестиционна дестина-
ция предлага множество 
позитиви за чуждестран-
ните инвеститори. На 
първо място сме член 
на НАТО и ЕС, към което 
трябва да се прибавят 
наличието на валутен 
борд и ниският бюдже-
тен дефицит и държавен 
дълг. Тези фактори го-
ворят за стабилност и 
предвидимост на инвес-
тиционната среда. Гео-
графското положение на 
държавата предлага ле-
сен и бърз достъп до па-
зарите в Европа, Русия, 
Турция и Близкия изток. 
България има най-кон-
курентните разходи за 
бизнес и по-конкретно – 
10% корпоративен данък, 
а инвеститорите в райо-
ни с висока безработица 
могат да се възползват 
от 0% корпоративен да-
нък.  Данък общ доход 
също е 10%. Размерът 
на работните заплати е 
един от ключовите фак-
тори за интереса към 
страната. Разходите за 
наем на офис простран-
ства и ниската цена за 

комуналните услуги в 
България са привлекател-
ни за чуждите компании.

В процеса на своята 
работа БАИ реализира 
услугите си на четири 
етапа: на първо място 
е привличането на ин-
вестицията в България, 
след което се пристъпва 
към обслужване на ин-
веститора на етапа на 
проучването, а после и по 
време на създаването на 
инвестиционното пред-
приятие. БАИ предлага 
и слединвестиционно 
обслужване. Агенцията 
осъществява дейност-
та си по сертифицира-
нето на даден проект на 
принципа на секторната 
специализация, което 
означава, че всяка инвес-
тиция се обслужва от 
тесен експерт в конкре-
тен икономически сек-
тор, осигуряваме индиви-
дуално административно 
обслужване, необходимо 
за осъществяване на 
инвестиция от клас А. 
Не на последно място 
БАИ извършва инвести-
ционен маркетинг, като 
представя и рекламира в 
чужбина възможностите 
за привличане на външни 
капитали в страната. 
Всичко това също се от-
разява благоприятно на 
условията, предлагани 
от България на чуждес-
транните компании.

Кои са страните, 

в л ож и л и  н а й - м н о г о 

средства у нас?

По последни данни на 
БНБ най-големи по обем 
инвестиции у нас идват 
от Холандия (6306,2 млн. 
евро), Австрия (5750,9 
млн. евро), Гърция (3560,1 
млн. евро) и Германия 
(2745,4 млн. евро).

Кои са най-предпочи-

таните сектори за раз-

витие?

Според изнесените 
данни от БНБ най-голям 
дял от общия размер на 
преките чуждестранни 
инвестиции отиват към 
секторите „Финанси“, 
„Промишленост“,  „Не-
движима собственост“ 
и „Търговия“. От 12-те 
сертифицирани инвес-
тиционни проекта от 
страна на Българската 
агенция за инвестиции 
7 са в сектора  „Инфор-
мационни и компютърни 
технологии” (ИКТ), 3 в 
„Преработвателна про-
мишленост”, един в сек-
тор „Здравеопазване“ и 
един в „Логистика“.

Свръхрегулацията в 

отделни сектори пречи 

ли за привличането на 

частни инициативи?

Без съмнение свръх-
регулацията пречи за 
бързото и ефективно ре-
ализиране на един инвес-
тиционен проект. Имен-
но с цел да се преодолее 

това се приеха промени 
в ППЗНИ и в редица дру-
ги закони и разпоредби. 
Правителството работи 
усилено в посока премах-
ването на множество ли-
цензионни режими и спе-
цифични изисквания към 
бизнеса, които в обста-
новка на възстановяване 
от последствията от 
икономическата криза 
от 2009 г. представлява-
ха сериозно препятствие 
не само пред развитието 
на българския бизнес, но 
и пред установяването 
на чуждестранни инвес-
титори в България. Пола-
гаме максимални усилия 
да улесним администра-
тивната процедура за 
сертифицирането на ин-
вестиционен проект и по 
този начин да подобрим 
условията за привличане 
на инвестиции в стра-
ната.

Презентирахте Бъл-

гария на Първата аут-

сорсинг конференция, 

която се проведе преди 

месец в София. Къде се 

намираме на ИКТ карта-

та на света?

Българската агенция 
за инвестиции наблюдава 
голям интерес от стра-
на на чуждестранни ком-
пании към ИКТ сектора в 
страната. От началото 
на годината сме серти-
фицирали 6 аутсорсинг  
проекта, които пред-
виждат разкриването 
на до 2000 нови работни 
места. Става въпрос за 
световни гиганти като 

Coca-Cola, AIG и др. 
Секторът е един от 

най-бързо развиващите 
се в българската иконо-
мика с висок потенциал в 
бъдеще. Нашата страна 
заема 2-ро място в Ев-
ропа и 5-о в света като 
най-привлекателна дес-
тинация за извършване 
на аутсорсинг на бизнес 
процеси. Нареждаме се 
на едни от първите по-
зиции не само на евро-
пейско, но и на световно 
ниво по брой на сертифи-
цирани софтуерни инже-
нери в ИКТ индустрията. 
Също така заемаме чел-
на позиция по отношение 
на сертифицирани ИТ 
специалисти. България 
предлага изключително 
благоприятни условия 
за развитието на аут-
сорсинг поради ниските 
разходи за започване на 
бизнес, квалифицирания 
човешки ресурс, висо-

ките езикови познания, 
както и географската и 
културна близост до об-
служваните европейски 
пазари.

Къде и как реклами-

рате страната ни като 

инвестиционна дести-

нация?

Българската агенция 
за инвестиции е член на 
Световната асоциация 
на  инвестиционните 
агенции (WAIPA – World 
Association of Investment 
Promotion Agencies). На 
последното събитие, 
организирано от асоци-
ацията, проведено в пе-
риода 13 - 15 май тази 
година, взе участие и 
БАИ, като фокусът бе да 
се определи къде да бъде 
локализирана централа-
та на WAIPA. По време на 
следобедната сесия на 
конгреса общо 82 от 87 
членове на инвестицион-

ните агенции по света, 
включително и предста-
вителят на БАИ, подкре-
пиха Истанбул за бъдеща 
централа на асоциация-
та, като решението вли-
за в сила незабавно.

БАИ присъства на 
различни международни 
икономически и бизнес 
форуми, на които пред-
ставя икономическия и 
инвестиционен климат 
в България и установява 
контакти с потенциални 
инвеститори. 

Стартирахме иници-
атива за провеждането 
на регулярни срещи с 
представители на чуж-
дестранния бизнес у нас 
като част от предвиде-
ната активна кампания 
за привличане на външни 
капитали. В страната 
бяха проведени кръгли 
маси с потенциални и ре-
ални инвеститори, пред-
ставители на централ-
ната и местна власт, на 
браншови организации, 
на финансови институ-
ции, на университети и 
колежи. С помощта на 
български и международ-
ни компании, успешно ре-
ализирали се у нас, чрез 
регулярно провеждане 
на срещи с тях бе пови-
шена познаваемостта 
на страната сред чуж-
дите инвеститори. Ин-
вестиционният каталог 
на БАИ, юридическият 
справочник - Legal Guide, 
и електронният бюлетин 
утвърждават позитив-
ния образ на България 
като стабилна и  си-
гурна инвестиционна и 
бизнес дестинация. БАИ 
разпространява сред 
потенциалните инвес-
титори информационни 
брошури за осемте при-
оритетни сектора на 
различни езици с цел да 
се предоставят повече 
данни за икономическия 
и инвестиционен климат 
в страната.

От  пуб ли каци и те 
на страницата www.
bulgariansabroad-iba.com 
и информираните по-
требители във facebook 
е вид но, че нашите кам-
пании сред българите в 
чужбина с цел популяри-
зиране на инвестицион-
ния климат са увеличили 
интереса на българска-
та икономически и обра-
зователно активна диас-
пора към изграждането 
на положителен имидж 
на страната.

Последната ни иници-
атива за популяризиране 
на България като инвес-
тиционна дестинация, 
реализирана с участи-
ето и подкрепата на 
Национална компания 
„Индустриални зони“, е 
съставянето и отпе-
чатването на рекламна 
брошура, която да бъде 
разпространявана сред 
пътниците на различни 
авиолинии.

Към април 2014 г. привлечените чужди инвестиции в страната са 106,6 млн. 
евро. Очакванията обаче са до края на годината те да нараснат до 1,4 млрд. лв., 
съобщи директорът на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Светослав 
Младенов по време на пресконференция в Министерския съвет, на която аген-
цията отчете резултати за първото шестмесечие на 2014 г. Надежда за това 
увеличение носят обявените намерения за реализиране на 28 проекта, които се 
предвижда да създадат над 22,5 хил. работни места.

Към момента - от януари до началото на юни, от агенцията са сертифици-
рани 12 проекта на обща стойност 94 млн. лв. За сравнение през 2013 г. са били 
сертифицирани 15 проекта на стойност 100 млн. лв.

Младенов коментира, че има още 15 проекта, които са на етап на сертифи-
циране. Тяхната стойност е 565 млн. лв., а очакванията са да бъдат открити 
още над 7 хил. работни места.

Инвестициите през 2013 г. по данни на БНБ са около 1,092 млрд. евро, като 
е регистриран минимален ръст от 22 млн. евро спрямо 2012 г. Само Румъния и 
България в целия Европейски съюз обаче успяват да увеличат привлечените ин-
вестиции през миналата година, съобщи още директорът на БАИ.

По повод отчета за дейността на БАИ изп. директор Светослав Младенов 
даде специално интервю за в. „Строител”.

Изпълнителният директор на БАИ Светослав Младенов и заместникът му Костадин 

Джатев изнесоха данни за дейността на агенцията
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Решението за иницииране на 
среща с Националното сдружение 
на общините бе взето на Управи-
телен съвет на КСБ, който се про-
веде в Бургас. Там ръководството 
на организацията се обедини около 
необходимостта Камарата да из-
лезе с ясна позиция по проблемите 
с еврофондовете. 

„Ситуацията е много сериозна. 
Най-потърпевши сме ние и общи-
ните. По официални данни от Ми-
нистерство на финансите (МФ) 
задълженията на местните власти 
към строителите са 180 млн. лева. 
В момента КСБ събира информация 
от своите членове за сумите, кои-
то имат да получават по различни-
те програми, и по наши предвари-
телни разчети те ще надхвърлят 
600 млн. лв.”, това заяви председа-
телят на Камарата инж. Глосов. 

Според члена на УС на НСОРБ и 
кмет на Бургас Димитър Николов 
вече има големи фирми, които са 
в технически  фалит. Близо 500 са 
средните и малки фирми подизпъл-
нители, към които разплащанията 
се бавят, следва лавина от съдебни 
искове, предупреди Николов. Става 
въпрос за колапс в бранша, обобщи 
ситуацията членът на ръковод-
ството на националното сдруже-
ние. От там са изпратили писмо до 
министъра на финансите с предло-
жения за намеса на държавата за 
излизане от кризисната ситуация. 
По данни на НСОРБ към фонд ФЛАГ 
има подадени искания от общините 
за 120 млн. лв., които не се разглеж-
дат заради спирането на ОПОС. Ако 
държавата осигури тези пари по 
ФЛАГ, общините ще могат да запо-
чнат поне частично да плащат на 
изпълнителите на водните проекти 
и депата. По ПУДООС също трябва 
да се отпуснат средства. „Сега 
местните власти се притесняват, 
защото влизат в големи просрочия 

спрямо строителите, кметове на 
по-малките общини направо съвет-
ват фирмите да спират работата. 
Те обаче вече са изработили голяма 
част от обектите, за което не са 
получили заплащане, някои дейности 
пък не са актувани, т.е. има скрито 
СМР, и като цяло мисля, че задълже-
нията стигат до 1 млрд. лв.”, каза 
Димитър Николов. Той допълни: „МФ 
трябва да осигури и средства да се 
кредитират безлихвено общините, 
тъй като вината за спирането на 
оперативните програми не е наша. 
Ако тези мерки не бъдат взети - 
нещата ще излязат от контрол.” 
Според Николов Народното събра-
ние и парламентарно представени-
те политически сили също могат 
да помогнат, като гласуват пре-
разпределение на 200 млн. лв. от 
бюджета за поемане на най-необ-
ходимите разплащания по екопро-
ектите. Това предложение обаче 
трябва да бъде внесено от изпъл-
нителната власт.

Кметът на Бургас коментира и 
забавянето по ОПРР и ПРСР, като 
обясни, че авансите там са били по-
големи, за това все още общините 
разплащат дейности по регионал-
ната програма. Но и по нея към края 
на август  парите ще свършат и 
септември изпълнението и на тези 
проекти ще излезе като  проблем.

Парадокси създава и законода-
телството, липсата на хармони-
зация с европейските директиви 
води до „параграф 22” - въпреки че 
българският съд се е произнесъл в 
полза на решението на дадена об-
щина, пари няма, защото програ-
мите са спрени по европейските 
изисквания. 

В заключение представителите 
на КСБ и НСОРБ поискаха спешна 
среща с премиера Пламен Орешар-
ски и министъра на финансите Пе-
тър Чобанов в понеделник, 14.07, за 
намиране на изход от критичната 
ситуация. В отворено писмо до пре-

миера се посочва, че ако срещата 
не бъде реализирана и държавата 
не предприеме адекватни мерки за 
осигуряване на необходимия финан-
сов ресурс, двете организации ще 
дадат съвместна пресконференция, 
на която ще бъдат обяснени при-
чините за последващите действия 
от страна на бранша.

На срещата бе коментирана 
и ситуацията във връзка с навод-
ненията в страната. Инж. Глосов 
запозна представителя на НСОРБ 
с дейностите, които фирмите -  
членове на Камарата, извършват 
по места. Инж. Николай Николов 
представи работата на ОП на КСБ 
– Бургас, по възстановяването на 
манастира „Св. Богородица”. „Ще 
съдействаме и за Килифаревския 
манастир. Работим в „Аспарухово“, 
Добрич и Търново. Имаме споразу-
мение с пожарна и аварийна безо-
пасност да помагаме с техника”, 
каза още инж. Глосов. Димитър Ни-
колов поздрави Камарата за това, 
че е обществено отговорна орга-
низация, и предложи да се подготви 
и подпише споразумение между КСБ 
и Националното сдружение, кое-
то да включва план за съвместни 
действия при бедствия, публичен 
регистър на наличната техника по 
области, както и списък на експер-
тите, които могат да участват в 
комисиите за оценка на щетите. 
Като трета страна в споразуме-
нието би било добре да се включи и 
МВР като отговорната институ-
ция от страна на държавата. „Не 
сме застраховани срещу бедствия. 
Като имаме алгоритъм - знае се кой 
на кого да се обади, кой ръководи, 
каква техника е необходима и какви 
експерти, ще реагираме много по-
ефективно. Едно такова споразу-
мение ще е облекчение и след това 
за разплащането на дейностите, 
което може да става в рамките на 
една седмица”, обобщи предложе-
нието си Димитър Николов. 
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Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов и председателят на ОП на Камарата в Бургас - инж. Николай Николов,  

се срещнаха с Димитър Николов – член на УС на НСОРБ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER

Изх. № 102/07.07.2014 г.

ДО

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ 
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГЕРБ

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСП

Г-Н ЛЮТВИ МЕСТАН  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДПС

ОТКРИТО ПИСМО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Камарата на строителите в България се обръща към Вас, за 
да изрази своята нарастваща тревога относно изпълнението на 
големите инфраструктурни проекти в страната.

Ние се присъединяваме към позицията на НСОРБ относно 
спрените плащания по ОП „Околна среда 2007 – 2013”, които по-
ставят голяма част от проектите пред реален риск от замразя-
ване за неопределено време.

За строителните фирми спирането на проектите означава 
непредвидени разходи за милиони левове, за някои от фирмите 
това означава да бъдат обречени на фалит. Общините са по-
ставени в безизходица, под угроза е и спазването на сроковете 
за изпълнение на проектите, залегнали в договорите, което крие 
риск от 100% санкции и връщане на инвестираните стотици ми-
лиони левове на ЕС.

За гражданите на страната спирането на проектите, разко-
паните улици и неизградената ВиК мрежа са сериозно нарушаване 
на качеството на живот.

Камарата с притеснение следи и реализацията на определя-
ните като „рискови” жп и пътни проекти. Забавянето на изграж-
дането на Северната скоростна тангента, Западната дъга на 
София, жп отсечките Пловдив – Свиленград и Септември – Плов-
див и редица други поставя под въпрос успешната реализация и 
на ОП „Транспорт”.

По ОПРР, ПРСР и ОП „Конкурентоспособност” се очертават 
подобни проблеми, като общините ще „издържат” максимум до 
месец август.

В същото време липсата на обявяване на тръжни процеду-
ри за строителството на важни обекти, за които има готови 
проекти и осигурено финансиране, все повече дава основания да 
прогнозираме, че 2014 г. ще бъде нулева за строителния бранш.

Уважаеми господа,

Българските строителни фирми проявиха огромно разбиране 
към създалата се ситуация и толерантност към българските 
институции. За съжаление те са едностранни. Отговорните фак-
тори не предприемат адекватни действия за решаване на неот-
ложните проблеми на общините, на строителния бранш, както и 
на българските граждани.

Безизходицата, в която са поставени строителните фирми, 
води до нарастване на социалното напрежение, което може да 
доведе до протестни действия.

Обръщаме се към Вас като представители на най-важните 
български институции с призив за предприемане на максимално 
бързи спасителни мерки за излизане от тревожната ситуация, в 
която целият строителен сектор е поставен.

В тази връзка настояваме за:
1. Провеждане на спешна среща на министър-председателя 

и министъра на финансите с ръководствата на КСБ и НСОРБ и 
намиране на механизъм за намеса на държавата за осигуряване 
на необходимия финансов ресурс на общините за разплащане със 
строителните фирми, които действия ще осигурят успешното 
приключване и отчитане на програмен период 2007 – 2013 г.

2. Камарата на строителите в България подкрепя предложе-
нието на НСОРБ МФ незабавно да възстанови авансирането на 
проектите по ОПОС със средства от републиканския бюджет, 
както и съвместно с МОСВ да се търси решение за удължаване 
на договорите за безвъзмездна финансова помощ.

3. Правителството, респективно МФ, да осигурят необ-
ходимия ресурс на програма ФЛАГ или да одобрят разходния 
бюджет на ПУДООС, насочен за подпомагане на общините по 
проектите във ВиК сектора. По наши данни към момента само 
по ФЛАГ има внесени искания за верификация на над 120 млн. лв. 
за проекти по ОПОС, които дори не се разглеждат поради липса 
на средства.

4. Парламентарно представените политически сили да на-
правят необходимите корекции в бюджета с цел пренасочване 
на средства за гарантиране на реализацията на започналите 
проекти и осигуряване на нормалните условия на живот на граж-
даните в общините, където завършването на строителството 
е поставено под въпрос.

5. Да се ускори изработването на правилник за приложение-
то на ЗОП с цел да се даде възможност на бенефициентите да 
обявят процедури за всички обекти с готови инвестиционни про-
екти, за които има осигурено финансиране.

Тъй като ситуацията е критична, решенията трябва да бъ-
дат взети в много кратки срокове. Затова предлагаме срещата 
с премиера и финансовия министър да се състои на 14.07.2014 г. 
Ако тя не бъде реализирана, на 15.07. КСБ и НСОРБ ще дадат съв-
местна пресконференция, на която ще бъдат поканени български 
и чужди медии и посланиците на страните от ЕС с цел да бъдат 
обяснени ситуацията и последващите действия от страна на 
бранша, които тя ще провокира.

С уважение:

Инж. Светослав Глосов 
Председател на УС на КСБ

Инж. Иван Бойков
Изп. директор на КСБ

Снимка Денис Бучел
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 Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строителите в 
България (КСБ) проведе първата от 
планираната поредица от срещи с 
парламентарно представените 
партии по повод на тревожната 
ситуация със спирането на раз-
плащанията за проекти по опера-
тивните програми. Срещата бе с 
депутата от ПП ГЕРБ Лиляна Пав-
лова, бивш регионален министър, и 
инж. Лазар Лазаров, бивш предсе-
дател на УС на АПИ. На дискусията 
присъстваха изп. директор на КСБ 
инж. Иван Бойков, зам.-председа-
телите на Камарата инж. Иван 
Мирински и инж. Николай Станков, 
както и членове на УС на КСБ и 
представители на водещи фирми 
от отрасъла.

Сред основните притеснения 
на строителния бранш са спре-
ните плащания по Оперативна 
програма „Околна среда“ и  Опе-
ративна програма „Регионално 
развитие“, както и забавянето на 
реализирането на проектите по 
ОП „Транспорт” и ПРСР.  „Събрали 
сме данни, че сумата от неполу-
чените от строителните фирми 
средства е над 0,5 млрд. лв. общо 
по всички програми. Те се трупат 
всеки ден. Управляващите на този 

етап не дават ясен отговор кога 
ще бъдат възстановени плащани-
ята“, бяха първите думи на изпъл-
нителния директор на КСБ инж. 
Иван Бойков. Той подчерта, че от 
Камарата са поискали официална 
среща с министър-председателя 
Пламен Орешарски и министъра 
на финансите Петър Чобанов, за 
да изразят съвместно с Нацио-
налното сдружение на общините в 
България своето притеснение от-
носно изпълнението на големите 
инфраструктурни проекти в стра-
ната. „Въпросът е как ще продъл-
жаваме нататък? На това прави-
телство му остават броени дни 
работа, ясно е, че служебният ка-
бинет има ограничени правомощия 
и няма възможността да направи 
много по казуса, но КСБ настоява 
за спешни мерки в най-кратки сро-
кове, за да се предотврати спира-
нето на работата по обектите. 
Служебното правителство трябва 
да започне диалога с Брюксел във 
връзка с критичната ситуация, из-
лизането от която трябва да бъде 
основен приоритет и за следващо-
то правителство“, заяви още инж. 
Бойков. 

Според Лиляна Павлова ситуа-
цията в строителния бранш наис-
тина е много трудна и тя разби-
ра притесненията на членовете 

на Камарата. „За строителните 
фирми спирането на проектите 
означава непредвидени разходи 
за милиони левове, а дори и фалит 
за по-малките. Общините пък от 
своя страна са поставени в без-
изходица и риск от 100% санкции и 
връщане на инвестиции“, допълни 
Павлова.

Тя каза, че по-големият проблем 
идва от това, че от три седмици 
Министерството на финансите 
е спряло всички плащания по про-
грамите. Бившият министър на 
регионалното развитие в прави-
телството на ГЕРБ сподели пред 
представителите на бранша, че 
това е изкуственото задържане 

на тези пари от управляващите, 
за да покажат добри показатели 
на бюджета, което обаче няма да 
помогне. 

Лиляна Павлова изрази и при-
теснение относно смяната на ръ-
ководители на оперативните про-
грами. Нейното мнение е, че това 
е лош сигнал пред европейските 
институции. „Ние се опитваме да 
докажем на ЕК, че имаме стабилна 
система за управление на фондове-
те, и тези промени не ни правят 
услуга.“ „Ангажимент на държавата 
е да плаща редовно всеки месец на 
изпълнителите на проекти, което 
не се случва. На политическо ниво 
трябва да бъде договорена плоска 

финансова корекция с по-нисък про-
цент от това, което се иска“, до-
пълни Павлова. Инж. Бойков посочи, 
че КСБ и НСОРБ настояват Минис-
терството на финансите незабав-
но да възстанови авансирането на 
проектите по ОПОС със средства 
от ре пуб ликанския бюджет. Той до-
бави, че ако в понеделник не бъде 
реализирана срещата с премиера и 
финансовия министър, Камарата на 
строителите в България и НСОРБ 
ще излязат със съвместна прес-
конференция. 

На срещата бяха коментирани 
и ЗОП, ЗУТ, въвеждането на такса-
та за обжалване, както и отмяна-
та на ЗПЧП.

Лиляна Павлова, депутат от 
42-рото народно събрание: 

По време на провелата се среща с Камарата 
на строителите в България успяхме да обсъдим 
изключително важни теми, които не търпят 
отлагане. За мен най-належащ е проблемът със 
спрените плащания по  всички оперативни про-
грами, които касаят строителния бранш. Най-
драматична е ситуацията с ОП „Околна среда“, 
по която от шест месеца няма преведени сред-
ства въпреки ангажимента, който държавата бе 
поела. Става дума за над половин милиард лева. Те 
спъват строителния процес, а от това страдат 
не само фирмите, а и общините бенефициенти. 
Не мога да пропусна и факта, че Министерство-
то на финансите спря разплащанията по всички 
други оперативни програми. 

С това неразплатените средства набъбват 
до почти 1 млрд. лв. Решението на проблема е 
веднага да се изиска актуализация на бюджета, 
а също така със средства от резерва задълже-
нията да бъдат разплатени. Това беше и обеща-
нието на държавата. Вторият много важен въ-
прос, който успях да обсъдя с представителите 
на КСБ, бе свързан със Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и Закона за устройство на тери-
торията (ЗУТ). Факт е, че след промените, които 
настъпиха в ЗОП, той е неприложим и неработещ. 

Третата голяма тема, която разисквахме, бе 
за 156-те обявени търга от Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ на обща стойност 760 млн. лв. 
Това крие рискове и може да доведе до ситуаци-
ята от 2007 - 2009 г. Има средства за реали-
зирането на едва 50% от тези поръчки. Мисля, 
че по време на срещата с представителите на 
строителния бранш постигнахме консенсус по 
тази тема. Преобладаващото мнение е, че голяма 
част от договорите не следва да се сключват в 
този си формат, вид и процедура. По-разумно би 
било те да бъдат подписвани поетапно, за да се 
развива икономически секторът. 

Доволен съм от проведения разго-
вор с Лиляна Павлова от ГЕРБ и с инж. 
Лазар Лазаров. Обсъдени бяха изклю-
чително важни и полезни въпроси, кои-
то стоят на дневен ред. Направихме 
обзор на всички програми от гледна 
точка на строителството. Изводи-
те са доста тревожни. Камарата има 
опасения, че няма да бъдат разплатени 
1 млрд. лв. към строителните фирми. 
Това неминуемо ще рефлектира вър-
ху изграждането на малките, а също 
така и на големите инфраструктурни 
обекти. Нашите колеги строители 
ще бъдат принудени да спрат работа 
и затова е наложително да проведем 
среща с премиера Пламен Орешарски 
и министъра на финансите Петър Чо-
банов, на която да изложим искания-
та си. Дори да се приеме решение за 
удължаване на срока на контрактите, 
то това значи автоматично санкция 
от 25% под формата на плоска коре-
кция по всички договори. Проблемът 
е много голям. Ситуацията в стра-
ната в момента е такава, че прави-
телството си отива, а служебният 
кабинет без промени в бюджета няма 
да може да направи нищо, тъй като не 
са му осигурени нужните средства. 
Новоизбраното правителство пък ще 
започне да работи активно в края на 
годината, когато ще бъде загубено 
ценно време от строителния сезон. 
Наближава и краят на програмния пе-
риод, което допълнително усложнява 
нещата. До октомври 2015 г. трябва 
да бъдат завършени проектите, което 
включва въвеждане в експлоатация на 
обектите.  Има огромна вероятност 
при забавяне ЕК да откаже да преведе 
необходимите средства. Не съм сигу-
рен как бюджетът ще понесе такава 
тежест. Достатъчно притеснителен 
е фактът, че 2014 г. се оформя като 
нулева година за нови проекти, а веро-
ятността и следващата 2015 г. да е 
нулева е огромна.

По време на срещата с Лиляна Пав-
лова обсъдихме и поръчките за над 700 
млн. лв., които бяха пуснати от АПИ. 
Хубавото е, че от една страна, обек-
тите, за които е осигурено финансира-
не, ще могат да бъдат изпълнени през 
следващата година. Но от друга - за 
почти 50% от проектите няма сред-
ства. Освен всичко останало това 
означава, че ние, строителите, тряб-
ва да вложим ресурс в тези проекти 
без гаранция, че ще бъдат завършени. 
По-скоро надделява дори мнението, че 
няма да се случат. Това ще доведе до 
нови загуби за строителните фирми. 
Много активно служебният кабинет и 
след това новото правителство тряб-
ва да заработят в посока на създава-
нето на план как да се излезе от кри-
тичната ситуация. Държавата трябва 
да се намеси, защото инвестициите, 
които идват от ЕС, обхващат всички 
сфери. Спрените проекти касаят пре-
чиствателни станции, пътища и обек-
ти, които са важни за хората. Вижда 
се, че в обществото надделяват раз-
говорите за Националната здравнооси-
гурителна каса, чието състояние също 
е сериозен проблем. Но там говорим за 
300 млн. лв., а при нас сумата възлиза 
на над 1 млрд. лв. и опасност от нулева 
строителна година.  

Друга тема, която дискутирахме 
по време на срещата, беше законода-
телството. За съжаление голяма част 
от нещата, които предложихме по от-
ношение на ЗОП, не се случиха. Всич-
ки ние виждаме в какво състояние се 
намира законът. Обединихме се около 
позицията, че трябва със съвместни 
усилия администрация и браншови ор-
ганизации да пишем нов закон. 

Чухме и мнението на г-жа Павлова, 
че министерствата на регионалното 
развитие и на инвестиционното про-
ектиране трябва да се съберат отно-
во и че експериментът с деленето им 
не е успешен. Дискутирахме и пробле-

ма с обжалванията и въвеждането на 
такса, който е в дневния ред за обсъж-
дане и в КСБ. 

Като резултат от срещата се 
обединихме около 5 важни точки. Пър-
вата е плащанията да се възстановят 
незабавно от бюджета. Говорихме, че 
трябва да се води активен разговор с 
комисарите в ЕК, и то в най-кратки 
срокове – до м. септември. Трябва да 
се търси начин за удължаване на дого-
ворите, което обаче да не ни коства 
25% плоска корекция. Нашите виждания 
са, че по ОПОС и ОПРР процентът на 
санкциите трябва да бъде много по-
малък, така че да не се затрудняват 
общините и да се отпуши финансира-
нето. 

Хубавото е, че вижданията ни с 
НСОРБ са съгласувани. Не искам да ми-
сля какво ще се случи, ако не бъдат взе-
ти своевременни мерки. Най-черният 
сценарий е спиране на всички строежи, 
подписване на Акт 10 от наша страна 
и търсене на средствата по съдебен 
ред. В този случай потърпевши ще бъ-
дат общините, защото те са бенефи-
циенти по проектите. Това може да 
доведе до фалит на местните власти 
и фалит на фирмите. Все пак се надя-
вам разумът да надделее и да станем 
свидетели на отговорно държавниче-
ско решение.

Очаквам също така, както от ГЕРБ 
първи откликнаха на нашето искане 
за среща, в най-кратки срокове да се 
отзоват и от ДПС, и от Коалиция за 
България.

Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ: 

Снимки Денис Бучел
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Екип КСБ,
Таня Бъчварова, 
ръководител проект 
„Мониторинг на 
обществените 
поръчки“

Настоящият монито-
ринг съдържа данни, на 
базата на които се очер-
тават условията, влияещи 
негативно върху конкурен-
цията при обществените 
поръчки в отрасъл „Строи-
телство“ през май 2014 г. 
Посочват се тенденциите 
при търговете в сектора 
и е направен сравнителен 
анализ с предходния месец. 
Мониторингът включва 
общ преглед на критерии-
те за възлагане на поръч-
ките.

Обявените обществени 
поръчки  през май са 253 бр. 
за общо 436 млн. лв. Те са с 
28,7% по-малко на брой от 
април, но стойността им 
е с 4,3% по-висока спрямо 
пред ходния месец. Поръч-
ките с обявена прогнозна 
стойност са 212 бр., или 
83,8% от всички за месе-
ца. Поръчките без обяве-
на стойност са 41 бр., или 
16,2% от обявените през 
май. Те са по-малко с 34,9% 
спрямо април.

Обявени поръчки по вид  

на строителството

Инженерна инфра-
структура - 80 бр. общест-
вени поръчки, или 31,6% от 
обявените през май, на 
стойност 330 млн. лв. Тен-
денцията е спад на броя с 
36% и ръст на стойност-
та на поръчките със 71,9% 
в сравнение с предходния 
месец.

ВиК инфраструктура - 
22 бр. обществени поръчки, 
или 8,7%. Наблюдава се спад 
на броя с 12% спрямо април. 
Стойността  на поръчките 
за  май възлиза на 42 млн. 
лв. Тя е със 17,6% по-ниска 
от предходния месец.

Сградно строител-
ство - 47 бр. обществени 
поръчки, или 18,6%, с обща 
прогнозна стойност 26 
млн. лв. Броят им е по-мал-
ко с 30,9%, стойността 
също – със 71,7%.

Енергийна инфра-
структура  –  13 бр. об-
ществени поръчки, или 
5,1%, с обща прогнозна 
стойност 7 млн. лв. Броят 
им е с 43,5% по-малко от 
април, стойността също - 
с 87,3%.

Проектиране и над-
зор - 91 бр. обществени 
поръчки, или 36%, с обща 
прогнозна стойност 32 
млн. лв. Броят им е с 20,2% 
по-малък, стойността на-
раства с 10,3%.

Тенденция при броя 
обществени поръчки

Инженерно строител-
ство - спад  с 36% на броя 
обявени обществени поръч-
ки в сравнение с предходния 
месец.   

ВиК строителство - 
спад с 12%.

Сградното строител-
ство -  спад с 30,9%.

Енергийна инфра-
структура - спад с 43,5%.

Проектиране и надзор 
- спад с 20,2%. 

Тенденция при обяве-
ната прогнозна стойност

Инженерно строител-
ство - ръст със 71,9%.                                                   

ВиК строителство - 
спад със 17,6%.

Сградно строител-
ство - спад със 71,7%.                                            

Енергийна инфра-
структура - спад с 87,3%.        

Проектиране и надзор 
- ръст с 10,3%.  

Обявени обществени 

поръчки по строителни 

сектори

Обявените общест-
вени поръчки в сектор „Ин-
женерна инфраструктура“ 
през май са 80 бр., или 31,6% 
от всички за месеца. Те са 
с 45 бр., или с 36% по-малко 
от април.

Изграждане, рекон-
струкция и ремонт на път-
на и жп инфраструктура 
– 56,3% от обявените об-
ществени поръчки в секто-
ра. По-малко са с 35 бр., или 
43,8% спрямо предходния 
месец.

Почистване и корек-
ция на речни корита, от-
водняване и увеличаване 
на пропускателната спо-
собност на реките, реха-
билитация и поддържане 
на пристанища - 10% от 

обявените поръчки в сек-
тора. Те са с 4 бр. по-малко 
от април.

Паметници на култу-
рата, археологически раз-
копки - няма обявени поръч-
ки за май, както и за април.

Сметища за битови 
и строителни отпадъци – 
3,6% от поръчките в сек-
тора. По-малко са с 4 бр. 
от предходния месец.

Насипни работи -  
1,3% от поръчките в сек-
тора. Запазват се нивата  
от април.

Ново строителство и 
реконструкция на паркове, 
детски площадки, стадиони 
и зони за отдих - 25% от по-
ръчките в сектора. Броят 
им е с 14 по-малко от пред-
ходния месец.

Зимно поддържане и 
почистване на пътната 
мрежа – 3,8% от  поръчки-
те в сектора. Броят им е с 
3 повече от април.

Обявените общест-
вени поръчки в сектор ВиК 
са 22 бр., или 8,7% от всич-
ки за месеца. Те са с 3 бр., 
или 12% по-малко от април.

Ново строителство и 
ремонт на пречиствателни 
станции за битови и от-
падни води – 18,2% от по-
ръчките в сектора. Запаз-
ва се броят от предходния 
месец.

Ново строителство 
и ремонт на помпени стан-
ции – 4,5% от поръчките в 

сектора. С 1 бр. повече са 
от април.

Строителство и ре-
конструкция на водопро-
водни мрежи и канализации 
- 68,3%  от поръчките в 
сектора. Броят им е с 5 по-
малко от април.

Рехабилитация на ко-
лектори - няма поръчки за 
май, както и за април.

 Строителство на 
утаители и резервоари 
-  9% от поръчките в сек-
тора. Повече са с 1 бр. от 
април.

Проект за воден ци-
къл - няма поръчки за май, 
както и за април.

Сондажни работи - 
няма поръчки за май, както 
и за април.

Обявените общест-
вени поръчки в сектор 
„Сградно строителство“ 
са 47 бр., или  18,6%  от 
всички за месеца. Те са с 
30,9% по-малко от април. 

Ново строителство – 
25,5% от поръчките в сек-
тора. По-малко са с 5 бр. от 
април.

Реконструкция, ре-
монтни работи  -  74,5% 
от поръчките в сектора. 
Броят им е с 16 по-малко 
от април.

Обявените общест-
вени поръчки в сектор 
„Енергийна инфраструкту-
ра“ през май са 13 бр., или 
5,1% от всички за месеца. 

Те са с 10 бр., или с 43,5% 
по-малко от април.

Мерки за енергийна 
ефективност -  46,2%  от 
поръчките в сектора. Бро-
ят им е с 4 по-малко в срав-
нение с предходния месец.

Ремонт, реконструк-
ция и монтажни работи – 
53,8% от поръчките в сек-
тора. Запазват се нивата 
от април.

Обявените общест-
вени поръчки през май в 
сектор „Проектиране и 
строителен надзор“ са 91 
бр., или 36% от всички за 
месеца. Броят им е с 23, 
или с 20,2% по-малко от 
април.

Осигуряване на екс-

пертни и технически ус-
луги, консултации, тех-
ническа помощ – 9,9% от 
поръчките в сектора. С 2 
бр. повече са от април.

Изготвяне на инвес-
тиционен проект и ав-
торски надзор - 59,3% от 
поръчките в сектора. С 15 
бр. по-малко са от април.

Строителен надзор и 
изготвяне на паспорти за 
обекти - 30,8% от поръчки-
те в сектора. Броят им е с 
10 по-малко от април.

Критерий „Възложител“

Обявените обществе-
ни поръчки от общините са 
200 бр. Те са с 26,2% по-мал-
ко спрямо април. Търговете 
в комуналния и обществен 
сектор са 6 бр., или с 50% 
по-малко.

Болниците и учебни-
те заведения са обявили 6 
обществени поръчки.  Те 
са с 5 бр., или с 45,5% по-
малко. Министерствата  
и агенциите са обявили 38 
обществени поръчки, или 
с 25,5% по-малко. Другите 
обявени обществени поръч-
ки са 3 бр. Спадът е със 7 
бр. в сравнение с предход-
ния месец. 

Критерий „Източник  

на финансиране“

Броят на обявените об-
ществени поръчки, финан-
сирани по оперативни про-

грами на ЕС за май, е 87 при 
110 бр. за април. Спадът е с 
20,9%. Ето и сравнението 
за периода април - май на 
броя поръчки по всяка про-
грама:    

Оперативна програма 
„ Транспорт“ - ръст с 2 бр. 
на обществените поръчки 
през май.

Оперативна програ-
ма „Регионално  развитие“ 
- спад с 44,8% на общест-
вените поръчки. 

Оперативна програма 
„Опазване на околната сре-
да“ –  спад с 2 бр. общест-
вени поръчки.

Програма за развитие 
на селските райони - спад 
с 16,2% на обществените 
поръчки през май спрямо 
април.

Оперативна програ-
ма „Развитие на човешки-
те ресурси“ – ръст с 1 бр. 
на обществените поръчки 
през май.

Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ 
-  запазва се броят на об-
ществените поръчки през 
май спрямо април.

Програма JESSICA – 
спад с 1 бр. на обществе-
ните поръчки.

Програма за Транс-
гранично сътрудничество 
„България – Румъния“ - спад 
с 1 бр. на обществените 
поръчки.

Програма за Европей-
ско териториално сътруд-
ничество „Гърция – Бъл-
гария“ – запазва се броят 
на обществените поръчки 
през май спрямо април.

Оперативна програ-
ма за развитие на сектор 
„Рибарство“ – ръст с 1 бр. 
на обществените поръчки 
през май.

Европейски бежански 
фонд –  запазва се броят 
на обществените поръчки 
през май спрямо април.

Финансиране чрез 
Норвежки финансов механи-
зъм – запазват се нивата 
на обществените поръчки 
през май спрямо април.

Проект, финансиран 
от Република Чехия – ръст 
с 1 бр. на обществените 
поръчки през май. 

Доверителен екофонд 
– запазва се броят на об-
ществените поръчки през 
май спрямо април.

ПУДООС - спад с 1 бр. 
на обществените поръчки 
през май.

Държавен бюджет - 
спад с 32,2% на обществе-
ните поръчки през май. 

Агенция за хора с ув-
реждания към МТСП –  няма 
обществени поръчки за 
май, както и за април.

Проект „Социално 
включване“, Министерство 
на труда и социалната по-
литика (МТСП) - няма об-
ществени поръчки за май, 
както и за април. 

Програма „Красива 
България“ - ръст с 1 бр. на 
обществените поръчки 
през май.

Фактори  

за несигурна среда

Често срещани необос-

-

–

  

JESSICA 

“ 

JESSICA
–

Дял  на обявените обществени поръчки  
по критерий „Източник на финансиране“, май 2014 г.

Снимки Денис Бучел
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новани прекомерни изисква-
ния в критериите за подбор 
на изпълнителите на об-
ществените поръчки през 
май 2014 г. са: Критерии, 
водещи до субективизъм по 
отношение на показатели 
като методология, концеп-
ция, план за работа, промя-
на в последователността 
на технологичните процеси 
и оценка на риска. Срещат 
се и прекомерни изисквания 
за размера на приходите за 
последните години и за фи-
нансовите възможности на 
кандидата. Липсват усло-
вия за регистрация в ЦПРС. 
Прекомерни изисквания за 
гаранционни срокове, както 
и на сертификати, удосто-
веряващи, че участникът 
отговаря на стандарти за 
системи за управление на  
качество.

Условия, влияещи негатив-

но върху конкуренцията

Констатациите на екс-
пертната група към КСБ, 
изпълняваща мониторинг 
на условията, влияещи не-
гативно върху системите 
за възлагане на обществе-
ните поръчки в България, 
е: В рамките на анализа за 
май 2014 г. допуснатите 
нарушения и ограничител-
ните критерии, водещи до 
субективни решения и по-
ставяне на бариери, са в 12 
бр. обществени поръчки. Те 
са с 5 повече от предходния 
месец.

Инженерна инфра-
структура и ВиК – в 7 бр. 
обявени обществени поръч-
ки са допуснати условия, 
влияещи негативно върху 
конкуренцията. Те са с 2 
бр. повече от търговете 
с нарушения в сегментите 
през април.

Сградно строител-
ство - в една обществена 
поръчка е допуснато несъ-
ответствие. Наблюдава се 
ръст на търговете с нару-
шения в сегмента спрямо 
предходния месец.

Енергийна инфра-
структура - в една об-
ществена поръчка е до-
пуснато несъответствие. 
Наблюдава се ръст на ни-
вата спрямо предходния 
месец.

Проектиране и стро-
ителен надзор - в 3 бр.  об-
ществени поръчки са до-
пуснати несъответствия. 
Те са с 1 бр. повече от ап-
рил.

Регистрирани  

несъответствия

Поръчка № 00514-2014-

0006,

възложител община 
Минерални бани, област 
Хасково.

 Строително-монтажни 
работи по уличната мрежа 
на с. Сусам, с. Минерални 
бани, с. Брястово, с. Спахи-
ево, с. Караманци в община 
Минерални бани, по изграж-
дане на зони за пресичане 
на пешеходци и поставяне 
на нови автобусни спирки, 
обособяване на места за 
безопасно преминаване на 

превозни средства, дос-
тавка и полагане на хори-
зонтална и вертикална 
сигнализация.

Цитат: Раздел IV, про-
цедура

IV.1) Вид процедура
IV.1.1) Вид процедура - 

Открита
IV.2) Критерии за оценка 

на офертите
IV.2.1) Критерий за 

оценка на офертите - Ико-
номически най-изгодна 
оферта при посочените 
по-долу показатели:

Показател: Качествен 
критерий, тежест: 60

Показател: Икономиче-
ски критерий, тежест: 40

Коментар: Да се раз-
бира ли най-ниска цена под 
„икономически критерий“?  
Не става ясно по отноше-
ние на какво ще се оценя-
ват кандидатите.

Поръчка № 00081-2014-

0017,

по ОП „Регионално раз-
витие“, възложител община 
Варна.

Избор на изпълнител 
за проектиране, СМР, дос-
тавка и монтаж по Ком-
понент 5 „BRT (Bus Rapid 
Transit) коридор – коридор 
за бързи автобусни линии”, 
Компонент 7 „Съоръже-
ния за колоездене”, Ком-
понент 8 „Подобрения на 
крайни спирки”, Компонент 
10 „Мерки за подобрява-
не на достъпността” на 
проект на община Варна 
BG161PO001-1.5.03-0002 
„Интегриран  градски 
транспорт на Варна“ 

Цитат: Раздел IV, про-
цедура

IV.1) Вид процедура
IV.1.1) Вид процедура - 

Открита
IV.2) Критерии за възла-

гане
IV.2.1) Критерий за въз-

лагане - Икономически най-
изгодна оферта с оглед на 
посочените по-долу крите-
рии:

Показател: Показател 
ТПП Техническо предло-
жение за проектиране, 
включващ подпоказател 
ТПП1 Обосновка на проек-
тантската задача - 15 т., 
и подпоказател ТПП2 Ме-
тодология за решаване на 
проектантската задача - 
15 т.; тежест: 30

Показател: Показател 
СИП Срок за изработване 
на инвестиционен проект 
във фаза „идеен проект”; 
тежест: 5

Показател: Показател 
СРП Срок за изработване 
на инвестиционен проект 
във фаза „технически про-
ект”; тежест: 5

Показател: Показател 
ТПИ Техническо предложе-
ние за изпълнение на стро-
ителството, включващ 
подпоказател ТПИ1 Стра-
тегия за изпълнение и уп-
равление на риска - 15 т., и 
подпоказател ТПИ2 Мерки 
за намаляване на затруд-
ненията при изпълнение 
на СМР за участниците 
в движението, живущите 
и търговците в близост 
до строителните обекти, 

жителите и туристите на 
Варна - 15 т.; тежест: 30

Показател: Показател 
ЦП Предлагана цена за про-
ектиране; тежест: 10

Показател: Показател 
ЦИ Предлагана цена за 
изпълнение на строител-
ството; тежест: 20

Коментар: Прави впе-
чатление, че за изпълнение-
то на проектната част от 
поръчката са предвидени 
80 т., а за строителство-
то  - 20  т.

Поръчка № 00044-2014-

0039,

възложител Агенция 
„Пътна инфраструктура“, 
по ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура  
2014 – 2020 г.”.

Определяне на изпълни-
тел за проектиране и стро-
ителството на обект: 
„Модернизация на същест-
вуващото трасе на път 
I-8 „Калотина - СОП” с две 
обособени позиции, както 
следва: Обособена позиция 
1: Участък  от км. 1+000 до 
км. 15+500 Обособена по-
зиция 2: Участък 2 от км. 
15+500 до км. 32+447.

Коментар :  Всичко 
е предвидено съгласно 
действащото законода-
телство, но постановка-
та на задачата не позво-
лява участието на малки 
и средни фирми. Дори и в 
консорциум. Би могло възло-
жителят да помисли за раз-
биването на по-малки учас-
тъци на подобни обекти с 
оглед възможното включ-
ване на повече кандидати.

Поръчка № 00369-2014-

0004,

по ПРСР, възложител об-
щина Луковит.

Строително-ремонтни 
работи на обекти: „Реха-
билитация/реконструкция 
на път IV-30044 /Луковит - 
Коритна/ - Румянцево – Лу-
ковит - Карлуково/ и Рекон-
струкция на водопроводна 
мрежа на с. Петревене, об-
щина Луковит”.

Цитат: Критерии за 
оценка на офертите.

IV.2.1) Критерий за 
оценка на офертите - Ико-
номически най-изгодна 
оферта при посочените 
по-долу показатели:

Показател: Технически 
показатели (ТП) - качество 
на предложената организа-

ция и начин за изпълнение 
на предмета на поръчката, 
качество на крайния про-
дукт, техническо изпълне-
ние; тежест: 50

Показател: подп. А. Т. 
- Технологична последова-
телност на строителните 
процеси; тежест: 20

Показател: подп. T1 - 
предположен допълнително 
гаранционен срок; тежест: 
15

Показател: подп. Т2 - 
Срок на изпълнение на по-
ръчката; тежест: 15

Показател: Офертна 
цена (Оц); тежест: 50

Коментар: Не може да 
се прави класация по пока-
зател :1 „качество на край-
ния продукт“. Понятието 
„предположен допълните-
лен гаранционен срок“ ве-
роятно е замислено като 
„предложено увеличение на 
гаранционния срок“?

Поръчка № 00322-2014-

0014,

възложител: община 
Кърджали. Строително-
монтажни работи и инже-
неринг за обект „Региона-
лен център за управление 
на отпадъците – Кърджа-
ли“, I-ви и II-ри етап“

Цитат: Технически въз-
можности

Изискуеми документи 
и информация: 1. Списък 
с изпълнени договори за 
строителство през по-
следните 5 (пет) години. 
Участникът следва под-
робно да опише посочени-
те строителни обекти, 
включително извършените 
дейности, стойности на 

договорите, дати и възло-
жители, и да подкрепи на-
писаното с доказателства. 
Тези доказателства могат 
да бъдат: копия на догово-
ри или извлечения от тях, 
представящи възложите-
ля, предмета на договора, 
датата на сключване, об-
хвата и обема на работа, 
стойността на договора и 
датата на започване и при-
ключване на работата по 
него, други доказателства 
за добро изпълнение. Пре-
поръки за добро изпълнение 
на поне пет от договорите 
от предишни Възложители. 
Тези препоръки посочват 
стойността, датата и 
мястото на изпълнението, 
както и дали то е изпълне-
но професионално и в съот-
ветствие с нормативните 
изисквания. 2. Удостове-
рение за вписване в Цен-
тралния професионален 
регистър на строителя за 
съответната категория 
строително-монтажни 
работи/за изпълнение на 
строежи с обхват съот-
ветната група, съгласно 
посочените минимални из-
исквания на Възложителя - 
чуждестранно юридическо 
лице, следва да представи 
еквивалентен документ, 
съгласно националното му 
законодателство, а ако съ-
щото бъде определено за 
изпълнител на поръчката, 
е необходимо вписване в 
ЦПРС към Строителната 
камара в Р. България. 3. 
Справка за водещия инже-
нерно-техническия състав 
и проектанти на фирмата, 
определени за изпълнение 

на дейностите, предмет 
на обществената поръчка.

Към офертата задъл-
жително се прилагат ав-
тобиографиите и дипломи, 
удостоверения за ППП, за 
ТК и ПБЗ или еквивалентни 
и доказателства за стаж - 
договори, трудови книжки, 
референции от работода-
тели (в случай, че трудови-
ят договор съдържа клаузи 
с поверителна информация, 
същите следва да бъдат 
заличени от представено-
то ксерокс копие). В тях да 
бъдат описани договорите/
проектите, с които експер-
тът покрива изискванията 
за съответната експерт-
на позиция. 

4. Декларация от всеки 
един от експертите, част 
от екипа на участника, за 
ангажираност по проекта, 
за принадлежност и налич-
ност. 5. Документи/Серти-
фикати, доказващи опит в 
управлението на проекти; 
6. Документи, доказващи 
осигуряване доставки-
те на бетон; 7. Списък на 
техническото оборудване, 
строителна техника и ме-
ханизация, необходими за 
изпълнение на поръчката 
(посочват се по вид и ха-
рактеристики, съобразно 
видовете работи); 

8. Сертификат по ISO 
9001:2008 за система за 
управление на качество-
то в строителството или  
еквивалентно. Обхватът 
на сертификата трябва да 
съответства на предмета 
на поръчката; 9.  Сертифи-

Процедура на договаряне, май 2014 г.
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кат по ISO 14001:2004 за 
опазване на околната среда 
или еквивалентно; 10. Сер-
тификат OHSAS 18001:2007 
за внедрена система за 
безопасни условия на труд 
в строителството или 
еквивалентно. Забележка: 
Възложителят ще приеме 
еквивалентни сертифика-
ти, издадени от органи, ус-
тановени в други държави 
членки, както и други дока-
зателства за еквивалент-
ни мерки за осигуряване на 
качеството или за опаз-
ване на околната среда. 
Когато по обективни при-
чини участникът не можем 
да представи исканите от 
възложителя документи, 
той може да докаже техни-
ческите си възможности с 
всеки друг документ, който 
възложителят приеме за 
подходящ.

При участие на обеди-
нение, което не е юриди-
ческо лице, описаните в 
настоящия раздел докумен-
ти се представят само от 
участниците, чрез които 
обединението доказва съ-
ответствието си с крите-
риите за подбор, съгласно 
чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 
При посочване на участие 
с ползване на подизпълни-
тели описаните в насто-
ящия раздел документи се 
представят за всеки от 
тях, съгласно чл. 56, ал. 2 
от ЗОП.

Коментар: т. I I I .2.3 
от условията за участие 
(обявлението) е записано 
като т. 6 „Документ, осигу-
ряващ доставка на бетон“. 
Това е абсолютно излишно 
изискване.

Поръчка № 00637-2014-

0003,

по ПРСР, възложител 
община Сатовча, област 
Благоевград. Изграждане 
на ПСОВ в селата: Крибул, 
Долен, Осина, Ваклиново, 
Жижево, Фъргово, Боголин, 
Туховища и Годешево, об-
щина Сатовча. Доставка и 
монтаж на 9 броя модулно 
пречиствателно съоръже-
ние.

Цитат: „Технически 
възможности. Изискуеми 
документи и информация: 

Изискуеми документи: 1. 
Списък с основните изпъл-
нени договори, доказващи 
опит на участника в сход-
ни с обекта на поръчката 
дейности през последните 
5 г., считано от крайния 
срок за подаване на офер-
тите (в зависимост от да-
тата, на която е учреден 
участникът или е започнал 
дейност), придружен от 
препоръки за добро изпъл-
нение на посочените дого-
вори от предишни Възложи-
тели. Към всеки, посочен в 
списъка договор, следва да 
има приложена референция/
препоръка за добро изпъл-
нение, съдържаща всички 
задължителни реквизити, 
съобразно чл. 51, ал. 1, т. 2 
от ЗОП (стойност, период 
на изпълнение, получател и 
качество на изпълнението 
на възложените дейности 
- дали то е изпълнено про-
фесионално и в съответ-
ствие с нормативните из-
исквания. 2. Декларация за 
водещия инженерно-техни-
чески състав на Участника, 
определен за изпълнение на 
строителството на обек-
та - предмет на общест-
вената поръчка, с прило-
жени за всеки експерт: 
2.1. Професионални авто-

биографии. 2.2.Документи, 
удостоверяващи образова-
нието, професионалната 
квалификация и опит на 
експертите от инженер-
но-техническия състав на 
участника. 2.3. Декларация 
от всеки един от експер-
тите, част от екипа на 
участника, за ангажира-
ност в изпълнението на по-
ръчката, за принадлежност 
и наличност.“

Коментар: В т. III.2.3. 
от обявата - минимални 
изисквания , т. 2 - изисква-
нето за екип от ключови 
експерти е за цялостно из-
граждане на ПСОВ, а по за-
дание се касае за минимал-
но количество строителни 
работи като приемни шах-
ти и фундаменти, монтаж 
на модулни съоръжения. 
Критерият е твърде висок.

Поръчка № 00470-2014-

007,

възложител община 
Черноочене, област Кър-
джали. 

К а н а л и з а ц и я  н а 
с.Черноочене – Горна ма-
хала, общ. Черноочене, об-
ласт Кърджали.

Цитат:  „Критерий 
за оценка на офертите - 
Икономически най-изгодна 

оферта при посочените по-
долу показатели:

 Показател: Срок – П1, 
вкл. срок за изпълнение и 
срок за реакция при от-
страняване на дефекти; 
тежест: 10

Показател: Техниче-
ско предложение – П2, вкл. 
технологична последова-
телност на стр.процеси 
и управление на риска; те-
жест: 40

Показател:  Ценово 
предложение – П3 ; тежест: 
50

Коментар:  Показа-
телят срок - П1, включва 
два показателя, които са 
трудно съвместими в едно 
изискване.

Поръчка № 00098-2014-

0008,

 възложител община 
Гоце Делчев, област Благо-
евград.

Строително-монтажни 
работи на зала за търже-
ства в с. Брезница, община 
Гоце Делчев. Предвидено е 
изграждане на сграда на 
един етаж, със ЗП 780,01 
кв. м.

Цитат: „3. Да имат 
общ оборот от строи-
телство за последните 3 
финансови години (2011, 
2012 и 2013 година) от 
1 500 000 лв. и оборот от 
строителството на обек-
ти, подобни на предмета 
на поръчката, не по-малко 
от 500 000 лв. Общо количе-
ство или обем. Предвидено 
е изграждане на сграда на 
един етаж, със ЗП 780.01 
кв. м. Прогнозна стойност 
без ДДС 392 645 BGN“.

Коментар: Изискват 
се налични финансови сред-
ства в размер на 500 000 
лв. при прогнозна стойност 
на поръчката 392 645 лв. 
Необосновани изисквания 
по отношение на финансо-
вите условия.

Поръчка № 00637-2014-

0004, 
възложител община Са-

товча, област Благоевград. 
Прилагане на енергийно 
ефективни мерки в сгра-
дата на Общинска админи-
страция Сатовча.

Цитат: „Минимални 
изисквания: 1. Участникът 
да има общ оборот от 

строителство за послед-
ните три години (2011, 
2012 и 2013 г.) или от дата-
та, на която участникът 
е учреден или е започнал 
дейността си, не по-малко 
от 3 000 000 лв. (три ми-
лиона лева) сумарно. Про-
гнозна стойност без ДДС  
270 672,5 BGN. 

Ко м е н т а р :  П р о г -
нозната  стойност е 
270 672,5 лв., а минимално-
то изискване за общ обо-
рот е 3 000 000 лв. Необос-
новани са изискванията по 
отношение на финансови-
те условия.

Поръчка № 01351-2014-

0024,

възложител „Булгар-
трансгаз“, област София.

Упражняване на консул-
тантска дейност съгласно 
чл. 166, ал. 1 от Закона за 
устройство на терито-
рията (ЗУТ) за строежи, 
свързани с разширение на 
мрежата за пренос на при-
роден газ на „Булгартранс-
газ” ЕАД: I-ва обособена 
позиция: Строеж: „Пренос-
ни газопроводи високо наля-
гане с АГРС от ПГХ Чирен 
до гр. Козлодуй и гр. Оряхо-
во”. II-ра обособена позиция: 
Строеж: „Газопровод Лозе-
нец - Недялско” от обект 
„Транзитен газопровод №2 
за Турция”. 

Коментар:  Липсват 
минимални изисквания за 
икономическото и финансо-
вото състояние на участ-
ника (чл.25 (2), т.6 ЗОП).

Поръчка № 00935-2014-

0011,

по ПРСР, възложител 
община Стрелча, област 
Пазарджик. Строителен 
надзор: „Рехабилитация на 
обществени зелени пло-
щи в гр. Стрелча, кв. 82 
А“, който се осъществява 
с финансовата подкрепа 
на „Програма за развитие 
на селските райони 2007 - 
2013 г.”, МИГ „Панагюрище, 
Стрелча, Лесичово“, мярка 
322.

Цитат: „2. Участникът 
трябва да има сертифи-
кати, които удостоверя-
ват съответствието на 
участника със стандарти 
за системи за управле-
ние на качеството: - ISO 

9001:2008 и/или еквива-
лентно; - EMAS и/или ISO 
14001: 2004 и/или еквива-
лентно - за управление на 
околната среда; - OHSAS 
18001: 2007 и/или еквива-
лентно за управление на 
здравето и безопасността 
при работа.“

Коментар: Изискване-
то за ISO 9001:2008 и/или 
еквивалентно; - EMAS и/или 
ISO 14001: 2004 и/или екви-
валентно - за управление 
на околната среда; - OHSAS 
18001: 2007 и/или еквива-
лентно за управление на 
здравето и безопасността 
при работа е необосновано.

Поръчка № 00935-2014-

0013,

по ПРСР, възложител 
община Стрелча, област 
Пазарджик. Осъществява-
не на строителен надзор 
на обект: „Насърчаване на 
физическата активност 
на населението на община 
Стрелча чрез изграждане 
на спортно съоръжение в 
гр. Стрелча, кв. 92,УПИI“, 
който се осъществява 
с финансовата подкрепа 
на Програма за развитие 
на селските райони 2007 
- 2013 г., МИГ „Панагюри-
ще, Стрелча, Лесичово“, 
мярка 321, съгласно склю-
чен Договор за финанси-
ране № 30/3/3210048 от 
17.07.2013 г.

Цитат: „Участникът 
трябва да има сертифи-
кати, които удостоверя-
ват съответствието на 
участника със стандарти 
за системи за управле-
ние на качеството: - ISO 
9001:2008 и/или еквива-
лентно; - EMAS и/или ISO 
14001: 2004 и/или еквива-
лентно - за управление на 
околната среда; - OHSAS 
18001: 2007 и/или еквива-
лентно за управление на 
здравето и безопасността 
при работа.“ 

Коментар: Изискване-
то за ISO 9001:2008 и/или 
еквивалентно; - EMAS и/
или ISO 14001: 2004 и/или 
еквивалентно - за упра-
вление на околната среда; 
- OHSAS 18001: 2007 и/или 
еквивалентно за управле-
ние на здравето и безо-
пасността при работа е 
необосновано.
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Критерии за възлагане на обществените поръчки,
май 2014 г.

Изчисления по данни на  АОП

Нарушения в обявените обществени поръчки  
по сегменти на сектор „Строителство“

 от стр. 11
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разрастване на урбаниза-
цията.

М н о го т о  р а з ли ч н и 
изиск вания към съвременни-
те сгради от потребители, 
разработчици и вследствие 
регулаторни изисквания, 
като например Директива-
та за енергийните харак-
теристики на сградите 
(EPBD), са направили сис-
темния подход ключова фо-
кусна точка на строител-
ството. Интегрираните 
системни решения могат 
оптимално да се комбини-
рат и нашите партньори 
могат да се възползват от 
изключителните свойства 
на отделните продук ти в  
портфолиото на „Винербер-
гер” за строителния процес. 
Нашата цел е делът в об-
щите приходи на групата, 
генериран от иновативни и 
устойчиви продукти, да се 
увеличи от 20% през 2010 г. 
до 30% през 2015 г.

Какви иновации могат 

да очакват от вас строи-

телите в България?

„Винербергер” винаги се 
е стремил да играе важ на 
роля по отношение на ино-
вативните процеси, в т.ч. 
и на българския пазар. Кога-
то влязохме в България през 
2005 г., дори нашите стан-

дартни продукти бяха мно-
го по-иновативни от тради-
ционно използваните тук. С 
времето разработих ме ня-
кои специални производства 
за България, като Porotherm 
25 N+F Light, а системата 
Porotherm 38 N+F Hi с тер-
моразтвор е единственото 
засега решение за монолит-
на тухлена стена, покрива-
ща изискванията за топло-
съхранение и икономия на 
енергия без необходимост 
от допълнителна изолация. 

Логична следващата стъп-
ка при градивата е въвеж-
дането на керамични бло-
кове с интегрирана в тях 
изолация. В сегмента на 
тръбите можем да говорим 
за системата за безизкоп-
ното полагане на тръби, 
която притежава Cradle-to-
Cradle сертификат, с също 
така системата Raineo на 
„Пайплайф”. Виждаме голям 
потенциал във ВиК сектора, 
а нашите тръбни системи 
могат да бъдат перфектно-
то решение в търсенето на 
устойчивост и дълготрай-
ност от страна на обще-
ството. 

Предвиждате ли инвес-

тиции у нас през следващи-

те няколко години?

Нашата цел е по-на-
татъшното развитие на 
българския пазар. Това оз-
начава, че в средносрочен 
и дългосрочен план бихме 
искали да продължим да ра-
ботим по започнатите про-
екти. Така ще можем да за-
силим присъствието си на 
всички пазарни сегменти: 
както при градивата чрез 
нашите голямоформатни 
керамични блокове, така и 
при керемидите, тръбите 
и настилките. От гледна 
точка на производствения 
процес със сигурност ще 
продължим да работим за 
подобряване на енергийна-
та ефективност и опазване 
на околната среда. Тъй като 
икономическите условия са 
предизвикателни, на този 

етап не можем да говорим 
за увеличаване на производ-
ствените капацитети, но 
се надяваме, че ще видим 
подобрение в по-дългосро-
чен план.

Кои са другите проек-

ти по които работите?

Проектът, който най-
ясно и директно онагледява 
концепцията ни за устой-
чиво развитие и енергийна 
ефективност, е т.нар. кон-
цепция за керамична къща 
e4. Концепцията e4 е разра-
ботена от „Винербергер” и 
предлага на обитателите 
максимален комфорт, най-
висока степен на енергийна 
ефективност и дългосроч-
но редуциране на текущите 
разходи за енергия и под-
дръжка. Това включва енер-
гийно ефективни и устойчи-
ви сгради, които са не само 
атрактивни, но и достъпни. 
Керамичната къща на „Ви-
нербергер” се основава на 
четири ключови фактора: 
масивна енергийно ефек-
тивна сградна обвивка - 
изработена от керамични 
блокове, влагане на възоб-
новяеми енергийни източ-
ници, достъпни разходи за 
строителство и поддръжка, 
както и комфорт на обита-
ване и повишено качество 
на живот.

Сградите, построени на 
базата на тази концепция, 
отговарят на все по-висо-
ките изискванията за енер-
гийна ефективност 2020 г. 
на ЕС. Според тази дирек-
тива сграда с почти нулево 
потребление на енергия е 

къща, която задоволява го-
ляма част от енергийните 
си нужди чрез възобновяеми 
енергийни източници. Сле-
дователно, целта на кон-
цепцията за e4 е не само 
да се намалят енергийните 
нужди за отопление, но и 
да се максимизира общата 
енергийна ефективност, 
т.е. необходимостта от 
първична енергия и стойно-
стите на CO

2
 емисиите да 

се държат толкова ниско, 
колкото е възможно. За да 
се изпълнят тези цели, об-
вивката на сградата и тех-
нологията за отопление и 
изграждането трябва да 
работят перфектно заедно. 

В австрийския град 
Цветл вече е реализирана 
първата Керамична къща 
e4 за семейство с две 
деца. Къщата е построе-
на с Porotherm WI - най-но-
вото поколение керамични 
блокове на „Винербергер” с 
интегрирана топлоизола-
ция. Това може да спести 
4 200 т CO

2
 на година в 

сравнение със стандартна 
еднофамилна къща, защото 
тя произвежда повече енер-
гия, отколкото използва. 
Къщата се наблюдава от 
Австрийския институт за 
технологии. Първите резул-
тати от този мониторинг 
се очакват през септември 
тази година. Докладът ще 
докаже, че на базата на 
концепцията e4 още днес 
могат да бъдат построе-
ни достъпни сгради на бъ-
дещето чрез естествени 
керамични строителни ма-
териали.

Хаймо Шойх е главен из-

пълнителен директор на „Ви-

нербергер“ АГ с мандат до 1 

април 2018 г. Член е на Надзор-

ния съвет на Виенската фон-

дова борса, вицепрезидент на 

Европейския керамичен съюз 

(Cerame-Unie). 

Роден е през 1966 г. Изу-

чава право в Парижкия и Ви-

енския университет. Едно-

временно завършва „Финанси 

и банково дело” в Лондон и 

„Бизнес администрация” във 

Виенския икономически уни-

верситет и Парижкия универ-

ситет. Кариерата му започва 

с юридическата фирма „Шук, 

Харди и Бейкън” (Shook, Hardy 

& Bacon) в Милано и Лондон 

като специалист по корпора-

тивни финанси. През 1996 г. се 

присъединява към „Винербер-

гер“ АГ (Wienerberger AG) като 

асистент на Управителния  

съвет. През 1997 г. е прехвър-

лен в главното управление на 

дивизията за фасадни тухли Terca в Белгия, където 

през 1999 г. заема позицията изпълнителен директор. 

През май 2001 г. става член на Управителния съвет на 

„Винербергер“ АГ, а през август 2009 г. Надзорният 

съвет на компанията го назначава за главен изпълни-

телен директор.

Хаймо Шойх, гл. изп. директор на „Винербергер“ АГ:

Свилена Гражданска

Г-н Шойх, една от ос-

новните теми, по които 

работи „Винербергер”, 

е енергийната ефектив-

ност (ЕЕ). Разкажете ни 

повече за вашите дейнос-

ти, свързани с нея.

Енергийната ефектив-
ност е много важна за нас 
не само в направлението ЕЕ 
продукти, но и за тяхното 
производство по енергийно 
ефективен начин. Онова, 
което произвеждаме, допри-
нася за спестяването на 
енергия през целия експло-
атационен живот на сграда-
та. Не по-маловажно е да се 
подчертае, че непрекъснато 
полагаме усилия в посока на 
енергийно ефективното 
производство. За последни-
те 20 години съществено 
сме намалили консумацията 
на електричество в наши-
те заводи и сме си постави-
ли амбициозни цели за още 
по-осезателното й спада-
не. За да постигнем това, 
през 2010 г. приехме пакет 
от мерки за подобряване на 
енергийната ефективност 
на производствените мощ-
ности в цялата група на 
„Винербергер”. Добър пример 
тук са оптимизирането на 
вентилирането на пещите и 
сушилните, използването на 
ВЕИ като вятърни и соларни 
инсталации, по-ефикасно ус-
вояване на наличните ресур-
си и т.н. Например в Белгия 
внедрихме нова инсталация, 
която ще осигури около 20% 
от необходимата енергия за 
производството. Част от 
усилията ни бяха насочени 
към намаляване на специфич-
ната консумация на енергия. 
България също е много до-
бър пример за това. Взети 
заедно, всички тези мерки 
доведоха до впечатляващи 
резултати - намаляване на 
специфичната консумирана 
енергия с над 10%. 

Каква е визията за раз-

витие на „Винербергер”  

у нас и по света?

Моята цялостна ви-

зия за групата „Винер-
бергер” е същата като 
за отделните региони или 
страни. Искаме да пред-
ложим висококачествени 
решения от строителни 
материали,  придаващи 
допълнителна стойност 
за нашите клиенти. Това 
е нещото, към което се 
стремим. Чрез непрекъс-
нато развитие на проду-
ктите и комплексно об-
служване на клиентите 
искаме да се уверим, че на 
всички пазари предлага-
ме най-добрите решения. 
Разбира се, продуктовата 
гама е различна във всяка 
страна. 

В по-широк контекст 
нашите продукти са нераз-
делна част от устойчиво-
то строителство и инфра-
структурните концепции. 
Гледаме на устойчивостта 
като на функция на жизне-
ния цикъл на даден продукт 
и неговото въздействие 
върху околната среда по 
време на производството, 

транспорта, употребата и 
съхранението след употре-
бата му. Нашите продукти 
гарантират високо качест-
во на живот и дават своя 
активен принос за опазва-
нето на околната среда. 
В областта на тръбите и 
нас тилките ние предлагаме 
системни решения за днеш-
ните предизвикателства, 
включително изискванията 
относно управлението на 
водите в резултат на из-
менението на климата или 

То е цялостен начин на мислене, който почива 
на трите основополагащи стълба - инвестиции в 
енергийно ефективно производство и енергийно 

ефективни продукти, развитие на персонала и 
професионалната експертиза, обхватна корпора-

тивна социална отговорност.
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За разкриването им са осигурени 2 млн. лв.

Мирослав Еленков

Правителството раз-
крива 20 нови служби по 
търговско-икономически 
въпроси (СТИВ). Целта е 
да се привлекат чуждес-
транни инвестиции и да 
се подпомогне бизнесът за 
намиране на партньори зад 
граница. Това стана ясно 
от решение на Министер-
ския съвет. За откриване 
на представителствата 
са одобрени допълнител-

ни разходи по бюджета на 
Министерството на ико-
номиката и енергетиката 
(МИЕ) в размер на 2 млн. лв. 

Ведомството ръководи 
оперативно дейността на 
службите по търговско-
икономическите въпроси 
към дипломатическите 
представителства на 
България в чужбина. Към 
момента МИЕ има 61 дъл-
госрочно командировани 
експерти в СТИВ. Служ-
бите са позиционирани 
в 44 страни, 22 от които 
в Европа, 7 – в Кавказ и в 
Общността на независи-
мите държави, състояща 
се от 11 страни от бив-
шия СССР. Български пред-
ставителства има и в 15 
в страни в Азия, Америка, 
Близкия изток и Северна 
Африка. Разкриването на 
нови ще се извърши чрез 
оптимизиране на струк-
турата, което ще се по-
стигне със съкращаване 
на пет СТИВ и поетапно 
откриване на други в 20 
дестинации чрез публич-
но-частно партньорство с 
бизнес организации. Пред-
вижда се до края на 2014 г. 
това да се случи в ОАЕ, 
Оман, Саудитска Арабия, 
Катар, Иран, Северен Ирак 
(Ербил), Алжир, Тунис, Гана, 
Ангола, Индонезия, Тайланд, 
Малайзия, Пакистан, Арме-
ния, Туркменистан, Монго-
лия, САЩ (Чикаго), Унгария 
и Кипър.

Основните функции на 
служителите в СТИВ са 

свързани с подпомагане 
на българските фирми при 
намирането на партньори 
за реализация на стоки и 
услуги. Спомагат и за при-
вличането на инвестиции, 
увеличаването броя на 
туристите у нас, популя-
ризиране предимствата 
на родната икономика и на 
страната ни като бизнес 
дестинация. 

Тези дейности са до-
вели до повишаването на 
износа през последната 

година, повече посещения 
на чуждестранни туристи 
у нас и нараснал инвести-
ционен интерес. Доказа-
телство за успеха на служ-
бите е и положителната 
оценка на редица компании 
и водещи бизнес организа-
ции в страната, които са 
доволни от работата на 
СТИВ и от активното им 
сътрудничество с фир-
мите. Анализите на МИЕ 
сочат, че след пика на ико-
номическата криза значи-
телно е намаляло отрица-
телното търговско салдо 
на България. Оформила се е 
и силно положителна тен-
денция за ръста на износа 
към трети страни. Окон-
чателните данни за 2013 г. 
показват увеличен темп 
на растеж и за държавите 
от ЕС – износът за тях се 
повишава с 9,1%, докато за 
трети страни – с 3,5%.

С поглед към Изтока

Запазват се положи-
телните тенденции за 
ръст на износа към паза-
рите на Азия и арабските 
страни. Увеличението е съ-
ответно с 20% и с 40,9%. 
Приоритетни за България 
са инвестициите и особе-
но онези от тях, свързани 
с развитието на произ-
водства и индустрии с 
експортна насоченост и с 
преработка на суровини в 
готови и крайни изделия с 
висока добавена стойност. 
За 2013 г. се запазват поло-

жителните тенденции при 
износа от България за Азия, 
който достига 2,566 млрд. 
евро (увеличение с около 
470 млн. евро), а вносът е 
1,886 млрд. евро (увеличе-
ние с 86 млн. евро). Водещи 
търговски партньори на 
България са Китай, Синга-
пур, Корея, Индия и Япония. 
Те са пазари с голямо по-
требление и нарастваща 
покупателна способност 
на населението, а също 
така и основни вносители 

на суровини, селскостопан-
ска и хранителна продукция 
и генерират значителен 
поток от туристи.

Редица страни в Близ-
кия изток и Африка също са 
перспективни и финансово 
стабилни пазари с тради-
ционно значение и потен-
циал за българския износ и 
привличане на платежоспо-
собни посетители. В тези 
региони съществуват бла-
гоприятни условия за раз-
ширяване присъствието на 
родни компании, стоки и ус-
луги, както и за реализаци-
ята на съвместни проекти 
в строителството. През 
2013 г. износът ни за араб-
ските страни е достигнал 
1,367 млрд. евро. Наблюда-
ва се ръст от 396 млн. евро 
спрямо предходната година. 
За това увеличение принос 
имат редица официални 
посещения, бизнес форуми 
и участия в международни 
изложения в държави като 
Катар, ОАЕ, Кувейт, Сау-
дитска Арабия, Ирак, Ливан, 
Тунис и Алжир и др. 

Нови възможности  

в Мароко

Правителството одоб-
ри проект на протокол за 
сътрудничество между 
българското Министер-
ство на инвестиционното 
проектиране и Министер-
ството на застрояването 
и градското благоустрой-
ство на Кралство Мароко. 
Документът определя за-

строяването, жилищната 
политика и благоустрой-
ството като области на 
взаимодействие между две-
те ведомства. Мароко е 
важен партньор за страна-
та ни в Западна и Централ-
на Африка. Подписването 
на договора ще помогне за 
навлизането на българския 
бизнес в региона.

Сътрудничество  

с Индонезия

Наскоро в Джакарта се 
проведе Петата сесия на 
Смесената комисия за ико-
номическо сътрудничество 
между България и Индоне-
зия. Събитието беше под 
съпредседателството на 
зам.-министъра на земе-
делието и храните Бюрхан 
Абазов и генералния дирек-
тор за Европа и Америка в 
Министерството на външ-
ните работи на Индонезия 
Диан Трианша Джани. По 
време на срещата бяха 
обсъдени възможностите 
за развитие на двустран-
ното сътрудничество в 
областта на търговията 
и инвестициите, енерге-
тиката, туризма, селското 
стопанство, информацион-
ните технологии и съоб-
щенията и транспорта. 

В рамките на сесията се 
състоя и българо-индоне-
зийски бизнес форум.

В двете делегации 
участваха представители 
на различни ведомства от 
Индонезия, включително 
Министерството на зе-
меделието, на туризма и 
креативната икономика и 
на енергийните ресурси, 
както и на българските 
министерства на икономи-
ката и енергетиката и на 
инвестиционното проек-
тиране.

Разговорите между 
представителите на две-
те страни бяха оценени 
като ползотворни и важни 
за набелязване на актуал-
ни области за развитие на 
двустранните търговско-
икономически отношения. 
Зам.-министър Бюрхан 
Абазов и Укус Кусвара – 
ген. секретар на Минис-
терството на туризма, 
подписаха меморандум за 
разбирателство и сътруд-
ничество в областта на 
туризма.

Индонезия е важен 
партньор за България, 
особено по отношение на 
перспективния пазар на 
Асоциацията на страни-
те от Югоизточна Азия. 
Общият стокообмен за 

2013 г. е на стойност близо 
72,3 млн. долара, като беле-
жи ръст от 27%. 

Ирак кани наши фирми 

Ирак покани български 
строителни фирми за учас-
тие в изграждането на ин-
фраструктурни проекти. 
Това стана ясно по време 
на работна среща в цен-
тралния офис на Камара-
та на строителите в Бъл-
гария. Тя се състоя между 
председателя на КСБ инж. 
Светослав Глосов и минис-
търа на строителство-
то и благоустройството 
на Ирак Мохамед Сахиб 
ал-Деражи. Гостът изра-
зи очакванията ръковод-
ството на Камарата да 
запознае своите членове с 
перспективите за сътруд-
ничество с близкоизточ-
ната държава в строител-
ния сектор. Министърът 
посочи, че възможностите 
за строителство в Ирак 
са значителни, като изра-
зи надежда наши компании 
скоро да посетят Багдад и 
да се запознаят с условия-
та за бизнес на място.

Желанието на араб-
ската страна за сътруд-
ничество в сферата на 
строителството бе по-

Франция е желан бизнес партньор

Ирак покани български строителни фирми за участие в инфраструктурни проекти

Снимки в. „Строител“
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Красин Димитров, зам.-министър 
на икономиката и енергетиката:

Зам.-министър Димитров, България проведе ре-

дица бизнес форуми с различни държави. Кои пазари 

биха представлявали най-голям интерес за строи-

телните ни фирми?

В последната година се проведоха няколко успеш-
ни бизнес форума с Ирак, Алжир, Катар и Китай. Съ-
ществува голям потенциал за интензифициране на 
двустранното сътрудничество в сферата на стро-
ителството с Ирак при съответно нормализиране 
на обстановката там и установяване на мирни и си-
гурни отношения. Нашите строителни фирми имат 
добър имидж, създаден в близкото минало не само 
в източната страна, но и в целия регион. Те могат 
да участват в изграждането на инфраструктурни и 
жилищни обекти в Ирак. В страната се предвижда 
строителството на две магистрали, на водопровод-
ни мрежи, пречиствателни станции за питейна и от-
падна вода, напоителни системи, хидромелиорации. 
Ще е необходимо и предоставяне на консултантски 
услуги, интелектуален проектантски труд и техно-
логии, обучение на местен технически и инженерен 
персонал, доставка на специфични строителни ма-
териали за хидро- и топлоизолация, технологии за 
асфалтополагане, тежки мостови кофражни форми, 
климатична и вентилационна техника и различни 
модерни апарати за електро- и водоподаване. Чрез 
първоначално навлизане на иракския пазар като по-
дизпълнители българските строителни фирми ще 
успеят да проучат още по-добре условията и впо-
следствие да участват и самостоятелно в изграж-
дането на строителни обекти.

Освен с Ирак от началото на годината се прове-
доха двустранни форуми с представители на бизнеса 
от Алжир, Катар и Китай. България се стреми да сти-
мулира и увеличава директните срещи между фирмите 
при всяка една възможност. По време на разговорите 
често се постигат и конкретни договорености. 

Като перспективни пазари могат да бъдат очерта-
ни и страните от Персийския залив и Северна Африка 
– Катар, ОАЕ, Саудитска Арабия, Алжир, Ливан.

Българските фирми имат както опит, така и по-
тенциал да участват като подизпълнители в изграж-
дането на редица инфраструктурни обекти в тези 
страни. Те могат да извършват геоложки проучвания 
за минерални извори и питейна вода, изграждане на 
пътища и магистрали, прокопаване на канали и отво-
днителни съоръжения. Нашите строители имат въз-
можността да се включат и в изграждането на необхо-
димите съоръжения и инфраструктура за спечелените 
домакинства от Дубай и Катар, съответно на „Експо 
2020“ и на Световното по футбол през 2022 г. ОАЕ 
планира до 2020 г. да реализира редица инфраструктур-
ни проекти на обща стойност над 168 млрд. долара и 
откриването на 277 хил. нови работни места.

Миналия месец български строителни компании са 
проявили интерес към условията за бизнес на японския 
пазар – законодателство, условия на труд, визови изи-
сквания, необходими документи, изисквания към работ-
ниците и към фирмите.

По отношение на Европа възможности за развитие 
на междуфирмено партньорство и реализиране на про-
екти в областта на строителството има в региона на 
Западните Балкани, където българските компании вече 
работят успешно. В Румъния присъстват наши фирми, 
които се утвърждават като надеждни партньори. Те 

имат богат опит и в Албания и Косово. В Македония 
водят преговори за участие като подизпълнители за 
пътна инфраструктура. 

Значителни възможности за нашите строителни 
компании съществуват и на пазарите в Източна Ев-
ропа, Кавказ и Централна Азия, т.е. в републиките от 
бившия СССР.

Русия представлява интерес за българските стро-
ители. Поради отсъствие на големи финансови ресурси 
обаче те не могат да отговорят на завишените изи-
сквания при обществените поръчки, обявени от цен-
тралните федерални власти. Затова участват главно 
като подизпълнители – предоставят ноу-хау или инже-
нерингови дейности. 

Препоръчително е българските фирми да се на-
сочат към строителство в богатите на ресурси 9 
федерални окръга и техните области. Съществуват 
редица правителствени програми, споразумения между 
областите на регионално ниво. Чрез Посолството на 
България в Русия се поддържат активни контакти с 
администрациите на повечето от перспективните 
области. В Беларус условията за строителство са 
подобни. През февруари в София се проведе IV сесия 
на Междуправителствената българо-белоруска коми-
сия за търговско-икономическо и научно-техническо 
сътрудничество, която беше съпроводена от бизнес 
форум. На него бяха разгледани възможностите за 
сътрудничество в областта на строителството ди-
ректно между представители на строителния бизнес 
на двете държави. Казахстан, Туркменистан, Азербай-
джан, Грузия са сред страните, в които има перспек-
тива за участие в строителството и доставка на ма-
териали. Грузинският пазар е сравнително малък, но се 
очаква предстоящото подписване на споразумение за 
асоцииране между ЕС и страната да привлече повече 
инвестиции в близките години.

На кои външни пазари трябва да се обърне по-

голямо внимание?

България е изградила своите добри позиции на тра-
диционни за нашите продукти пазари. Това са страни, 
в които се реализират стоки всяка година. Водещите 
в рамките на Европейския съюз са Италия, Гърция, Гер-
мания, Белгия, Франция, Румъния, Испания, Великобри-
тания, Австрия, Холандия и Полша. Извън ЕС са Турция, 
Сърбия и Черна гора, САЩ, Русия, Македония, Сингапур 
и Украйна. Перспективните за страната ни пазари са 
тези в Китай, Израел, Сирия, Грузия, Хърватия, Слове-
ния, Унгария, Кипър, Швейцария и Чехия. 

Сред страните с потенциал за българските стоки 
и услуги попадат преди всичко Тунис, Иран, Бразилия, 
Алжир, Индия, Канада, Мексико, Финландия, Тайван, Нор-
вегия, Япония и др. Основната ни цел е подпомагането 
на нашите фирми за разширяване на възможностите 
им за участие като доставчици и изпълнители или под-
изпълнители на тези пазари.

твърдено и от посланика 
на Ирак в България Н. Пр. 
Асад ал-Самарай. Това 
стана по време на първия 
българо-иракски бизнес фо-
рум, който се проведе у нас 
през март. Само за 2014 г. 
бюджетът за възстановя-
ването на Ирак възлиза на 
130 млрд. долара.

Срещата в Пекин

Българското правител-
ство одобри резултатите 
от Петнайсетата сесия 
на българо-китайската 
междуправителствена 
смесена комисия за иконо-
мическо сътрудничество, 
проведена в края на април 
в Пекин. Основните теми, 
които са били обсъждани 
на нея, са свързани със 
задълбочаването на съ-
трудничеството в тър-
говията и инвестициите, 
енергетиката, селското 
стопанство, транспорта и 
инфраструктурата. Подпи-
сано е споразумение за фи-
нансово сътрудничество 
между китайската Ексим-
банк и Българската банка 
за развитие. То цели насър-
чаване на инвестициите 
на азиатските и родните 
предприятия. Сключени са  
меморандуми за сътрудни-
чество между Национална 
компания „Индустриални 
зони” ЕАД и високотехноло-
гичния парк „Джунгуанцун” 
– Пекин, и между Българска-
та агенция за инвестиции 
и Китайския съвет за на-
сърчаване на международ-
ната търговия – Шанхай.

Седмата сесия на Смесе-

ната комисия за иконо-

мическо сътрудничество 

България – Хърватия

На официална церемония 
в Загреб бе подписан про-
токол от седмото заседа-
ние на Смесената комисия 
за икономическо сътрудни-
чество между Министер-
ството на икономиката 
и енергетиката на Бълга-
рия и Министерството на 
икономиката на Хърватия. 
Двете делегации бяха во-
дени от Бранимир Ботев 
– зам.-министър на иконо-
миката и енергетиката, и 
Ален Леверич – зам.-минис-
тър на икономиката. Те се 
споразумяха за засилване 
на сътрудничеството в 
сферата на туризма, тър-
говията, енергетиката, 
промишлеността и селско-
то стопанство.

Реализацията на проекти  

в Туркменистан

Министърът на ико-
номиката и енергетика-
та Драгомир Стойнев и 
министърът на икономи-
ката и развитието на 
Туркменистан Бабамират 

Таганов откриха Втората 
сесия на българо-туркме-
нистанската междуправи-
телствена комисия в град 
Ашхабад, Туркменистан. 
„Българският бизнес проя-
вява засилен интерес към 
динамично развиващата 
се икономика в централ-
ноазиатската държава 
и има готовност да се 
включи в актуални про-
екти с доставки, строи-
телство и услуги“, заяви 
министър Стойнев. Турк-
менистанската страна 
представи проекти в сфе-
рата на жилищното стро-
ителство, пътни обекти, 
пристанища, нефтохими-
ческа индустрия, селско 
стопанство, както и за 
развитие на енергийната 
и газовата инфраструкту-
ра, в които биха могли да 
участват наши компании. 
Министрите са дискути-
рали и възможностите 
за доставка на български 
машини и оборудване за 
развитие на хранител-
но-вкусовата промиш-
леност в Туркменистан. 
На форума беше заявен и 
силен интерес към опита 
на Национална компания 
„Индустриални зони” пред-
вид намеренията на Турк-
менистан за развитие 
на икономическата зона 
Аваза на Каспийско море 
– център на туризма и ви-
соките технологии.

По инициатива на бъл-
гарския бизнес беше обсъ-
дено и създаването на съв-
местна търговска палата 
и търговски дом – българ-
ски в Ашхабад и туркме-
нистански у нас, които да 
улеснят контактите меж-
ду двете страни и директ-
ния обмен на информация 
относно търгове, общест-
вени поръчки и съвместни 
проекти. 

В рамките на между-
правителствената се-
сия министър Драгомир 
Стойнев е провел работ-
ни срещи с министъра на 
търговията и външноико-
номическите отношения 
на Туркменистан Баяр 
Абаев, с министъра на 
нефтената и газова про-
мишленост и минерални-
те ресурси Мухамметнур 
Халилов и министъра на 
енергетиката Гелди Са-
риев. 

По време на българо-
туркменистанската меж-
дуправителствена коми-
сия представители на 20 
наши компании от различ-
ни области осъществиха 
контакти с партньори 
от Туркменистан. Българ-
ският бизнес предста-
ви и конкретни проекти 
в областта на рибното 
производство, пътното 
строителството и из-
граждането на предприя-
тие за козметика.
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Елица Илчева

Цялостното движение 
при Софийската духовна 
семинария „Св. Йоан Рил-
ски“ ще бъде пуснато на 
13 юли, което е с два дни 
по-рано от предвидения в 
договора срок. При инспек-
ция на обекта столичният 
кмет Йорданка Фандъкова 
и заместникът й Любомир 
Христов установиха, че ра-
ботата върви по график и 
90% от строителните дей-
ности са изпълнени.

Остава да приключи 
ремонтът на тротоара и 
стената при Семинария-
та. Това е единственият 
елемент, който ще се до-
вършва след пускането на 
обекта на 13 юли, уточни 
кметът.

Транспортният възел 
е част от проект, който 
започна още през 2009 г. и 
обхваща пет такива обек-
та. Средствата за него 
са осигурени със заем в 
размер на 44,6 млн. евро 
от Европейската инвес-
тиционна банка и съфинан-
сирането е от бюджета на 
общината. 

Стойността на обек-
та при Семинарията е 13,5 
млн. лв. Изпълнител е „ГБС 
Инфраструктурно строи-
телство“, а проектант е 
„Трансконсулт 22“.

Йорданка Фъндъкова 
съобщи, че предстоят още 
два етапа от проекта. 
Следващият е изгражда-
не на пробив край болница 
„Токуда“, който ще изведе 
движението към бул. „Чер-
ни връх“ и ул. „Сребърна“. 
Третият е разширението 
на бул. „Черни връх“ до Юж-
ната дъга. Изграждането 
на двата етапа ще започ не 
след приключването на от-

чуждителните процедури, 
които текат в момента.

„В периода на строи-
телството спирахме дви-
жението само два пъти за 
общо 10 дни. Изключител-
но добрата ни организа-
ция позволи да се справим 
качествено, в срок и с 
премерен риск. Обектът 
е интересен с това, че е 
изградена система „умни 
светофари“, която е с 
датчици в асфалта и ще 
помогне за допълнително 
облекчаване на движение-
то“, казаха от фирмата 
изпълнител.

Обектът е снабден с 

„Умни“ светофари и шумозаглушителна 
стена превръщат обекта в образец 

Емил Христов

Пуснаха в експлоатация обходния път 
на Враца. Новата отсечка беше открита 
от министъра на регионалното развитие 
Десислава Терзиева. Обектът е с дължина 
близо 7 км и е на стойност 14,6 млн. лв. Фи-
нансирането е осигурено по Оперативна 
програма „Транспорт”. Трасето е по марш-
рута на общоевропейски транспортен ко-
ридор №IV. Като участък от път Е-79 по 
него се осъществяват транспортни връз-
ки между три европейски държави – Румъ-
ния, България и Гърция.

„Създадохме специална стратегия и 
подписахме споразумението за развитие 
на Северозападна България, за да можем 
да използваме инструментите на опера-
тивните програми и да инвестираме целе-
насочено в проекти точно в този регион, 
най-бедната част на страната ни. Именно 
с цел икономически растеж и създаване на 
работни места”, заяви Десислава Терзиева.

Министърът на регионалното разви-
тие подчерта, че в област Враца само по 
линия на Публичната инвестиционна про-
грама (ПИП) на правителството се инвес-
тират над 18 млн. лв., половината от които 
се влагат за рехабилитация на пътната 
инфраструктура. Останалите средства 
са предвидени за подобряване на водоснаб-
дяването и градската среда в населените 
места в областта. Над 1 млн. лв. се ин-

вестират в Северозападна България и по 
програмата за борба с безводието на МРР, 
която цели да се решат проблемите с не-
достиг на питейна вода.

„Нашият приоритет като правител-
ство е намаляване на междурегионалните 
различия, които в последните години се за-
дълбочиха осезаемо. За това инвестирах-
ме милиони от бюджета за подобряване на 
инфраструктурата в регионите”, посочи 
Терзиева. Министърът допълни, че до края 
на септември трябва да приключи реха-
билитацията на 19 км от пътя Криводол 
- Девене - Борован, който се финансира по 
ОПРР и е на стойност над 10 млн. лв. По 
проекта ще се ремонтира и мостът над р. 
Ботуня. По програма „Транзитни пътища V” 
продължава рехабилитацията на пътя Ре-
бърково - Елисейна и лот 18, който включва 
шосейни участъци между Враца и Монтана, 
чието изпълнение е над 60%. 

Терзиева подчерта, че ремонтираните 
пътища ще подобрят свързаността на 
региона и безопасността на движение. Тя 
отчете, че до края на годината предстои 
завършването на близо 90 км нови пътища, 
сред които ще е и обходният на Монтана. 
Терзиева информира още, че до 20 юли ще 
е готов и п.в. „Българово” на АМ „Тракия”, 
който е ключов обект за реализиране на 
далечния северен обход на Бургас. Съоръ-
жението ще позволи извеждане на тран-
зитния трафик в посока Слънчев бряг.

Десислава Бакърджиева

Приключиха ремонтно-възстановител-
ните работи на виадукта при км. 67+027 
на автомагистрала „Тракия”. Обновено-
то съоръжение се намира в близост до с. 
Церово, област Пазарджик. Изпълнената 
реконструкция е обхванала само дясното 
платно на моста в посока София – Пловдив. 
В обекта са инвестирани близо 8,7 млн. лв. 
Средствата са осигурени от републикан-
ския бюджет.

Дейностите при км 67 на АМ „Тракия” 
стартираха през август миналата година. 
Ремонтът включи премахване на цялата 
връхна конструкция и укрепване на стълбо-
вете. Извършена е пълна подмяна на горно-
то строене, включително монтаж на нови 
главни греди, изграждане на пътна плоча и 
тротоарни блокове. В рамките на проекта 
е положена нова хидроизолация и асфалтови 
пластове, санирани са всички носещи кон-
структивни елементи от долното строе-
не. Направени са стоманобетонови кожу-

си и е извършено усилване на фундаменти 
на стълбове.

Реконструкцията на дясното платно 
на моста е изпълнена от австрийската 
„ПОРР Бау” Гмбх. Строителният надзор е 
осъществен от ДЗЗД „Виадукти 2012”.

От Агенция „Пътна инфраструктура” 
съобщиха, че ремонтът на лявото платно 
на виадукта в посока от Пловдив към София 
ще започне след осигуряване на финансов 
ресурс.

Обновяването включва премахване на 
цялата връхна конструкция

Снимки в. „Строител“

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

всички подземни комуни-
кации, изградена е стома-
нобетонна конструкция на 
надлеза, която е 161 м. Има 
шумозаглушителна стена 

и подлез под бул. „П. Яво-
ров“. 

По график се движат и 
дейностите на бул. „Цари-
градско шосе“, което тряб-

ва да бъде пуснато на 15 
септември. „Лъвов мост” 
пък ще отвори 2 месеца 
по-късно – през ноември, 
коментира Фандъкова.



Мартин Славчев

Инж. Николов, какво е състоянието на сек-

тор „Строителство” на територията на об-

ласт Бургас?

Бургас не е изключение от общата картина 
на сектора в цялата страна. За съжаление ос-
новната работа за нас, строителите, идва от 
обществените поръчки, които са възлагани най-
вече от държавата и общините. Именно това са 
проектите, които в момента спасяват бранша. 

Бургас е жив град, с много добро ръководство 
в лицето на кмета Димитър Николов. Обликът му 
беше видимо променен. От строителна гледна 
точка за тази нова визия допринесоха и голяма 
част от членовете на ОП на КСБ – Бургас. 

Разбира се, кризата оказа своето влияние 
и на нас. Като отрицателна тенденция можем 
да отчетем отдръпването на частните инвес-
титори. Вече ги няма т.нар. предприемачески 
обекти, които заемаха своята ниша на пазара. 

Колко фирми членуват в Областното пред-

ставителство на Камарата тук? 

Състоянието на ОП на КСБ – Бургас, е подоб-
но на останалите представителства в страна-
та. Броят на фирмите – членове на Камарата, и 

тези, вписани в ЦПРС, е в съотношение 3 към 1. В 
ОП на КСБ – Бургас, членуват около 100 фирми, а 
в ЦПРС компаниите от региона са малко над 300. 

За съжаление и в Бургас, както и в страна-
та, има отлив на членове на Камарата. Голямата 
задача, която сме си поставили, е да ги върнем 
и да привлечем нови. С годините Камарата се 
утвърди като сериозна институция и единстве-
ната браншова организация в отрасъл „Строи-
телство”, която може да предложи защита на 
своите членове. Смятам, че авторитетът на 
КСБ нараства все повече. 

Как работите с местните власти? 

Имаме много добро сътрудничество с ръко-
водствата на общините на територията на 
област Бургас. Организирахме срещи с кметове 
и зам.-кметове, както и с ръководителите на от-
дел „Строителство” в Бургас, Поморие и Камено. 
Предстои да се срещнем и с представителите 
на Приморско, Созопол, Малко Търново, Айтос и 
Карнобат. С местната власт в Бургас работим 
много добре. Двама представители на КСБ са 
членове на експертния съвет към общината. 
След срещите те изготвят доклад към Област-
ния съвет на представителството на Камара-

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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Настояваме да се регламентира 
работата на подизпълнителите



та, с който запознаваме 
нашите членове. По този 
начин всички могат да ви-
дят обектите, които се 
изграждат на територия-
та на община Бургас. Оп-
ределено има светлина и 
чуваемост в тази посока. 

Камарата инициира 

промени в Закона за об-

ществените поръчки 

(ЗОП) и Закона за устрой-

ство на територията 

(ЗУТ). Какво е вашето 

мнение за тях?

В момента това е го-
лямата задача на КСБ. По 
време на многобройните 
срещи, които проведохме, 
сме поставили нашите 
искания. Най-вече по от-
ношение на работата на 
малките и средните фир-
ми. 

Ще продължаваме да 
настояваме дейността 
на подизпълнителите да 
бъде регламентирана. Те 
трябва да се извадят на 
светло, за да е налице 
професионалният им опит, 
придобит при строител-
ството на обектите, в 
чието изпълнение участ-
ват.

Разкажете ни за дей-

ността на ОП на КСБ 

- Бургас за възстано-

вяване от щетите от 

водното бедствие през 

юни?

ОП на КСБ – Бургас, 
както и други област-
ни представителства 
на Камарата, се включи 
в благородната инициа-
тива за подпомагане на 

бедстващите райони на 
страната. Приветства-
ме идеята на КСБ за от-
криване на целева сметка 
за събиране на дарения за 
преодоляване на щетите, 
нанесени от наводнени-
ята във Варна, Добрич и 
Велико Търново. 

Поехме ангажимент 
да възстановим мана-
стира „Св. Богородица” в 

Бургас – той също е сред 
пострадалите сгради. Из-
пратихме комисия, която 
направи оглед на място. 
Планирали сме конструк-
тивните и довършителни-
те работи, които трябва 
да бъдат извършени. Ско-
ро предстои да направим 
и дарителски фонд. В него 

фирмите ще участват 
с материали, техника и 
работна ръка. Ще дадем 
всичко от себе си както 
за възстановяване от ще-
тите, така и за да подо-
брим битовите условия на 
манастира. 

Какви са основните проблеми, с които се 

сблъскват фирмите в 

региона? 

Проблемите, с които 
се сблъскват местните 
фирми, са сходни с тези 

в цялата страна. Основ-
ният е липсата на инвес-
тиции в бранша. Въпреки 
това благодарение на 
сегашното ръководство 
на община Бургас голя-

ма част от средствата 
са насочени именно към 
строителството. ОП на 
КСБ – Бургас, се опитва 
да бъде активна по отно-
шение на развитието на 
града. 

Д р у г  п р о б л е м  с а 
спрените пари от ев ро-
фондовете. Вината за 
това е основно на управля-
ващите органи. Разбира 
се, това се отразява и на 
местните строители. Ако 
действително бъде спряна 
работата по водния цикъл 
на Бургас, голяма част от 
фирмите ще загубят зна-
чителни средства. 

Какво трябва да се 

промени, за да бъдат ре-

шени тези въпроси? 

Те трябва да бъдат 
решени на ниво правител-
ство. Нека отговорните 
фактори предприемат 
мерки, за да предотвра-
тят подобни катаклизми. 
В бъдеще не трябва да 
има спирания на средства, 
тъй като те се жизнено-

важни не само за бранша, 
но и за местните власти 
и за гражданите. 

Какви са очакванията 

ви от новия програмен 

период 2014 – 2020 г.?

През настоящия общи-
ните и самите фирми се 
научиха как се правят про-
екти. Този опит ни дава 
надежда. Очакваме през 
новия програмен период 
да има по-позитивни съби-
тия. Надявам се усвоени-
те средства да са повече, 
а санкциите и корекциите 
– по-малко. 

Според вас как може 

да се подобри комуника-

цията между ОП на КСБ – 

Бургас, и в. „Строител”?

На последното засе-
дание избрахме служител, 
който да бъде регионал-
ният кореспондент на в. 
„Строител”. Това се нало-
жи, тъй като много добри 
практики и инициативи, 
които ОП на КСБ – Бургас, 
реализира, не се популяри-
зират достатъчно и съ-
ответно информацията за 
тях не достига до нашите 
членове. Отчитаме това 
като минус и се надяваме 
ситуацията да се подобри 
в бъдеще.

Какво бихте пожелали 

на своите колеги? 

Ние сме едно семей-
ство. Поздравявам всич-
ки, особено новите пред-
седатели на областните 
представителства, някои 
от които за първи път са 
в нашите редици. 
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1. Липса на инвестиции

2. Спрените пари по еврофондовете

3. Междуфирмена задлъжнялост

4. Субективни условия при провеждане на 

търговете

1. Привличане на повече частни инвеститори

2. Синхронизиране на нормативната база с 

европейските изисквания, ограничаване 

на възможностите за санкции и корекции

3. Навременно разплащане

4. Промяна на начина на провеждане на  

обществените поръчки

Настояваме да се регламентира 
работата на подизпълнителите

Инж. Николай Николов, председател 
на ОП на КСБ – Бургас:

Поехме ангажимент да 
възстановим щетите върху 

манастира „Св. Богородица”, 
причинени от наводнението

В кв. „Меден рудник“ 

се изгражда нов 

басейн

Манастирът „Св. Богородица” в Бургас, който пострада след наводнението
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Инж. Стефан Димитров, управител на „Андезит” ООД:

Инж. Георги Младенов, управител на „Среги” ООД:

„Андезит” ООД е един 
от основните производи-
тели на инертни мате-
риали в Бургаския регион. 
През 2006 г. фирмата ин-
вестира в изграждането 
на голяма автоматизи-
рана линия за изделия от 
вибропресован бетон. Те 

представляват дълго-
трайна, висококачестве-
на и естетична настил-
ка, подходяща за алеи, 
пешеходни зони, площади, 
паркинги, паркове, за зони-
те около басейни, детски 
площадки и др. От 2008 г. 
дружеството е член на Ка-

марата на строителите в 
България. 

В началото започнах-
ме като подизпълнители 
на по-големите компании. 
Занимавахме се основно 
с оформяне на строител-
ни площадки, вертикална 
планировка, подравняване 
и т.н. Малко по малко на-
влязохме и в сферата на 
високото строителство. 
Допреди три години се за-
нимавахме повече с добив 
на инертни материали, 
отколкото със строител-
ство. Сега е обратното. 

Към момента друже-
ството разполага със 
120 души инженерно-тех-

нически персонал. През 
2012 - 2013 г. участвахме 
в изграждането на новия 
пътнически терминал на 
летище Бургас. 

Знаете, че на терито-
рията на областта има 
ярко изразена сезонност 
на нашата работа. През 
лятото тя значително 
намалява, тъй като влиза 
в сила забраната за стро-
ителство по цялата чер-
номорска линия. 

Проблемите, с които 
се сблъскват бургаските 

фирми, до голяма степен 
са сходни с тези на оста-
налите колеги в страна-
та. Това е най-вече труд-
ното разплащане не само 
от страна на частните 
инвеститори, но и от дър-
жавата. Също така обе-
мът на обектите намаля 
значително. Конкуренция-
та при провеждането на 
обществените поръчки 
става все по-ожесточена. 
Липсата на квалифицирана 
работна ръка също е сери-
озен проблем. 

Дружеството е създа-
дено през 2001 г. от гру-
па инженери строители. 
Трима сътрудници сме. 
Основните дейности на 
фирмата са строител-

ство на административ-
ни, промишлени, общест-
вени, търговски, хотелски 
обекти и съоръжения и 
жилища предимно в Бурга-
ска област. Работим и по 
ВиК обекти. Изпълнявали 
сме реконструкцията на 

старата пречиствателна 
станция в Бургас. 

Занимаваме се с ця-
лостно строителство – 
от изкоп до ключ. Имаме 
бригади за всякакъв вид 

СМР със съответната 
механизация. При нас ра-
ботят 160 човека. По вре-
ме на големия строителен 
бум бяхме над 250 души. В 
крайна сметка кризата се 
усети и при нас. Въпреки 
това никога не сме спира-

ли работа. 
Като големи обекти, 

по които сме работили, 
мога да отбележа из-
граждането на Бургаския 
свободен университет. 
Там сме изпълнявали груб 
строеж. Доста красиви 
обекти имаме в Слънчев 
бряг и в региона. 

Най-големият проблем 
за бранша е междуфирме-
ната задлъжнялост. В мно-
го случаи парите трудно 
се събират. Некоректните 
платци са основният про-
блем на държавата. Дру-
гият са обществените 
поръчки. Останаха малко 
фирми, които могат да 
печелят търгове. Кметът 
на Бургас все пак успя да 

направи много неща и се 
пуснаха доста обществе-
ни поръчки. Има разлика от 
предни години. В морските 
общини излизат все пове-
че проекти, което е в по-
мощ на бранша. 

В крайна сметка про-
блемът с обществените 
поръчки идва от това, че 
рязко намаля обема на об-
щите инвестиции. Чисто 
счетоводно количеството 
на парите за обществени 
поръчки не е чак толкова 
голямо, дори и с добавя-
нето на еврофондовете. 
Преди частните инвести-
тори даваха повече пари – 
значително повече дори 
от общината. В момента 
е точно обратното. 

Сблъскваме се с некоректни 
платци

Трудното издължаване е една 
от основните пречки

Фирмата ни е създадена през 1996 г. В момен-
та имаме около 100 служители. Основната ни дей-
ност е изработка и монтаж на всякакъв вид метални 
конструкции, резервоари, тръбопроводи, химически 
инсталации и др. Знакови обекти за фирмата са пе-
тролните бази в Пловдив, Стара Загора, Русе и Бур-
гас. Изпълнявали сме и други големи проекти. Наш из-
ключителен работодател към този момент е „Лукойл 
Нефтохим Бургас”. Извършваме дейности по всички 
техни бази. 

Един от основните проблеми за фирмите от Бур-
гаския регион е липсата на достатъчно инвестиции 
в резултат на кризата. Въпреки това прави впечат-
ление, че кметът на Бургас Димитър Николов се гри-
жи добре за града, което е и видимо. 

Сега държавата не изпълнява качествено своите 
функции и именно това създава неблагоприятната 
среда за инвестиции у нас. 

Инж. Кирил Табаков, управител 
на „Комплексни 
заваръчни 
услуги” ООД:

Липсват 
инвестиции 
в региона 

Комплекс „Месембрия Форт Клуб”

Комплекс „Привиледж Форт Клуб”
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Бургаският клон на 
дружеството e с предмет 
на дейност търговия със 
строителни материали, 
твърди и течни горива. 

Въпреки че не се зани-

маваме пряко със строи-
телство, членуваме в ОП 
на КСБ - Бургас. Искаме да 
сме близо до бранша, да се 
познаваме с фирмите и да 
усещаме пулса на всичко, 
което се случва на тери-
торията на областта. 
Поддържаме добри отно-
шения със строителите и 
се опитваме да им бъдем 

полезни, като осигуряваме 
качествен сервиз и мате-
риали. 

Бургаският регион е 
един от най-наситените 
откъм строителни обек-

В момента изгражда-
ме няколко обекта. Като 
по-важeн мога да опреде-
ля обновлението на пло-
щад „Тройката” в Бургас. 
Срокът за завършването 
му е до края на годината. 
Въпреки че ни предстои 
сериозна работа, се надя-
ваме за празника на града 
– Никулден, той да бъде 
завършен. Този проект 
ще промени централната 
част на Бургас. 

Друг общински обект, 
по който работим, е раз-
ширението на ПМГ „Ни-
кола Обрешков”, южно от 
съществуващата учебна 
сграда. В новия корпус ще 
има басейн, зала за волей-
бол и баскетбол, за борба, 
за танци и други спортове 
на закрито с необходими-
те обслужващи и техни-

чески помещения. Вярвам, 
че след реконструкцията 
сградата ще стане пре-
красна. 

Третият проект, който 
изпълняваме, е ремонтът 
на Медицинския колеж към 
Бургаския университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”. 
Започнахме го миналата 
година, учебното заведе-

ние имаше известни за-
труднения с набирането 
на необходимите сред-
ства. Надявам се, че през 
2015 г. обектът ще бъде 
завършен. 

Изграждаме и тра-
фик-кула за наблюдение на 
корабоплаването в Чер-
номорския регион, която 
също ще е разположена в 

Бургас. Работим и по други 
проекти. 

Според мен най-голяма-
та трудност, с която се 
сблъсква браншът, е лип-
сата на финансови сред-
ства. Спрените пари по 
ОП „Околна среда“ (ОПОС) 
забавят работата на ко-
легите. Това е голям про-
блем, особено за малките 
и средните фирми. Тук 
държавата трябва да се 
намеси, като покрие не-
разплатените пари под 
формата на заем, докато 
програмите бъдат отво-
рени отново. 

Бих казал, че работим 
добре и в синхрон с мест-
ната власт, с всички ин-
ституции и най-вече с об-
щината и кмета Димитър 
Николов, който е известен 
с добрите си инициативи. 

Марияна Станева, директор на „Топливо” АД:

Димитър Янакиев,  
управител на „Мидия” ЕООД:

Искаме да сме близо до бранша

Държавата 
трябва да покрие 
неразплатените 

пари по ОПОС

ти. Нормално е нашата об-
ласт да бъде привлекател-
на за всички от бранша. 
Това от своя страна води 

до голямата конкуренция 
при провеждането на тър-
говете за обществените 
поръчки. 

Дружеството е създадено през 1995 г. като на-
следник на „Строително-монтажен комбинат“ - Бур-
гас. Акционерите са 120 на брой. Имаме около 140 - 150 
служители. През по-натоварения сезон те достигат 
300. „СМК-Монтажи” АД изпълнява строително-мон-
тажни дейности, като извършва комплексно стро-
ителство със собствени сили. Обхващаме цялата 
гама – инфраструктура, високо строителство и т.н. 
Разполагаме и със собствена механизация. 

В момента основните обекти, по които работим, 
са в Слънчев бряг, Свети Влас и Бургас. Като подиз-
пълнител на фирма „Андезит” изпълнявахме голяма 
част от инфраструктурата на летище Бургас. 

Основните проблеми на бизнеса от областта 

идват от начина на провеждане на обществените 
поръчки. Напоследък сме принудени да работим в кон-
сорциум с други фирми. 

Законът за обществените поръчки трябва да бъде 
променен, за да се подобри ситуацията в бранша. Вся-
ка фирма трябва да работи в областта, в която се е 
специализирала. Ние например имаме всички групи и 
всички категории. 

Инфраструктурата в Бургас е на доста по-добро 
ниво, в сравнение с останалата част от страната. 
Въпреки това и тук имаме доста проблеми. Необхо-
дима е реконструкция на част от водопроводите и 
канализациите на града. 

Имаме добър диалог с местните власти. ОП на 
КСБ – Бургас, предприе инициатива за организиране 
на срещи с всички кметове от областта. До момен-
та такива са проведени в общините Бургас, Поморие, 
Камено. Предстоят ни разговори с местните власти 
в Приморско, Несебър и останалите общини. 

Фирмите да работят 
в областта, в която 
са се специализирали

Инж. Недялко Недялков, 
изп. директор на „СМК-
Монтажи” АД:

Емблематичният за Бургас площад „Тройката” ще бъде обновен„Мидия Гранд Резорт“ - Ахелой



ална зона. 
През  април  по  мое 

предложение беше орга-
низиран инвестиционен 
форум, на който присъст-
ваха представители на 
11 арабски държави и на 
Русия. Тогава подписахме 
споразумение с Турция за 
преобразуването на КПП 
Малко Търново от път-
нически в товарен. Нов 
контролно-пропускателен 
пункт ще бъде открит 
и на територията на  
Резово. 

Друг важен проект е 
предварителното про-
учване за изграждане на 
жп линия между Бургас 
и Къркларели (Турция). 
Има интерес от страна 
на турския бизнес да из-
ползва възможностите на 
Бургаското пристанище. 

Всички тези проекти 

биха влели свежи инвес-
тиции в Бургас. 

К а к в о  о ч а к в а т е 

от новия  програмен  

период?

С оглед на гореизбро-
ените проекти очаквам 
през 2014 – 2020 г. стро-
ителството да бъде на-
сочено към изграждането 
на индустриални зони и 
промишлени предприя-
тия, разбира се, без това 
да повлияе на развитие-
то на туристическата 

инфраструктура. 
Моето мнение е, че ев-

ропейските средства не 
бива да бъдат основният 
източник за съживяване 
на българската икономи-

Г-н Маринов, какво е 

състоянието на строи-

телния сектор в област 

Бургас? 

Област Бургас заема 
близо половината площ 
от родното Черномор-
ско крайбрежие. Строи-
телството е функция на 
икономическия отрасъл, 
който преобладава тук 
– туризма. Затова и то 
е ориентирано основно 
в тази област. Разбира 
се, не по-малко важни са 
изграждането на транс-
портна и стопанска ин-
фраструктура. 

Какви проекти се из-

пълняват в региона?

Беше взето решение 
на територията на всяка 
една от тринадесетте 
общини в Бургас да бъде 
създадена индустриална 
зона. За момента са из-

градени две. Има голям 
инвеститорски интерес 
старото военно летище 
Равнец също да бъде пре-
образувано в индустри-
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Павел Маринов, областен управител на Бургас:

Строителството при 
нас е ориентирано към туризма

1. Лошо състояние на пътната инфраструк-

тура в някои от общините

2. Обезлюдяване на малките населени места

1. Изграждане и рехабилитация на пътната 

инфраструктура

2. Създаване на нови работни места

От свое-
то основава-
не до момен-
та  К лубът 
на строите-
лите вете-
рани в Бур-
гас предприе 
редица инициативи. Първо сключихме меморандуми 
за сътрудничество с Професионалната гимназия по 
строителство, архитектура и геодезия „Майстор 
Кольо Фичето” в морския град и с ОП на КСБ - Бургас. 
Провели сме редица срещи и с ръководството на об-
щина Бургас. 

Прави ми впечатление, че при процедурите за об-
ществените поръчки се допускат груби нарушения. 
Никой не се съобразява, че има действащ Закон за 
Камарата на строителите, според който всяка фирма 
трябва да отговаря на точни изисквания, за да може 
да работи на определени обекти. Оставя се вратичка 
да се добавят допълнителни условия. Това до голяма 
степен предрешава изхода от търговете. Според 
мен трябва да се обърне сериозно внимание на този  
въпрос. 

Належаща е актуализация 
на правомощията на 

губернаторите

Инж. Дамян Камбуров, председател на 
Клуба на строителите ветерани в Бургас:

ка. Те по-скоро трябва да 
са средство, с помощта 
на което по-лесно да из-
лезем на външните паза-
ри. А това, какво можем 
да предложим там, оста-
ва задача на бизнеса. 

Как върви преобра-

зуването на пристани-

ще Бургас в пътнически 

терминал?

Проектът все още 
е актуален, въпреки че 
през последната година 
неговото развитие беше 
спряно поради липса на 
средства. Но съм убеден, 
че догодина ще има раз-
движване по въпроса. 

Какви са основните 

проблеми на област Бур-

гас? 

Най - ва ж н и я т  про -
блем не само на Бургас, 
а и на всички области в 
страната е належащата 
актуализация на право-
мощията на областните 
управители. В момента 
те не могат да изпълня-
ват плановете за разви-
тие на регионите, а само 
да ги съставят. Надявам 
се с въвеждането на ад-
министративната рефор-
ма този проблем да бъде 
решен. 

К а к  р а б о т и т е  с 

местното представи-

телство на КСБ?

Имаме перфектни от-
ношения и комуникация 
с ОП на КСБ – Бургас. 

Редовно организираме 
съвместни срещи. От-
зоваваме се, когато сме 
търсени от тях, както и 
те винаги присъстват на 
наши мероприятия. 

Проведохме редица 
важни срещи



правителството да си 
влезе в правомощията 
и средствата, които са 
блокирани и не са серти-
фицирани заради спрени-
те оперативни програми 
(ОПОС и част от ОПРР), 
да бъдат поети временно 
от републиканския бю-
джет, докато се възста-
новят разплащанията по 
двете програми. Това е 
необходимо, за да не се 
налага голяма част от 
строителните компании, 
които изпълняват проек-
тите, поради липсата на 
финансиране да спрат ра-
бота. Което означава да 
оставят недовършена ин-
фраструктура, разкопани 
улици, проблеми както за 
нас като общини, така и 
за гражданите. В момента 
в Бургас ние разчитаме на 
собствения ресурс на об-
щината. Но съвсем скоро и 
той ще бъде изчерпан. 

Обмисляме до края на 
месеца, ако не започнат 
да се изплащат траншове-
те, да влезем в процедура 
по замразяване на обекти. 
Между другото самото 
спиране на един обект 
струва стотици хиляди 
лева, да не говорим за раз-
ходите за обезопасяване и 
охрана. Тези непредвиде-
ни средства пак ще са за 
сметка на строителите. 

К а к в о  ко н к р е т н о 

предлага НСОРБ за изли-

зане от ситуацията? 
Ние имаме конкрет-

но предложение - по наши 
данни по ОПОС към мо-
мента са необходими 147 
милиона лева. За това 
нашето предложение е в 
рамките на следващата 
седмица парите да бъдат 
осигурени от републикан-
ския бюджет, за да могат 
фирмите да се върнат на 
обектите. Най-засегнати 
в този проблем са строи-
телните компании, респек-
тивно жителите на кон-
кретните населени места, 
защото строителите ще 
трябва да освобождават 
персонал, а граждани-
те буквално не могат да 
стигнат до къщите си. 

Понеже казахте за 

проблеми, вторият голям 

такъв е свързан с наложе-

ните финансови корекции 

на общините основно за 

недостатъци, констати-

рани при провеждане на 

обществени поръчки по 

оперативните програми. 

Бургас също е сред санк-

ционираните, какво ще 

предприемете? 

Това е някакъв пара-
докс. Ние спазваме българ-
ското законодателство – 
проектите минават през 
няколко етапа на контрол. 
Първо през управляващ 
орган, когато има жалба 
– през КЗК, след това през 
ВАС и спазвайки цялата 
тази йерархия от контрол-
ни институции, за съжа-
ление в крайна сметка на 
общините се налагат фи-
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Димитър Николов, кмет на община Бургас:

Ренета Николова

Г-н Николов, да започ-

нем със състоянието на 

сектор „Строителство” 

в община Бургас към мо-

мента - какво се строи, 

какви обекти предстои 

да бъдат обявени?

Мога да кажа, че теж-
ките кризисни години като 
че ли почнаха да отмина-
ват. И трайно от година 
насам секторът започна 
да се стабилизира, разби-
ра се, броят на компани-
ите не е такъв, какъвто 
беше, преди да започне 
кризата. Но може би тя 
подейства и прочистващо 
на сектора, защото ком-
пании, които не залагаха 
на добри специалисти, на 
техника, не инвестираха 
в кадри и в бази, сега са 
извън тези екипи. Като 
цяло Бургас продължава 
със своето развитие, в 
основата стоят обекти, 
финансирани по оператив-
ните програми, и капита-
лови обекти, финансирани 
от местния бюджет и с 
републикански средства. 
Успоредно с това започна-
ха да се реализират и мно-
го частни проекти, главно 
жилищно строителство, 
търговски проекти, за-
почнаха да се създават и 
нови производства. Към 
новата индустриална зона 
вече има много сериозен 
интерес и буквално в на-
чалото на август няколко 
компании започват да си 
изграждат производстве-
ни бази. 

Във вестник „Строи-

тел“ писахме наскоро за 

един от най-впечатлява-

щите ви проекти, който 

вече е реализиран – ос-

тров Св. Анастасия. 

Да, той е, може да се 
каже, малко бутиков про-
ект, но пък е единстве-
ният по рода си у нас. От 
откриването до сега за 
около месец е посетен от 
повече от 6000 туристи. 

Интересът към него е 
огромен, за съжаление не 
винаги метеорологията 
ни позволява да осигуря-
ваме достъп до острова, 
защото той е с открит 
пристан. Проектът беше 
изпълнен от местни фир-
ми, членове на Камарата 
на строителите, с доста 
голямо старание, усърдие 
и любов. И за това и инте-
ресът към него е толкова 
голям. 

Какво друго се из-

гражда в момента и как-

ви търгове подготвяте? 

В момента се работи 
на няколко водни цикъла – 
на кварталите „Долно Eзе-
рово“, „Ветрен“, „Банево“, 
в ход е изграждането на 
депо за битови отпадъци 
Братово, което ще поема 
ангажимента за обслужва-
не на девет общини, бук-
вално на по-голямата част 
от Бургаска област. Цен-
тралната градска част 
се ремонтира по „Градска 
среда”, изграждат се ново 
пристанище в квартал 

„Сарафово” по Оперативна 
програма „Рибарство и ак-
вакултури”, съпътстващи 
улици и инфраструктура, 
нов мост, свързващ ком-
плекса „Славейков” с цен-
търа на града, два спорт-
ни комплек са,  закрит 
плувен басейн, още един 
плувен басейн, две мно-
гофункционални спортни 
зали за математическата 
гимназия и за френската 
гимназия. До месец започ-
ва и изграждането на мно-
гофункционална спортна 
зала и още един физкулту-
рен салон в училище „Княз 
Борис”. По „Интегриран 
градски транспорт” се 
работи по няколко проек-
та. Миналата седмица 
започна изграждането 
на първия етап от 30 км 
мрежа велосипедни алеи, 
съвсем скоро започваме 
да правим централна ав-
тобусна спирка, очакваме 
да излязат класациите и 
за автогара Юг. Няколко 
кръстовища с пешеходни 
преминавания, повече от 
12 обекта общо за над 150 
млн. лв. трябва да старти-
рат през следващите 3 - 4 
месеца.  

Какво се случва с уни-

калния проект за аква-

парка? 

Той е с руска компания, 
която очаква от държава-
та да им изплати ангажи-
ментите по Олимпиадата 
в Сочи. Имаме уверения-

та, че в момента, в кой-
то получат средствата, 
веднага ще започнат из-
граждането. Засега се 
изпълняват насипите и 
подготовката на терена 
за голямата инвестиция. 

Споменахте няколко 

водни цикъла, както и 

депо, които са в процес 

на реализация. Спиране-

то на разплащанията по 

ОПОС как ще се отрази 

на тези проекти? 

НСОРБ се обърна с 
официално писмо към 

Най-голямото предизвикателство 
пред общините е липсата 
на децентрализация

Комуникацията ни с ОП на КСБ – 
Бургас, е ежедневна
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нансови корекции, което е 
изключително несправед-
ливо и, разбира се, ние си 
търсим в момента права-
та по съдебен път. Завели 
сме дела срещу държава-
та, обменяме си информа-
ция експертна, правна, 
между самите общини и 
според мен съвсем скоро 
ще започне една обратна 
вълна само на съдебни ис-
кове, което не е добре и за 
двете страни. Още пове-
че, че ЕК категорично каза, 
че системите за контрол 
на управляващия орган не 
работят ефективно, така 
че според нас топката е в 
самите управляващи ор-
гани, ако те си изчистят 
системите за контрол над 
оперативните програми, 
би следвало плащанията 
да се възстановят. 

Кой е конкретният 

проект, който е засегнат 

в Бургас, мисля, че беше 

свързан с интегрирания 

транспорт? 

„Интегрираният град-
ски транспорт” се изпъл-
нява в момента, защото 
имаме достатъчно сред-
ства от авансовите пла-
щания, надявам се по-бързо 
да преминат одиторските 
проверки и най-вече да бъ-
дат възстановени двете 
оперативни програми. 

Един от основните 

въпроси, който вълнува 

строителните фирми и 

общините, разбира се, 

е свързан с промените, 

които бяха направени в 

ЗОП. Какъв е вашият ко-

ментар? 

Ние изчакваме, след 
като беше приет законът, 
да излезе и наредбата за 
прилагането му, където 
ще има конкретна инфор-
мация за приложението 
му, за да можем да прог-
нозираме как ще бъдат 
използвани промените от 
общините. Като цяло ги 
възприемаме положително. 
Знам за позицията на КСБ 
относно ин хаус поръчки-
те, но по отношение на 
комуналните услуги – ние 
ги одобряваме. Това е една 
възможност по законов и 
по-пряк начин търговски 
дружества, собственост 
100% на общините, да по-

лучат поръчки, което ще 
помогне на самите общи-
ни за стабилизиране на фи-
нансовото им състояние. 
По отношение на стро-
ителните дейности – аз 
не знам общини да прите-
жават собствени строи-
телни компании, които да 
имат всички нива и серти-
фикати за строителство, 
така че за строителните 
обекти ще продължаваме 
да спазваме разпоредби-
те на ЗОП. Ще се търсят 
най-добрите параметри и 
най-икономически изгодна-
та цена. 

Кои са най-големите 

проблеми, които в мо-

мента стоят пред общи-

ните. Какви са възможни-

те решения?

Най-големият проблем, 
най-фундаменталният е 
липсата на децентрализа-
ция. Гражданите имат до-
верие на кметовете на об-
щините, държавата им няма 
доверие и продължава това 
разпределение през републи-
канския бюджет, което е из-
ключително несправедливо 
и нецелесъобразно. Нашето 
желание е да се доближим 
поне до развитите европей-
ски държави, където проце-
сите на децентрализация 
са изключително напредна-
ли, това ще икономиса го-
лям обществен ресурс, ще 
скъси времето и ще улесни 
начините на решаване на 
конкретните проблеми на 
регионите. 

Имаше идея на НСОРБ 

една част от централни-

те и местни данъци, кои-

то гражданите плащат, 

да отива в общините - 

какво стана с нея? 

Ние няколко пъти сме 
го предлагали, участваме 
в съвета по децентра-
лизация, за съжаление до 
момента нищо конкретно 
не е финализирано. Продъл-
жава преразпределението 
на данъците, както и до-
сега. Нашето предложение 
за допълнителна финансо-
ва подкрепа на местната 
власт до момента не е 
намерило място в законо-
дателството.

Вече сме в новия про-

грамен период, община 

Бургас с какви проекти 

влиза в него? 

За разлика от пред-
ходния програмен пери-
од всички големи общини 
имат добре изграден адми-
нистративен капацитет 
и проектна готовност за 
стартиране на реализи-
рането на оперативните 
програми. Както и оста-
налите, община Бургас 
има реализирани доста 
предпроектни проучвания 
и технически проекти за 
нови инфраструктурни 
обекти, които могат да 
бъдат финансирани по раз-
личните мерки. Очакваме 
с нетърпение да бъде под-
писано споразумението 
с Европейска комисия и 
колкото се може по-рано 
управляващите органи да 
обявят старта на проце-
дурите.

Имаме готови предло-
жения за проекти в социал-
ната и в образователната 
сфера, културни проекти, 
екологични проекти, гото-
ви сме с втория етап на 
„Интегрирания градски 
транспорт”. По всички 
нови оперативни програми 
имаме сериозна проектна 
готовност, която да се 
развие чрез апликационни 
форми.

Какво очаквате като 

предизвикателства в 

този програмен период 

и какво от предишния не 

бива да се повтаря като 

направени грешки?

Голямата бумащина, 
много сложният контрол 
за едно и също нещо, за-
бавянето на срокове за 
одобрение, хаотичното 
разпределение на бюд-
жетни средства, което 
ще доведе до това в края 
на периода оператив-
ните програми да имат 
неусвоени средства по 
едни мерки, а пък дефи-
цит по други, което значи 
дебалансирана система. 
Самите експерти, които 
одобряваха и контролира-
ха проектите, се учеха ус-
поредно с нас, така че ни 
трябваше доста време. 
Време е сега този опит 
да бъде приложен. Важно 
е също и да се въведат 
електронните търгове 
по оперативните програ-

ми. Така ще имаме много 
по-изчистени параметри, 
повече прозрачност и яс-
нота при провеждането 
на процедурите.

Надявам се и да бъде 
решен въпросът с нала-
гането на финансовите 
корекции, за да могат об-
щините да бъдат гаран-
тирани, че когато спазват 
правилата, няма да бъдат 
санкционирани. Това са ос-
новните неща.

Как работите с мест-

ната структура на КСБ, 

ползвате ли експертния 

опит на областното 

представителство? 

Ползваме опита, даже 
наскоро имахме поредица 
от срещи, на които пред-
варително презентирахме 
на членовете на Камарата 
предстоящи капиталови 
обекти, там където има-
ме нужда от експертиза, 
каним техни представи-
тели, за да могат да ни 
помогнат във вече по-де-
тайлната разработка, 
пък и по този начин някои 
от слабостите, които се 
получават при кандидат-
стване и одобрение, се 
отстраняват, така се из-
бягват и жалбите. 

Имаме и редовни срещи 
на ниво кметове, замест-
ник-кметове, ръководство 
на ОП, комуникацията е 
ежедневна.

Не мога да не ви попи-

там за нещо, което тече 

в медиите и което по 

принцип е едно признание 

към това, което прави-

те в Бургас. Името ви 

се спряга за евентуален 

служебен премиер. По-

глеждате ли вече с инте-

рес към изпълнителната 

власт?

Това е донякъде оценка, 
че кметовете се справят 
с предизвикателствата, 
че са „дялани камъни“ и с 
опита, който са натру-
пали, могат да бъдат по-
лезни. Аз конкретно не 
виждам сериозна перспек-
тива в това, още повече 
че и преди една година, ко-
гато се готвеше служебно 
правителство, пак дежур-
но името ми се завъртя в 
медиите. Това е част от 
медийния фолклор. 

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ: 
I. ОП „Регионално развитие 2007 - 2013“: 
1. „Интегриран градски транспорт за Бургас“, финан-

сиран по ОП „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”. Бюджет на 
проекта: 130 894 784, 10 лв. Продължителност: 2010 – 2015. 

2. „Културно-историческото наследство на остров 

Св. Анастасия и град Бургас – атрактивна и конкуренто-

способна туристическа дестинация”, Схема „Подкрепа за 
развитието на природни, културни и исторически атракции“, 
ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”. Общата стойност 
на проекта е 5 559 576, 36 лева. Проектът е с продължител-
ност 24 месеца.

3. „Магията на древността и красотата на при-

родата от Бургаския залив до Странджа“, договор 
№ BG161PO001/3.2-02/2011/016. Проектът е на обща стой-
ност 445 161 лв.

4. „Интегриран проект за обновяване на значими 

пространства в град Бургас“, договор № BG161PO001/ 1.4-
09/2012/019, максимална стойност на проекта: 13 087 312 лв., 
стойност на договора за БФП: 4 943 498,91 лв., продължи-
телност 23 месеца (20.05.2013 – 20.04.2015).

5. „В подкрепа на инвестиционната програма на об-

щина Бургас за 2014 - 2020 г.”, договор № BG161PO001/ 
5-02/2012/029. Стойност на проекта: 1 336 278 лв. Срок на 
изпълнение: 18 месеца (30.10.2013 – 30.04.2015).  

II. ОП „Околна среда 2007 - 2013“
1. „Изграждане на регионална система за управление 

на отпадъците в регион Бургас”, Приоритетна ос 2 „По-
добряване и развитие на инфраструктурата за третиране 
на отпадъците”, ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.”. Общата 
стойност на проекта е 43 231 121,10 лв. Проектът е с про-
дължителност 36 месеца.

2. „Интегриран проект за рехабилитация и разшире-

ние на ВиК мрежите в кв. „Сарафово” - Първи етап, ОП 
„Околна среда 2007 - 2013 г.”. Бюджет: 742 788,00 лв. 

3. „Изграждане на инфраструктура за питейни и от-

падъчни води в кв. „Горно Езерово”, гр. Бургас“, ОП „Околна 
среда 2007 - 2013 г.”. Бюджет: 10 405 804,36 лв.

4. „Пречиствателна станция за отпадни води кв.  

„М.  рудник”, Бургас - II етап: Разширение“, ОП „Околна среда 
2007 - 2013 г.”. Бюджет: 790 962,00 лв.

5. „Интегриран проект за подобряване и развитие 

на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 

на кварталите „Банево”, „Ветрен” и „Минерални бани”, 

гр. Бургас“, ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.”. Бюджет:  
29 221 180,28 лв.

III. ОП за развитие на сектор „Рибарство“
„Реконструкция и модернизация на рибарско приста-

нище Сарафово.” Обща стойност 12 000 000 лв. Бюджетът 
на проекта е 12 148 315,35 лв. 

Стойността на изпълнените проекти от община Бургас 
е 65 691 467 лв. 

В процес на изпълнение: 116 029 480 лв. 
В процес на оценка: 42 179 202 лв. 

ДРУГИ ПРОЕКТИ
1. „Изграждане на експозиционен център „Флора Бур-

гас“ – изграждане на експозиционен център с многофунк-
ционални зали за постоянни и временни експозиции, конфе-
рентен туризъм и широк спектър от културни събития, 
разположен в Приморски парк в гр. Бургас. Предстои сключ-
ване на договор за строителство. Стойността по оферта 
е 2 802 970,39 лв. с вкл. ДДС, срок за изпълнение 268 дни, счи-
тано от датата на откриване на строителната площадка. 

2. „Пътен възел Запад  с надлез над товарна жп гара“ 

- обща стойност 20 987 912,38 лв. Към днешна дата тези 
средства са усвоени, като е завършена връзката на едно 
ниво между ул. „Одрин“ и бул. „Проф. Якимов“ посока Бургас – 
Варна (източно ухо). 

3. „Продължение ул. „Янко Комитов“ към ул. „Струга“ 
– обща стойност 5 392 752,64 лв. Първият етап от проекта 
приключва, като по този начин ще се осигури директното 
трасе от жк „Славейков“ към ул. „Струга“, ЦГЧ и жк „Братя 
Миладинови“. Вторият етап на проекта ще приключи през 
2015 г., при условие че успешно приключат необходимите 
отчуждителни процедури по прилежащите имоти. 

4. „Аварийни дейности за укрепване и възстановяване 

на съществуващи конструктивни елементи и изграждане 

на нови такива, консервация и реставрация на сградата 

на храм „Св. св. Кирил и Методий“ – Бургас”. В момента 
е в ход обществена поръчка за избор на изпълнител. Сред-
ствата за възстановяването на храма са осигурени от 
държавния бюджет с решение на Министерски съвет и са в 
размер на 1 800 000 лв. 

5. Проектиране и изграждане на многофункционална 

спортна зала „Арена Бургас“. Три фирми бяха допуснати 
до етапа с отваряне на ценови оферти за проектиране и 
изграждане на многофункционална спортна зала АРЕНА БУР-
ГАС. Това са Обединение „Ахело Бургас – 2014“, ДЗЗД „Двора-
на“ и Консорциум „КОРДЕЕЛ – АТМ АРЕНА БУРГАС“. И трите 
фирми предлагат сходни оферти за около 38 милиона лева 
с включен ДДС. Предстои оценяване на предложенията по 
одобрена методика и тяхното класиране.



прекрасно място за от-
дих, да съживим туризма 
в района.

Участъкът около КПП 
„Малко Търново” не е ре-
монтиран повече от 50 
години. Границата е само 
за туристи. Не минават 
ТИР-ове, тоест пътят не 
представлява интерес за 
бизнеса. Заради това тър-
пим загуби. Преди няколко 
седмици се срещнахме със 

зам.-министъра на финан-
сите на Турция и разбрах, 
че те са отделили 20 млн. 
евро, за да започне стро-
ителство на ново КПП в 
съседна на нас община. 
Техният пункт от 6 дка ще 
се разрасне до 60 дка. А 
говорим за държава, която 
не е в ЕС. Отнесъл съм въ-
просите във връзка с това 
до управляващите. Редно 
е и ние да направим нещо, 

защото отвори ли се тра-
фикът за товарни превози, 
целият регион със сигур-
ност ще има голям подем. 
Липсата на развитие води 
до обезлюдяване. А на нас 
ни е нужна нова работна 
ръка. Трудностите идват 
лавинообразно една след 
друга. Затова искам про-
ектът за пункт при Малко 
Търново да стане час по-
скоро. 

Като приоритет съм 
си поставил възстановя-
ването на културно-ис-
торическото наследство. 
Важно е да се реновират 
паметниците, за да ос-
танат за нашите на-
следници. По този начин 
ще можем с гордост да 
посрещаме туристите и 
да има какво да им показ-
ваме. Нашите проекти са 
малки, но са изключително 
важни. Ако се реализират 
успешно, това ще доведе 
до икономическо и инфра-
структурно развитие. 

Община Малко Търново 
има много проблеми. Зато-
ва искам да отправя апел 
към КСБ и НСОРБ – нека да 
обърнат поглед към този 
регион. Ще се радвам да 
видя повече строителни 
проекти, които да се реа-
лизират в общината. Все 
пак трябва да се знае, че 
аз намирам огромна под-
крепа от страна на Об-
ластното представител-
ство на КСБ в лицето на 
инж. Николай Николов. Смя-
там, че е необходимо мал-
ките общини в страната 
да са с приоритет. Изцяло 
разчитам на помощта на 
КСБ, защото Камарата е 
полезни за нас и винаги ще 
сме отворени за срещи и 
бъдещи съвместни проек-
ти.

Строителството на терито-
рията на община Камено върви с 
нормални темпове. Бяха финали-
зирани няколко проекта с евро-
пейско финансиране. Подменихме 
водопроводните тръби и изгра-
дихме пречиствателна станция 
в едно от местните села. Обек-
тът беше завършен в срок и е 
пуснат в експлоатация. По ПИП 
„Растеж и устойчиво развитие 
на регионите” беше извършено 
преасфалтиране, обновени бяха 
тротоари, бордюри и улично ос-
ветление. Също по Публичната 
инвестиционна програма изграж-
даме целодневна детска градина 
в с. Кръстина. Всичко това създаде до-
бър облик на нашата малка община. 

Разбира се, понякога има леко забавя-
не на част от проектите. Знаете, че се 
случва търговете да бъдат обжалвани. 

Трудности създава и изключител-
но лошото състояние на пътната 
инфраструктура. Все пак е добре, че 

има интерес от страна на правител-
ството и по-специално на министъ-
ра на регионалното развитие Десис-
лава Терзиева за решаване на тези  
въпроси. Проведохме няколко срещи с 
нея. Тя посети Камено и се запозна с 
проблемите на място.

От новия програмен период 2014 - 

Съ с т о я н и е т о  н а 
строителството 
в  община Малко 

Търново не е никак добро. 
Бюджетът ни е 4,3 млн. 
лв. Половината от сред-
ствата са наши приходи. 
Те стигат единствено 
за заплатите на служи-
телите ни. За съжаление, 
в момента тече процес 
на обезлюдяване, който 
е изключително трево-
жен. Общината се оказва 
единственият по-голям 
работодател за целия ра-
йон. Към нас има 12 села, 
в някои живеят едва 8 - 9 
души. Не сме добре финан-
сово. 

На 24 октомври 2012 г. 
сключихме договор по 
Оперативна програма 
„Околна среда“ за изграж-
дане на депо за отпадъци. 
Проектът е на стойност 
6,9 млн. лв. Към настоя-
щия момент средствата 

се използват най-вече за 
строително-монтажните 
работи. В срок бяха прове-
дени всички обществени 
поръчки. Сега тече и по-
следната, която е за дос-
тавката на техниката в 
депото. Подготовката на 
проекта започна още през 
2005 г., така че се радвам, 
че се стигна до неговото 
финансиране. Останаха 
още 2 месеца до довърш-
ване на СМР. Работите 
трябва да приключат през 
май 2015 г.

Преди няколко дни на-
правихме първа копка на 
друг обект, финансиран по 
ПИП „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите”. 
Той е на стойност 1,6 
млн. лв. и е за изграждане-
то на 8 дка парк. Там ще 
има фонтан, алеи, пейки и 
т.н. Освен това ще бъдат 
асфалтирани три улици. 
Целта е градът да изглеж-
да по-добре. За съжаление 
пътните артерии в общи-
ната са в ужасно състоя-
ние. 

Регионът ни е малък и 
срещаме трудности, кога-
то търсим дори минимал-
но финансиране. В крайна 
сметка не получаваме го-
ляма подкрепа, но се стре-
мим да направим така, че 
градът да придобие по-до-
бър облик. 

Имаме и проект за из-

граждането на 2-ри етап 
на парка, където ще има 
открит фитнес, спортна 
площадка. Ще направим 
и зелено училище и мно-
го алеи. Реновирането на 
тротоарите от началото 
до края на града ще е на 
стойност 500 хил. лв. 

Другото, което правим, 
е канализацията, от която 
трябва да довършим още 
20%, за да покрием целия 
град. Сега избираме из-
пълнител за обекта. Пус-
нахме и проекта за кана-
лизация на село Звездец. 
Изграждаме и водния ци-
къл. За него все още водим 
преговори, защото търсим 
съфинансиране. Работим 
по медицински център на 
стойност почти 1 млн. лв. 
Подаваме също предложе-
ние за рекултивация на 
трите сметища, които 
използваме в момента. Из-
граждаме няколко басейна 

-  в тях ще се събира вода, 
която ще се ползва при по-
жари. 

Грижим се и за околна-
та среда. Намираме се на 
прекрасно място в Стран-
джа и се стараем да живе-
ем в синхрон с природата. 

Във връзка с това из-
вършихме почистване и 
корекция на р. Младежка. 
За жителите на общи-
ната беше известно, че 
имахме много проблеми в 
този район. При проливни 
дъждове се наводняваше 
и селото. През 2011 г. 
кандидатствахме с про-
ект, който беше одобрен 
от Министерството на 
регионалното развитие, 
благодарение на който 
изчистихме левия й бряг. 

Стойността му беше мал-
ко над 900 хил. лв. Изграде-
на беше защитна стена, 
която противодейства на 
свлачищата, а и предпаз-
ва пътната връзка. С по-
строената край реката 
алея създадохме условия 
за разходки в района. 

Общината кандидат-
ства по много програми, 
търсим финансиране и 
по ПРСР, благодарение 
на която беше създаден 
многофункционалният ту-
ристически център в с. 
Граматиково. Там на все-
ки четири години се про-
вежда фолклорният събор 
„Странджа пее“. Изградени 
бяха сцена, два заслона и 
много пейки. Имаме идея 
да направим с. Бръшлян 
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Инж. Стефан Стефанов, кмет на община Камено:

Илиян Янчев, кмет на община Малко Търново: 

С КПП при Малко Търново 
регионът ще има подем

Тракийско светилище в Мишкова нива

 Работим за новия    



идея е да се провокират 
детското мислене и инте-
рес, като за целта са из-
ползвани различни цвето-
ве и форми в настилката 
и посредством гумирани 
ударопоглъщащи плочи е 
интегрирана българска-
та азбука. На мястото на 
бъдещата площадка сега 
има съоръжения, но те са 
амортизирани и ще бъдат 

демонтирани. 
Н а  с т о й н о с т 

310 652,00 лв. е проек-
тът „Улична канализация 
и водопровод от о.т. 111 
през о.т. 112 до о.т. 115 
и о.т. 114 по плана на гр. 
Приморско”. По този начин 
ще се гарантира нормал-
но водоподаване в три 
квартала. 

Очаква се подписване 
на договор за „Северен 
подход към морски плаж 
„Северен централен” в 
гр. Приморско в поземлен 
имот 58356.506.30 и имот 
58356.506.32 по КК на гр. 
Приморско”. Стойността 
му е 580 490,54 лв.

Основните проблеми в 
строителството са свър-
зани предимно с финанси-
рането на дейностите, 
попадащи извън обхвата 
на одобрените европроек-
ти. Без тях обаче обекти-
те не биха могли да бъдат 
въведени в експлоатация 
и съответно - проектите 
завършени. Ето защо се 
налага общината да моби-
лизира значителен финан-
сов ресурс за сметка на 
други социални и културни 

дейности от първосте-
пенна важност.

Проблемът с дофинан-
сирането може да бъде 
частично решен с избяг-
ване на пропуски при про-
ектирането, които сме 
констатирали, че са нали-
це по всички изпълнявани 
в настоящия момент ев-
ропроекти.

Друга трудност създа-
ва и забраната за стро-
ителство по Закона за 
устройството на Чер-
номорското крайбрежие 
(ЗУЧК), обхващаща пери-
ода 15 май – 30 септември. 
Това води до значително 
забавяне на сроковете по 
договорите за строител-
ство.

Пълното отпадане на 
законовата забрана за 
строителство няма как 
да стане факт, поради 
простата причина, че из-
вършвайки дейности през 
лятото, ще провалим ту-
ристическия сезон. Може 
да се търси само законова 
промяна относно стесня-

ване на времевия обхват 
на забраната, защото по 
Южното Черноморие ту-
ристическият сезон за-
почва много по-късно от 
15 май. След последните 
промени в ЗУЧК се даде 
възможност на общински-
те съвети да променят 
периода на строителната 
забрана, но тя не важи за 
Приморско и Китен, тъй 
като са обявени за курор-
ти и представляват из-
ключение.

С оглед на стартира-
щия нов програмен период 
2014 – 2020 г., общината 
изготви план за развитие. 
Целта е да се активира 
местният потенциал за 
постигане на конкурен-
тоспособност на икономи-
ката и по-добро качество 
на живот на местното 
население. Поставя се ак-
цент върху усъвършенст-
ването на утвърдените 
отрасли, като туризма и 
сферата на услугите.

В заключение мога да 
заявя, че работим много 
добре с Областното пред-
ставителство на КСБ в 
Бургас.

След отпадане на за-
браната за строител-
ството от 1 октомври в 
Приморско предстои да 
бъде реализиран проектът 
„Пристройка и преустрой-
ство на съществуваща 
общинска сграда в музей”. 
Той ще бъде изпълнен по 

Програмата за разви-
тие на сектор „Рибар-
ство”, а стойността му е 
581 461 лв. без ДДС. 

Основната цел е да 
подобрим качеството и 
достъпа до основни услу-
ги и да създадем алтер-
нативи за заетост за 
населението в региона. 
Ще изградим обществена 
инфраструктура, позволя-
ваща на туристите лесно 
да намерят информация за 
културно-историческото 
ни наследство. 

Предстои да реали-
зираме и проекта  за ре-
конструкция и ремонт 

на сградата на Народно 
читалище „Л. Н. Толстой 
1926 г.” в с. Ясна поляна. 
Получената безвъзмезд-
на финансова помощ е на 
стойност 232 305,77 лв. 
без ДДС. Срокът за изпъл-
нение е 1 година от под-
писването на договора. 

Спечелените средства 
ще бъдат инвестирани в 
реконструкция и ремонт 
както на сградата на чи-
талището, така и за обно-
вяването на инфраструк-
турата около него.

По Програмата за раз-
витие на селските райо-
ни ще приложим мерки за 
повишаване на жизнения 
стандарт и подобряване 
на достъпа до услуги за 
децата и уязвимите групи 
от населението. Това ще 
стане с рехабилитация 
на социалната и културна 
инфраструктура. Проек-
тът е на обща стойност  

1 780 752,58 лв., а срокът 
за изпълнение е до 15 юли 
2015 г.

Предвижда се да бъдат 
извършени ремонт и обно-
вяване на читалище „Виде-
лина – 1927” в село Весе-
лие. Домът за възрастни 
хора с физически увреж-

дания в село Ясна поляна 
също ще бъде ремонтиран. 

Освен това с цел да 
се подобрят условията 
и средата за живот в 
Приморско изграждаме 
модерна, отговаряща на 
всички нормативни изис-
квания детска площадка 
в УПИ I, кв. 8 по плана на 
града. Стойността й е 
113 780,27 лв. Водещата 
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Димитър Германов, кмет на община Приморско:

2020 г. очаквам по-голямата част от 
получените средства да бъдат насо-
чени към изграждане и рехабилитация 
на пътна инфраструктура. Подготвя-
ме проекти в тази област. Трябва да 
се обърне внимание и на нуждата от 
строителство на пречиствателна 
станция на територията на община-
та. Училищната инфраструктура също 
е един от приоритетите ни.

Работим добре с ОП на КСБ - Бур-

гас. Наскоро дори имахме среща с членовете на Управи-
телния и Контролния съвет. Не е тайна, че основните 
обекти на наша територия се изпълняват именно от 
фирми - членове на Камарата. Няма как да възлагаме 
проекти само на местния бизнес, но се радваме, кога-
то те печелят търговете, защото по този начин се 
откриват нови работни места.

В заключение бих искал да пожелая на всички чле-
нове на КСБ да имат повече работа. А това може да 
се случи, ако общините и държавата създадем необхо-
димите условия.

Дофинансирането от общините 
няма да се налага при 
проектиране без пропуски

   програмен период
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Средствата са за обновяване на пътната инфраструктура 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Държавата разреши на 
Пловдив заем от 30 млн. 
лв., с който ще се финан-
сират важни за града ин-
фраструктурни проекти. 
Одобрението е от Минис-
терството на финанси-
те, ръководено от Петър 
Чобанов. На 23 юли или на 
3 септември ще заседава 

бордът на Европейската 
банка за възстановяване 
и развитие. Той е послед-
ната инстанция, която 
трябва да се произнесе, 
преди общината да получи 
парите. Лихвата е 2,6%, 
срокът за погасяване – 15 
години, а гратисният пе-
риод – 3 години. 

Със заема ще се финан-
сират важни за града ин-
фраструктурни проекти. 
Сред тях са основният 

ремонт на бул. „Руски“ в 
участъка от кръстовище-
то на Централна гара до 
бул. „Шести септември“, 
основен ремонт и разши-
рение на бул. „Коматевско 
шосе“ – от бул. „Александър 
Стамболийски“ до входа 
на кв. „Коматево“, рекон-
струкция на бул. „Шести 
септември“ в участъка от 
моста „Адата“ до бул. „Ца-
риградско шосе“. 

О б е к т и т е,  ко и т о 

ще бъдат изпълнени със 
средства от заема, не 
включват цялостното ас-
фалтиране на бул. „Васил 
Априлов“ и „Голямоконарско 
шосе“, тъй като за тях 
субсидирането трябваше 
да е от републиканския  
бюджет.

Кметът Иван Тотев 
обясни, че общинската 
администрация обмисля 
да стартира ремонтите 
с бул. „Коматевско шосе“ 

и заради това неслучайно 
е била направена рехаби-
литация на ул. „Димитър 
Талев“ към Овощарския ин-
ститут. 

На следваща сесия на 
Общинския съвет ще бъде 
гласуван и устройствени-

ят план за бул. „Коматев-
ско шосе“. Очакванията 
на местната власт са 
изпълнението да започне 
до зимата. След това се 
планира работа по бул. 
„Шести септември“ и бул. 
„Северен“.

2 243 000 лв. ще бъдат вложени в изграждане на 
младежки център в Пловдив със 100% финансиране 
от ЕС. Строителството на новата сграда, разполо-
жена на Гребната база, ще започне още тази есен. 
Към нея на втори етап ще се изграждат спортни 
игрища и фитнес център на открито за близо 1 млн. 
лв. от бюджета.

Зам.-кметът Георги Титюков обясни, че от общо 
4 подобни центъра в страната само пловдивският 
ще има изцяло нова сграда. Той уточни, че там ще се 
обучават и живеят над 100 младежи в риск.

Партньори на община Пловдив са Националният 
алианс за работа с доброволци и Норвежкият изсле-
дователски институт. Изпълнението на проекта е 
под контрола на Министерството на образование-
то и науката.

Изграждането на реги-
оналното депо за твърди 
битови отпадъци в Пер-
ник може да спре заради 
липсата на пари, съобщи 
кметът Росица Янакие-
ва. Стигне ли се дотам, 
ще бъде подписан Акт 10 
за спиране на строител-
ството. Причината е, че 
работата на фонд ФЛАГ, 
който кредитира екопро-
ектите на общините, е 
блокирана, докато не се 
възстановят плащанията 
от държавния бюджет. 
Очак ва се фондът да взе-
ме кредит от банкова ин-
ституция, с който да по-

пълни портфейла си. 
Проектът за перниш-

кото депо е на стойност 
22 млн. лв. То ще бъде раз-
положено върху 140 дка. 
Предвидено е изграждане-
то на сепарираща и ком-
постираща инсталация 
със сумарен капацитет 
175 т дневно. По проекта 
се финансира първата 
клетка, в която в продъл-
жение на 30 години ще се 
събират твърдите бито-
ви отпадъци на всичките 
6 общини в област Перник. 
В сметището ще се гене-
рират 46 199 т отпадъци 
годишно.

Георги Сотиров

„Столичният парк „Ге-
рена” е единственото го-
лямо зелено петно за ра-
йон „Подуяне”. Той е с площ 
5,4 хектара и не е рекон-
струиран от 70-те години 
на миналия век. Сега се 
изпълнява първият етап 
от реновирането му.“ Това 
каза кметът на район „По-
дуяне” Ева Митова при 
проверка на строителни-
те и озеленителни дейнос-
ти. И сега това е любимо 
място за млади и стари, а 
е и част от подстъпите 
към стадион „Георги Аспа-
рухов”.

Районът е входната 
врата на столицата от 
север, през него премина-

ват основни булеварди и 
затова администрацията 
се отнася с особено вни-
мание към „зелените дро-
бове” на града. 

В проверката на място 
участва и директорът на 
Дирекция „Зелена систе-
ма” на столицата Ралица 
Маджарова. „Предвижда се 
засаждане на нови дървес-
ни видове и прочистване 
на стари, болни, опасни и 
изсъхнали клони и дърве-
та”, коментира тя. 

Подготвен е и про-
ект за възстановяване 
на парка, който мина през 
обществени обсъждания. 
Първият етап от ремонта 
включва подмяна на кана-
лизацията, свързана само 
с отвеждащите дъждовни 
води от алеите. Работи се 

и по монтажа на настил-
ките на алейната мрежа. 
Ще бъдат подменени 100 
пейки. Извършва се и необ-
ходимата санитарна сеч. 

Стойността на ре-
монта е около 360 хил. лв. 
Очаква се този етап от 
него да бъде завършен до 
15 август. 

Усилено се ремонтира 
57-километровата отсеч-
ка Банско – Гоце Делчев 
на международния път за 
Гърция. През уикендите се 
работи на трасето до До-
бринище, както и в района 
на с. Места. Средствата 
са осигурени от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
по програма „Транзитни 
пътища V“, която се из-
пълнява с държавни инвес-
тиционни заеми.

Пътят към южната 
ни съседка от години бе в 
окаяно състояние, с мно-

го дупки и неравности. По 
трасето сега е разполо-

Започва реконструкцията и разширяването на 
Спортната зала в Дупница. Кметът инж. Методи Чимев 
е подписал договор с фирмата - изпълнител на проекта 
„Стройкомерс“ ЕООД. „Към края на август започваме 
демонтаж на сегашното съоръжение и ще приключим 
преди крайния срок, който изтича след 460 дни“, обясни 
управителят на фирмата Даниел Атарян.

Сумата в размер на 4,5 млн. лв. е от Публичната 
инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие 
на регионите“. Проектът е съобразен изцяло с изисква-
нията на Волейболната конфедерация. Той включва раз-
ширяване на площта с възможност за приспособяване на 
2 и 3 тренировъчни игрища, капацитет от 1500 седящи 
места (сега са 675), височина повече от 11 м, две хотел-
ски крила от по 4 и 6 етажа с фитнес, конферентни зали, 
сауни, ресторант, административни офиси и няколко 
съблекални. Размерите на залата ще позволяват в нея 
да се провеждат срещи от евротурнирите по волейбол, 
както и за други спортове – хандбал, баскетбол и т.н. 

Концепция за турис-
тическо райониране е 
създадена по поръчка на 
Министерството на ико-
номиката и енергети-
ката. Тя е предвидена в 
новия Закон за туризма, 
влязъл в сила през март. 
Идеята е да се обособят 
зони, които да формират 
регионални туристически 
продукти и общ маркетинг 
и реклама. Авторите на 
предложението, което 
предстои да се обсъжда 
на информационни срещи 
в страната, са обособили 
следните туристически 
райони: Дунав, Стара пла-
нина, Долината на розите, 

Тракия, Родопи, Рила и Пи-
рин, София, Бургас (Южно 
Черноморие) и Варна (Се-
верно Черноморие).

За всеки експертите 

предлагат специализация 
в една основна и пет-
шест допълнителни ту-
ристически дейности. Ос-
новната специализация на 

район Дунав трябва да е в 
културния и круизния ту-
ризъм, Долината на рози-
те ще залага на здравния 
и културния туризъм, Ста-
ра планина – на планинския 
и екотуризма, Тракия – на 
културния и винения.

В предложението е за-
легнало Родопите да се 
специализират в планин-
ски и селски туризъм, а 
Рила и Пирин – в планински 
и религиозен. София ще на-
бляга на деловия и култур-
ния туризъм, Северното 
Черноморие – на морския 
и на спортния, а Южното 
– на морския и културния 
туризъм.

Работата по канализацията продължава

жена специализирана тех-
ника и мобилна асфалтова 
база. Стойността на про-
екта е близо 30 млн. лв. 

Работата трябва да 
приключи до края на ля-
тото и ако това се слу-
чи, ще дойде финалът на 
8-годишна сага. На два 
пъти фирми, спечелили по-
ръчката за рехабилитация 
на пътя, фалираха месе-
ци след подписването на 
договорите. Първо беше 
гръцката „Продефтики“, а 
по-късно – и консорциум с 
участие на австрийската 
„Алпине“.
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7 инфраструктурни проекта чакат развитие в комисия към Министерския съвет 

Елица Илчева

Буквално в последните 
дни на 42-ото народно съ-
брание, което ще бъде раз-
пуснато на 6 август, се по-
яви надежда за инвестиции 
в зимните курорти. Тя идва 
с внесени в деловодството 
на парламента промени в 
Закона за туризма. Ако бъ-
дат приети, най-после ще 
стане възможно развитие-
то на инфраструктурата. 

В  с ъ щ н о с т т а  с и 
предложенията решават 
статута на пистите 
и местата, през които 
преминават лифтовете и 
влековете, както и полз-
ването и собствеността 
на земите. Предвижда се 
още концесионерите да 
заплащат такса на пазар-
на цена за общинските и 
държавните терени, върху 

които има съоръжения, а 
50% от нея да остават за 
общините, в чието земли-
ще се намира курортът. С 
решения на общинските 
съвети тези средства ще 
се използват за изграж-
дане на сноуборд паркове, 
влекове и поддържане на 
писти и за стимулиране на 
детските зимни спортове. 

Внасянето на проекта 
веднага предизвика реак-
ции, че се прави в послед-
ния момент, но ако се про-
следи историята, става 
ясно, че това не е така. 
Още в края на миналата 
година на кръгла маса ин-
веститори в сектора се 
обединиха около нуждата 
от нов закон за планинския 
туризъм. По време тъкмо 
на тази среща депута-
тът Дора Янкова се анга-
жира да работи по такова 
законодателство и пър-
вият вариант на промени 
в нормативния акт беше 
представен преди месеци 
за обсъждане на ниво екс-
перти. 

В мотивите към зако-
нопроекта, който е публи-
куван на сайта на Народ-
ното събрание, се казва, че 
той е съставен „в отговор 
на необходимостта от 
неотложни законодател-

ни мерки за създаване на 
адекватни и равни условия 
за развитие на планинския 
и ски туризъм в зимните 
курорти на страната“. 
Според вносителите из-
мененията са спешни и 
защото в Националната 
стратегия за устойчиво 
развитие на туризма 2014 
– 2030 г., която правител-
ството одобри преди ме-
сец, ясно се посочва, че ски 
центровете не използват 
достатъчно потенциала 
си на атрактивни дести-
нации, а развитието на 
инфраструктурата в зим-
ните курорти изостава и 
е приоритет.

Същевременно в Ми-
нистерския съвет, към 
който има специална ко-
мисия, която приема и раз-
глежда инвестиционни на-
мерения в туристическия 
сектор, вече са постъпили 
7 такива. Сред тях е про-
ект, свързващ Пампорово 
и Чепеларе в един курорт 
– „Дестинация Рила“. Той 
включва капиталовложения 
над 550 млн. евро и е на те-
риторията на две общини 
– Самоков и Сапарева баня. 
Има и проект за уплътня-
ване на ски зона „Банско” 
с изграждане на втора ка-
бинка, както и за ски зона 

„Кулиното” в Разлог. 
Първоначалният ва-

риант е бил представен 
преди месеци на природо-
защитниците, които са 
изразили категорично не-
съгласие с част от предло-
женията – например прину-
дително да се отчуждават 
частни терени за разширя-
ването и строежа на ски 
зони. Във внесеното от де-
путатите от БСП законо-
дателно предложение този 
текст е отпаднал. 

Място в законопроек-
та намира и изменение, 
което преди две години 
бе първо прието, а после 
отхвърлено. То доби попу-
лярност като „Поправката 
Витоша“ и посочва, че ски 
писти и лифтове ще се 
строят върху горски те-
рени, без да се сменя пред-
назначението им, т.е. те-
рените ще се водят гора 
на хартия. Критиките са, 

че това е форма на дър-
жавна помощ, тъй като ин-
веститорът си спестява 
таксите за смяна на пред-
назначението на терена. 
Другата гледна точка е, 
че процедурата трябва да 
отпадне, защото писта-
та се ползва като такава 
само три месеца в годи-
ната, а през останалото 
време е горска поляна. За 
просеки, за чието прокар-
ване се секат дървета, 
също няма процедура по из-
важдане от горския фонд. 
Освен това смяната на 
предназначението пред-
полага, че теренът може 
да бъде застроен с нещо 
различно от ски писта по 
всяко време.

В мотивите е посоче-
но още, че в текстовете, 
уреждащи създаването 
на нови зони, изрично са 
уредени всички възможни 
хипотези в зависимост 

от итуляря на правото на 
собственост на терени-
те, върху които ще бъдат 
разположени. Предвидена-
та процедура в Закона за 
концесиите „гарантира 
стопанисването и упра-
влението на държавните и 
общинските имоти в инте-
рес на гражданите, като 
се насърчава свободната 
стопанска инициатива“.

С ъ г л а с у в а н е т о  с 
действащата уредба по 
Закона за кадастъра и 
имотния регистър пък 
обосновава въведеното 
правило за отразяване на 
съществуващите ски зони 
и писти и другите обек-
ти на туристическата и 
спортната инфраструкту-
ра в съответните специа-
лизираните карти и регис-
три, изработени по реда 
на Закона за кадастъра и 
имотния регистър. 

Ето и някои от акцен-
тите на проектозакона:

– Границите на нови ски 
зони и ски писти, прилежа-
щите към тях съоръжения, 
лифтове, влекове и други-
те обекти на туристиче-
ската и спортната инфра-
структура се определят с 
устройствен план по Зако-
на за устройство на тери-
торията. Когато с влязъл 
в сила план се предвижда 
изграждане на зона върху 
държавни и общински по-
землени имоти, операто-
рът се определя при усло-
вията и по реда на Закона 
за концесиите. Когато ски 
зоната се разполага върху 
поземлени имоти – соб-
ственост на държавата, 
на една или повече общини 
и/или публичноправни ор-
ганизации се предоставя 
съвместна концесия.

– Когато имотът е 
държавна или общинска 
собственост, съответ-
ните държавни или об-
щински органи учредяват 
в полза на оператора въз-
мездно право на строеж 
върху земята, необходима 

за изграждане на турис-
тическата и спортната 
инфраструктура по реда 
на Закона за държавната 
собственост без търг или 
конкурс.

– Когато изграждане-
то или разширението на 
ски зоната, както и на ски 
писти, прилежащите към 
тях съоръжения, лифтове и 
влекове и други обекти на 
туристическата и спорт-
ната инфраструктура, се 
извършва от оператор кон-
цесионер, компетентните 
държавни и общински орга-
ни включват в обекта на 
концесията площта на ски 
зоната като концесионна 
площ и обектите на турис-
тическата и спортната 
инфраструктура, опреде-
лени с подробен устрой-
ствен план на ски зоната 
в обекта на концесията.

– Когато е необходимо 
изграждането или разши-
рението на ски зоната, 
както и на ски писти, при-
лежащите към тях съоръ-
жения, лифтове и влекове 
и други обекти на турис-
тическата и спортната 
инфраструктура, да се из-
върши върху имот – част-
на собственост, операто-
рът на ски зоната трябва 
предварително възмездно 
да придобие право на соб-
ственост или съответ-
ните ограничени вещни 
права – право на строеж, 
ползване, преминаване и 
прокарване върху позем-
лените имоти, предназ-
начени за изграждане на 
ски пистите, лифтовете, 
влековете и другите обек-
ти на туристическата и 
спортната инфраструк-
тура.

– Ако не се постиг-
не съгласие, правото се 
учредява със заповед на 
областния управител. Це-
ната на учреденото въз-
мездно право на строеж 
върху земята е равна на 
пазарните цени на съот-
ветните права, определе-
ни от независим оценител. 

– Разширение на съ-
ществуващи ски зони, кои-
то не са предоставени на 
концесия, се извършва въз 
основа на влязъл в сила ус-
тройствен план при усло-
вията и по реда на Закона 
за устройство на тери-
торията, с който се опре-
делят пространственото 
положение и границите, 
трасетата на ски писти-
те и прилежащите към тях 
съоръжения, лифтове и вле-
кове и другите обекти на 
туристическата и спорт-
ната инфраструктура. 

– „Оператор на ски 
зона“ е концесионерът, 
собственикът или лицето, 
на което са предоставе-
ни права за ползване вър-
ху въжени линии за превоз 
на хора, обслужващи ски 
пистите в съответната 
зона.

Над 200 000 посетители, 155 км ски писти, аква 
център, голф и още 80 други видове занимания, над 
8000 нови работни места – такива са амбициите на 
„Дестинация Рила“. Комплексът ще се разпростре на 
площ 55 хил. дка между Говедарци и Сапарева баня. Ин-
вестицията се оценява на 550 млн. евро, което прави 
проекта най-големия, афиширан досега. Идеята има 
подкрепата на централната и местната власт. По 
план „Дестинация Рила“ трябва да бъде изграден за 
шест години, като това ще се случи на два етапа. 
Първият ще отнеме четири, а вторият – две години.

Проектът за изграждане на ски и голф комплекс 
„Кулиното” в Разлог е от 1996 г. Има сертификат за 
инвестиция I клас още от 2006 г. Според последните 
данни от кметството в Разлог, което стои зад начи-
нанието, в идейния проект са предвидени две писти, 
тръгващи от 1252 м надморска височина и завърш-
ващи на 1712 м надморска височина с общо начало и 
общ край. Трасето за лифта е с дължина 1700 м и 
широчина 15 м. 

Според местните власти със свързването на пистите на 

Пампорово и комплекс „Мечи чал“ в Чепеларе ще се обособи най-

голямата ски зона в страната. В предложението, гласувано 

от ОбС на 27 юни, се обяснява, че са постъпили „заявления за 

инвестиционни инициативи“ за реализиране на тези планове. 

Новите лифтове ще бъдат три и ще струват 60 млн. лв. 
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The situation for the municipalities and 
the construction sector is critical. The sus-
pended payments under OP “Environment” 
(OPE) put most of the projects under risk of 
freezing; problems emerge in the remaining 
operational programs as well. The deadlock, 
in which the companies are placed, leads 
to increased social tension. For citizens, 
the suspension of projects, the excavated 
streets and the undeveloped water net-
work are seriously undermining the quality 
of life. Under threat is the compliance with 
deadlines for implementation of projects 
set out in the contracts, which is a risk of 
100% sanctions and return of hundreds of 
millions levs to EU. Fast rescue actions are 
needed to come out of the alarming situa-
tion. This position united the managements 
of NAMRB and BCC. The Chairman of 
the Chamber Eng. Svetoslav Glosov and 
the Deputy Chairman of NAMRB Dimitar 
Nikolov met in Burgas to discuss the oppor-
tunities for joint action to find a mechanism 
to solve the problems. 

The decision to initiate the meeting was 
taken at the BCC Board that was held in 
Burgas. There the management of the or-
ganization asked the Chamber to come up 
with a clear position on the problems of EU 
funds and to organize a meeting with the 
National Association of Municipalities. It was 
attended also by Eng. Nikolay Nikolov, chair-
man of the BCC regional office in Burgas. 

“The problem is very serious. Most af-
fected are we and the municipalities. Ac-
cording to official data from the Ministry of 
Finance (MF), the obligations of local au-
thorities to the builders are BGN 180 million. 
Currently BCC collects data from its mem-
bers for the amounts they have to receive 
under various programs and according to 
our estimates they will exceed BGN 600 
million,” said BCC Chairman Eng. Glosov. 

According to Deputy Chairman of 
NAMRB and mayor of Burgas Dimitar 
Nikolov, there are already big companies 
that are technically bankrupt. Nearly 500 
are the medium and small contracting 
companies to which payments are delayed, 
an avalanche of lawsuits follows, warned 
Nikolov. It is about a collapse in the indus-
try, Deputy Chairman of the National Asso-
ciation summed up the situation. From the 
association was sent a letter to the Minister 
of Finance with proposals for state interven-
tion out of the critical situation. According to 
NAMRB data, to FLAG fund there are claims 
from the municipalities for BGN 120 million, 
which are not considered because of the 

suspension of OPE. If the state provides 
this money under FLAG, the municipalities 
will be able to start at least partially to pay 
the providers of water projects and landfills. 
The Environmental Protection Fund should 
also provide funds. “Now local authorities 
are worried because they come in large 
arrears against builders, mayors of smaller 
municipalities directly advise companies to 
stop work. However, they have already con-
structed a large part of the sites for which 
they have not received payment, some 
activities are not calculated, so there are 
hidden works and generally I think that the 
obligations reach BGN 1 billion,” said Dimi-
tar Nikolov. He added that the Ministry of 
Finance should also provide funds to lend 
municipalities interest-free as the blame 
for stopping the operational programs is 
not ours. If these measures are not taken, 
things will get out of control.” According to 
Nikolov, the National Assembly and the po-
litical forces in parliament can also help by 
voting redistribution of BGN 200 million from 
the budget to take the most necessary pay-
ments on green projects. 

The mayor of Burgas commented the 
delay under OPRD and RDP explaining that 
advance payments were bigger there and 
the municipalities still make payments on 
the regional program. But by the end of Au-
gust the money will run out and in Septem-
ber the implementation of these projects will 
also come up as a problem.

The legislation creates paradoxes as 
well, the lack of harmonization with the EU 
directives leads to “Catch 22” – although the 
Bulgarian court ruled in favor of a decision 
of a given municipality, there is no money 
because the programs are stopped by the 
European standards. 

Finally, the representatives of BCC and 
NAMRB requested an urgent meeting with 
Prime Minister Plamen Oresharski and Min-

ister of Finance Petar Chobanov on Monday, 
14 July, to resolve the critical situation. In an 
open letter to the Prime Minister is stated 
that if the meeting does not happen and the 
state does not take adequate measures to 
ensure the necessary financial resources, 
the two organizations will hold a joint press 
conference, at which will be explained the 
reasons for the actions to follow taken by 
the industry. 

At the meeting was discussed also 
the situation in relation to the floods in the 
country. Eng. Glosov familiarized the Dep-
uty Chairman of NAMRB with the activities 
that companies members of the Chamber 
do locally. Eng. Nikolay Nikolov presented 
the work of the BCC regional office in Bur-
gas on the restoration of the monastery 
“St. Virgin Mary”. “We will cooperate also 
on the Kilifarevski monastery. We are work-
ing in “Asparuhovo”, Dobrich and Tarnovo. 
We have an agreement with the fire and 
rescue to help with equipment,” said Eng. 
Glosov. Dimitar Nikolov congratulated the 
Chamber for being a socially responsible 
organization and offered to prepare and sign 
an agreement between BCC and the Na-
tional Association of Municipalities, which 
to include a plan for joint action in disasters, 
public registry of available equipment in the 
regions, as well as a list of experts who can 
participate in evaluation of the damages. 
As a third party in the agreement it would 
be good to be included also the Ministry of 
Interior as responsible institution on the part 
of the state. “We are not insured against dis-
asters. When we have an algorithm – it is 
known who will call whom, who is the leader, 
what equipment is necessary and what kind 
of experts, we will respond much more ef-
fectively. Such an agreement would be a 
relief also for the payment of the activities 
which can be done within a week,” summa-
rized his proposal Dimitar Nikolov. 
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OPEN LETTER 

DEAR SIRS, 

The Bulgarian Construction Chamber appeals to you, to ex-
press its growing concern about the implementation of major 
infrastructure projects in the country. 

We join the position of NAMRB on suspended payments 
under OP “Environment 2007-2013”, which put most of the pro-
jects under real risk of freezing for an indefinite period of time. 

For construction companies the stopping of projects means 
incidental expenses for millions of levs, for some companies 
– this means to be doomed to bankruptcy. The municipalities 
are placed in a deadlock; under threat is the compliance with 
deadlines for implementation of projects set out in the contracts, 
which is a risk of 100% sanctions and return of the invested 
hundreds of millions levs to the EU. 

For citizens of the country the suspension of projects, the 
excavated streets and the undeveloped water network are seri-
ously undermining the quality of life.

The Chamber with concern monitors the implementation of 
the defined as “risky” railway and road projects. The delay in the 
construction of the Northern Speed Tangent, the Western Arc 
of Sofia, the railway sections “Plovdiv - Svilengrad” and “Sep-
temvri - Plovdiv” and many others questions also the successful 
realization of OP “Transport”. 

Under OPRD, RDP and OP “Competitiveness” are outlined 
similar problems, as municipalities will “stand” up to August. 

Meanwhile, the lack of invitation to tender procedures for 
construction of major projects, for which there are ready designs 
and secured funding, gives more reasons to predict that 2014 will 
be zero for the construction industry. 

Dear Sirs,

Bulgarian construction companies showed great under-
standing of the situation and tolerance to Bulgarian institutions. 
Regrettably, these are unilateral. The responsible people do not 
take adequate action to solve the urgent problems of the mu-
nicipalities, the construction industry and the Bulgarian citizens. 

The deadlock, in which construction companies are placed, 
leads to increased social tension that may cause protests. 

We appeal to you, as representatives of the most important 
Bulgarian institutions, the three powers, calling for fast rescue 
actions to come out of the alarming situation, in which the whole 
construction sector is placed. 

In this regard, we demand for:
1. Conducting an urgent meeting of Prime Minister and Min-

ister of Finance with the managements of BCC and NAMRB 
and finding a mechanism for state intervention to provide the 
necessary financial resources to municipalities for payment to 
construction companies, which actions will ensure the success-
ful completion and reporting of programming period 2007-2013.

2. The Bulgarian Construction Chamber supports the 
NAMRB proposal, Finance Ministry to immediately restore ad-
vance payments under OPE with funds from the state budget, 
as well as jointly with MEW to seek a solution to extend the 
contracts for grants. 

3. The government, respectively Ministry of Finance, to pro-
vide the necessary resources to program FLAG or to approve the 
expenditure budget of the Environmental Protection Fund aimed 
to support municipalities in water sector projects. According to 
our data, currently only under FLAG were submitted requests for 
verification of over BGN 120 million for OPE projects which are 
not even considered for lack of funds. 

4. Parliamentary powers to make the needed adjustments 
to the budget in order to redirect resources to ensure the imple-
mentation of ongoing projects and the normal living conditions of 
citizens in the municipalities where the completion of construc-
tion is questionable. 

5. To accelerate the making of Regulations for implementa-
tion of the Public Procurement Act to enable Beneficiaries to 
announce procedures for all sites with ready investment projects, 
for which have been provided funds.

Since the situation is critical, decisions have to be taken in 
a very short time. Hence, we propose the meeting with Prime 
Minister and Finance Minister to be held on 14.07.2014. If it will 
not happen, on 15.07 BCC and NAMRB will hold a joint press 
conference to which will be invited Bulgarian and foreign media 
and the ambassadors of EU countries in order to explain the 
situation and the actions from the construction industry it will 
provoke. 

Respectfully, 
Eng. Svetoslav Glosov 
Chairman of BCC 

Eng. Ivan Boykov 
Executive Director of BCC 

Dimitar Nikolov, Mayor of Burgas:

Mr. Nikolov, let us start with the cur-

rent situation of sector “Construction” 

in Burgas municipality – what is under 

construction, what sites are to be an-

nounced?

I can say that the worst years of the 
crisis as if started to pass away. And dura-
bly since a year the sector has started to 
stabilize, of course, the number of compa-
nies is not as it was before the crisis. But 

maybe it worked cleansing for the sector 
because companies that did not rely on 
good specialists, equipment and did not in-
vest in personnel and facilities are now out 
of those teams. As a whole, Burgas contin-
ues to develop, at the base stand projects 
funded under the operational programs and 
capital projects funded from the local and 
state budget. Parallel with this, a lot of pri-
vate projects began to implement, mainly 
residential buildings, commercial projects 
and new industries began to create. There 
is a very strong interest in the new industrial 
zone and literally at the beginning of August 
several companies start to build production 
bases.

What are the biggest problems that 

currently the municipalities are facing? 

What are the possible solutions?

The biggest problem, the most funda-
mental one is the lack of decentralization. 
Citizens trust the mayors of the municipali-
ties; the state does not trust them and con-
tinues this distribution in the state budget, 
which is extremely unfair and inappropri-
ate. Our desire is to get closer at least to 
the developed European countries where 
decentralization processes are extremely 
advanced, this could save a lot of public re-
sources, will shorten the time and facilitate 
the ways of solving specific problems of the 
regions. 

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER

The biggest challenge to municipalities 
is the lack of decentralization 

The two organizations have asked the institutions to urgently solve the critical 
situation with suspended payments under operational programs 

BCC - FOR REGIONS IN GROWTH
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Модерна България на-
влиза в ХХ в. с възродени в 
архитектурно отношение 
градове. София, Русе, Варна 
и Пловдив вече са средноев-
ропейски тип селища. През 
първите двадесет години 
след Освобождението заслу-
гата за това е почти изцяло 
дело на чужденци. Преобла-
даващата част от тях са 
от Австро-Унгария, но има 
и германци, поляци, арменци 
и италианци. Внушителна 
е групата на руските архи-
тек ти, които идват по пока-
на на българското правител-
ство и българската църква. 

Млади европейски възпита-

ници излизат на сцената

Новият век идва с една 
от най-важните задачи 
-  опазването на национал-
ната идентичност и из-
граждането на българското 
самосъзнание. Това трябва 
да стане успоредно с ус-
вояването на най-напред-
ничавите европейски идеи. 
И тук настъпва часът на 
младата вълна от български 
архитек ти, възпитаници на 
елитни университети на 
Стария континент.

Първата генерация за-
почва творческия си път 
около 1900 г. Според изсле-
дователите на периода още 
тогава тя е изправена пред 
сериозно предизвикател-
ство - да намери баланс 
между пасивното повтаря-
не на пренесени модели и 
активното претворяване на 
наученото в чужбина в духа 
на борещите се за незави-
симост и културно самооп-
ределение малки европейски 
нации. Видни представите-
ли на генерацията са арх. 
Йордан Миланов, арх. Петко 
Момчилов, арх. Пенчо Кой-
чев, арх. Наум Торбов, арх. 
Антон Торньов и арх. Никола 
Лазаров. Те са обединени от 
желанието да изграждат 
модерна нова архитектура. 
Без да оповестяват специ-
ално своя идейно-творческа 
платформа, създават бъл-
гарското национално-роман-
тично направление, модерно 
по същина, но декорирано с 
форми, заети от богатото 
архитектурно наследство 
на България. Първите бъл-
гарски проектанти не след-
ват безкритично нито едно 
от двете различни по вът-
решна същност течения.

Обединяващото при тях 
е, че творят преди всичко за 
общественото строител-
ство. Това произтича от 
необходимостта да се съз-
дадат нови типове сгради, 
въплъщаващи обществени-
те настроения и духовната 
нагласа на нацията, да се 
изразят идеите, ръководещи 
нейното развитие, чрез мо-

дерни композиционни реше-
ния и образен език. Времето 
налага в архитектурата на 
сградите, предназначени за 
обществен живот, да се 
вложат образи. Тяхната цел 
е да подкрепят национал-
ното самосъзнание, което 
само десетилетия преди 
това е било лишено от сво-
боден досег със света.

Как да се използват  

модерното и националното

По същото време в Ев-
ропа тече първият етап 
на модерната архитекту-
ра – сецесионът.  Именно 
национално-романтичното 
направление у нас е своеоб-
разен, но точен отклик на 
авангардното течение. С 
творческа дързост първите 
български архитекти реша-
ват проблеми, съпоставими 
с тези на строителното 
изкуство на Стария кон-
тинент. Дори един кратък 
анализ разкрива пълното 
сходство в принципите на 
формообразуването. Това 
дава основание на специа-
листите да  говорят за 
български национално-ро-
мантичен сецесион.

Творбите на проектан-
тите, създали направление-
то у нас, са сложни, много-
степенни архитектурни 
организми. Те са изградени 
от отделни функционални 
звена, изявени във външните 
обеми, които се разкриват 
пред погледа постепенно, 
възприемат се в движение 
и от много зрителни точки. 
Вътрешните пространства 
са пластични и преливат 
едно в друго с меки преходи. 
Стълбищата се разгръщат 
плавно в пространствата, 
стъклените плоскости са 
третирани като част от 
заобикалящите стени и по-
кривни покрития. Използват 
се конструктивни решения 
от метал, новост за ев-
ропейската архитектура, 
като се прилагат така, че 
да изявят своята пластика 
и художествена изразител-

ност на формите.
Отличителна черта на 

тази архитектура е деко-
ративното богатство. То 
е заимствано от среднове-
ковните български памет-
ници. Със завидната леко-
та, присъща на сецесиона, 
архитектите и художници-
те заемат и претворяват 
многоцветността на визан-
тийската и античната де-
корация. Наред с образци на 
предпочитаната от сеце-
сиона флорална декорация у 
нас се създават многоброй-
ни варианти на фризовете 
от глазирани керамични еле-
менти, отличаващи църкви-
те в Несебър. Развиват се 
и геометрично-орнамен-
талните фризове, повтаря-
щи формите в българските 
средновековни манастири. 
Майоликовата украса (ук-
раса с глазирана керамика) 

съжителства спокойно с 
мраморни капители, колонки 
и балюстради, чиито моде-
ли са заети от развалини-
те на старите български 
столици Плиска, Преслав и 
Търновград.

Примерите говорят сами 

за себе си

Архитектурните твор-
би, които изразяват най-яр-
ко характера на българския 
вариант на сецесиона, са 
преди всичко в столицата. 
Арх. Йордан Миланов и арх. 
Петко Момчилов сътво-
ряват през периода 1901 - 
1903 г. църквата „Св. Седмо-
численици”, преустройвайки 
джамията Коджа-дервиш  
Мехмед паша. Старата по-
стройка е била изградена 
върху имот на Рилския ма-
настир. Арх. Антон Торньов 

създава църквата „Св. Геор-
ги Софийски” през 1905 г. По 
същото време арх. Петко 
Момчилов проектира симво-
ла на София - Общинската 
минерална баня. Сградата 
е построена през 1910 - 
1911 г. Синодалната палата 
на Българската православ-
на църква също е завършена 
през 1911 г. Тя е създадена 
от арх. Йордан Миланов и 
арх. Петко Момчилов. През 
същата година са постро-

ени и Софийските градски 
хали, които са дело на арх. 
Наум Торбов.

Колкото и странно да 
звучи, към това чисто бъл-
гарско явление се присъеди-
нява и виенският възпита-
ник арх. Фридрих Грюнангер. 
Той е автор на многобройни 
обществени сгради в Бъл-
гария. Чертите на новото 
направление се проявяват 
в построените от него Ду-
ховна академия и Софийска-
та семинария, издигната 
заедно с църквата „Св. Ив. 
Рилски” през 1905 г. Прин-
ципите на сецесиона са из-
ползвани от архитекта и в 
Софийската синагога, съз-
дадена по виенски образец.

Продължителността 
на национално-романтич-
ния вариант на сецесиона 
в българската архитек-
тура не е голяма. Войните 
прекъсват строителната 
дейност за доста дълъг 
период, а с това се преус-
тановява и развитието на 
направлението. Това е и 
причината за неправилните 
оценки, които той получава 
дълги години. Българският 
национално-романтичен се-
цесион не може да надхвърли 
рамките на начални опити в 
областта на тектониката 
и формата. В същото вре-
ме европейските школи на 
сецесиона в различните му 
разновидности много скоро 
и логично преминават в ра-

ционална и конструктивна 
архитектура и стават ос-
нова на архитектурата на 
XX в. Трябва да преминат ня-
колко войни, да се преодолее 
следвоенната разруха, за да 
се родят през 20-те и 30-те 
години на века българската 
модерна архитектура и при-
ложни изкуства, в които се 
сплитат западното и из-
точното начало. Създават 
ги архитекти от следвоен-
ното поколение, европейски 
възпитаници. Между тях са 
и някои от патриарсите на 
българския сецесион – арх. 
Антон Торньов, арх. Пенчо 
Койчев и арх. Георги Фингов.

Колкото и кратковреме-
нен да е българският нацио-
нално-романтичен сецесион, 
той поражда дълбоки проме-
ни в архитектурното разви-
тие. За първи път в негови-
те рамки родните творци 
се опитват да бъдат мо-
дерни като мислене, като 
запазват своеобразния си 
художествен усет. Те си по-
ставят сериозни творчески 
задачи и ги решават дръзко.

Независимо от присъ-
щата му еклектичност, 
приносът на българското 
направление, съчетаващо 
духа на западноевропей-
ския сецесион с идеите за 
опазване на националната 
самобитност и почитта 
към историческото минало, 
е значителен. Той е осново-
полагащ етап от българска-
та архитектурна история. 
Забележителен урок за на-
шата съвременност, от-
правната точка, от която 
българската архитектура 
тръгва по пътя на модер-
ната европейска архитек-
тура без изоставане, без 
сляпо подражателство, но 
успоредно с това - без ме-
галоманията, характерна 
за народите, лишени от са-
мопреценка и самоуважение.

Архитектурното разви-
тие се ръководи от същия 
стремеж. Бързината и точ-
ността, с която български-
те архитекти и строители 
откликват на обществе-
ните потреби, заслужават 
уважение. Те не само ус-
пяват да изберат източ-
ниците, от които черпят 
творчески уроци, но и да 
претворят наученото в съ-
ответствие с особености-
те на българския художест-
вен климат и традиции.

Школата има своеобразен принос в 
архитектурата на Европа

Снимки Денис Бучел

В сградата на Халите стилът е вече избистрен

Централната баня е прекрасен пример за школата

Още се спори дали Софийската синагога е 

по-красива от тези в Европа

Типична орнаментика в къщата 

на Моллов
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Да се откриват зараж-
дащите се тенденции, е 
основна задача на дизай-
нерите. При автомобил-
ните това важи с особена 
сила. Всеки модел трябва 
да носи модерните щрихи 
на бъдещето и да запази 
безпогрешно аналогии-
те с предшестващите 
го машини. За клиентите 
сетивното възприятие на 
даден продукт или среда 
има също толкова важно 
значение, колкото и стой-
ността на предмета с 
дълъг живот. Защо тога-
ва да не им се предложи 
например… „Бентли” за 
хола или „Астън Мартин” 
за офиса?

Един от първите в това 

начинание е

производителят на лук-
созни автомобили „Бент-
ли” ,  който от няколко 
години проби със своя из-
искан дизайн на пазара за 
мебели. На изложението в 
Париж Maison&Objet ком-
панията представи своя-
та колекция Bentley Home. 
Серията е разработена 
съвместно с италианска-
та компания Luxury Living 
Group. При създаването 
й е търсена максимална 
прилика с интериора на 
автомобилите. За целта 
се използват същите ма-
териали – кожа, метал, 
дърво. Концепцията е на 
архитекта Карло Коломбо 
и директора на дизайна на 
автомобилния производи-
тел Даниеле Цецомори.

Първият нов продукт в 
гамата е министерското 
канапе. Отличава се със 
съблазнителни извивки и 
се предлага в кожа и плат 
за седалищната част и 
кадифе за страниците. По-
читателите на марката 
могат да обзаведат хола 
си с креслото и дивана от 
серията „Бътерфлай”. Те 
се произвеждат в различни 
варианти на сивото, като 
за тапицерията са използ-
вани плюш, дърво, кожа, 
кашмир, кадифе и лен. Мяс-
то за едно „Бентли” има и 
в спалнята. Нея можете 
да обзаведете с леглото 
„Ричмънд”. То е изчистено 
и стилно, с огромно лого 
на производителя на от-
делните части. Серията 
се допълва от бюфета 

„Амбасадор” и креслото 
„Харлоу”. Те са по-подхо-
дящи за модерните офиси, 
тъй като са издържани ос-
новно в метал и кожа.

И „Мерцедес” 

На специализираното 
изложение в Милано Salone 
Internazionale del Mobile 
„Мерцедес” съвместно 
с водещия производи-
тел на мебели Formitalia 
представиха колекцията 
Mercedes-Benz Style. Из-
пълнителният директор 
на италианската компа-
ния Джани Овери не крие 
задоволството си, че са 
били избрани да прене-
сат елегантността на 
автомобилите в къщите 
и офисите. „Възхищаваме 
се на превъзходните ди-
зайнерски умения и висо-
кокачествените матери-
али на Mercedes-Benz и се 
радваме на възможността 
да внесем типичните за 
марката елегантност и 
усещане за благополучие 
в домовете“, споделя той.

Колекцията с позна-
тата от автомобилите 
трилъчова звезда включ-
ва диван, шезлонг, шкаф и 
маса със столове за тра-
пезария, шкаф с интегри-
рана система за домашно 
кино, легло и скрин. 

Обзавеждането е съз-
дадено съгласно последни-
те проучвания за ергоно-
мия, правени за прочутата 
марка. За изработването 
на мебелите се използ-
ват висококачествени 
материали, като алуми-
ний, кожа и дървесина. 
Mercedes-Benz Style се ос-
новава на технологични и 
инженерни иновации. Дър-
вената конструкция на 
облегалките е вдъхновена 

от иновативния дизайнер-
ски подход за седалките 
на автомобилите. Тапи-
церията е от кожа или 
текстил, а стилна алуми-
ниева рамка добавя инте-
ресен визуален контраст. 
Извивките на мебелите 
напомнят красивата ли-
ния на автомобилите и 
индивидуалните части на 
повърхността. Формата 
и акцентните шевове на 
черния кожен диван Class 
създават усещането за 
удобната и елегантна 
задна седалка на колите, 
шезлонгът има силно изра-
зена аеродинамична линия, 
а краката на стъклената 
маса приличат на скулпту-
рирани спици. Всъщност 
би могло да се каже и об-
ратното – изобщо не е не-
обходимо да притежавате 
кола с марката Mercedes, 
за да изживеете усеща-
нето за качество, лукс и 
отлична изработка, които 
асоциираме с моделите на 
германския производител. 
Мебелите от тази колек-
ция ще ви дадат чудесна 

представа за това, какво 
да очаквате от интериора 
и външния вид на лимузи-
ните.

Mercedes-Benz в съ-
трудничество с избра-
ни партньори освен коли 
разработва дизайна и на 
други продукти от някол-
ко години. Първият беше 
представен през 2011 г. 
Дизайнерите проектира-
ха интериора на луксозния 
хеликоптер за бизнес и 
частни пътувания EC145 
Mercedes-Benz Style на 
Eurocopter, който е доста-
вен на първите клиенти. 

„Ламборджини” и „Астън 

Мартин” не изостават

Изборът на Mercedes-
Benz за сътрудничество 
с Formitalia не е случаен. 
Италианските дизайнери 
имат успехи в това на-
правление още от 2005 г. 
Тогава фирмата се слива с 
добре известните Tonino 
Lamborghini. Идеята е да 
се разшири производство-
то с впечатляващи мебе-

ли за дома и офиса в ха-
рактерния стил с кожена 
тапицерия и ярки цвето-
ве. Последните иновации 
са в дизайнерските кухни 
Tonino Lamborghini, които 
са изцяло обвити в кожа, 
както и малка колекция 
ограничен брой мебели, 
създадени с използване на 
въглерод и кевлар.

Formitalia започна съ-
трудничество и с ком-
панията, създаваща ко-
лите на Джеймс Бонд 
– престижния британски 
производител на луксоз-
ни спортни автомобили 
Aston Mart in. Новата й 
мебелна колекция Interiors 
се характеризира с ком-
бинация на най-модерни 
технологии и компонен-
ти с въглерод и кевлар с 
изключително луксозни 
материали, като специ-
ални кожи, варена вълна и 
кашмир. Обзавеждането е 
предназначено за офиса и 
има за цел да го направи 
също толкова впечатля-
ващ, колкото са автомо-
билите на Агент 007. 

Тенденции

Защо им е на големи-
те автомобилни фирми 
да пробиват в мебелния 
бранш? От една страна, 
колата всъщност е ума-
лено индивидуално прос-
транство за живот, как-
то и интериорът у дома 
или в офиса например. От 
друга – сега в света на ди-
зайна настъпват промени, 
които сякаш отразяват 
философията на големи-
те компании – обликът да 
прави видими ценностите, 
защитавани от марката. 
Той трябва да събужда 
страст и желание за при-
тежание, но също така да 
осигурява дълготрайност 
на създадената връзка 
между предмета и при-
тежателя, а не само да 
излъчва блясък и великоле-
пие. Защо тогава любовта 
към любимата марка да не 
започва от дома, да про-
дължава на четири колела 
до офиса, където отново 
сме в обсега на нейното 
излъчване?

Българските фирми също 

имат принос

Родни производители 
също произвеждат мебе-
ли за големи автомобил-
ни компании. Неотдавна 
стана известно, че бъл-
гарско обзавеждане ще 
краси 50-те офиса на 
„Ситроен” в цяла Фран-
ция, като договорът е за 
няколко години. За поръч-
ката нашата компания се 
е преборила с реномира-
ни конкуренти от Чехия 
и Турция, които преди са 
били доставчици на ав-
тофирмата. Преди някол-
ко години български про-
изводители са изнасяли 
мебели и за „Пежо”. 

Големите автомобилни фирми 
навлизат в мебелния бранш

Малко по-голямо „Бентли” в хола Излъчването на... 

... „Мерцедес”

Стилът на „Ламборджини”Зад това бюро може да се разположи и Джеймс Бонд
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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.

НОВО!

НОВО!

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия”

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Възложител: Община Провадия
Описание: Строително-монтажните 

работи обхващат демонтаж на тротоарна 
настилка, направа на изкоп за подравняване, 

пясъчна възглавница, полагане на настилка от 
нови бетонови плочи 40/40/5 и фугиране на съ-
щите, рязане на асфалт, демонтаж и монтаж 
на бордюри, асфалтова и бетонова настилка.

отдава под наем автокранове  
12 т, 30 т, 50 т. 
Може и дългосрочно в цялата страна.

За контакти: 0899949455 Владимир Жеков
Oсн. предмет: Строителни и монтажни ра-
боти 
Строителни работи по изграждане на трото-
ари и пешеходни пътеки
Прогнозна стойност: 26 666.67 BGN
Технически възможности: Изискуеми доку-
менти и информация: 1. Декларация по чл. 51, 
ал. 1, т. 1 от ЗОП за основните договори за 
строителство с предмет, сходен на предме-
та на поръчката, изпълнени през последните 
5 (пет) години, включително до датата на по-
даване на офертата, включително стойности-
те, датите и мястото на строителството. 
2. Препоръки за изпълнени договори от пре-
дходни възложители за договорите, посочени 
в декларацията по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 3. 
Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП за тех-
ническото оборудване, с което участникът 
разполага, придружена с доказателства за на-
чина на ползване на оборудването – собствено 
или ползване въз основа на друго валидно прав-
но основание.  4. Удостоверение за регистра-
ция в Централния професионален регистър на 
строителя за строежи втора група – строежи 
от транспортната инфраструктура, минимум 
трета категория, или еквивалент.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва 
да е изпълнил през последните 5 (пет) годи-
ни, включително до датата на подаване на 
офертата, успешно най-малко един договор 
с предмет, сходен на предмета на поръчка-
та. Забележка: За „договор с предмет, сходен 
на предмета на поръчката“, възложителят 
ще приема договори, в чийто предмет са 
включени строителни дейности, свързани с 
изграждане, реконструкция, ремонт и/или ре-
хабилитация на съоръжения от уличната и/
или пътна мрежа и/или елементи от транс-
портната и/или инженерната инфраструк-
тура. 2. Участникът трябва да разполага с 
оборудване (собствено, наето или друго), 
необходимо за изпълнение на предмета на 
договора. Оборудването следва да включва 
минимално един брой товарен автомобил (са-
мосвал), един брой багер или челен товарач и 
един брой машина за механично трамбоване. 
Участникът трябва да представи доказател-
ства за начина на ползване на оборудването. 

3. Участникът трябва да притежава регис-
трация в Централния професионален регис-
тър на строителя за строежи втора група 
– строежи от транспортната инфраструк-
тура, минимум трета категория, или еквива-
лент за чуждестранен участник. * В случай, че 
участникът е обединение/консорциум, което/
който не е юридическо лице, изискването се 
отнася за обединението/консорциума като 
цяло, а не към всяко от лицата, включени в 
него, а информацията се представя от онзи 
участник, чрез който обединението доказва 
съответствието си с критериите за подбор 
по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. ** При участие 
на обединения, които не са юридически лица, 
критериите за подбор се прилагат към обеди-
нението участник, а не към всяко от лицата, 
включени в него, с изключение на съответна 
регистрация, представяне на сертификат 
или друго условие, необходимо за изпълнение 
на поръчката, съгласно изискванията на нор-
мативен или административен акт и съобраз-
но разпределението на участието на лицата 
при изпълнение на дейностите, предвидено в 
договора за създаване на обединението. *** 
Когато участник предвижда участие на по-
дизпълнители, документите се представят 
за всеки от тях, а изискванията към тях се 
прилагат съобразно вида и дела на тяхното 
участие. ****Участникът ще бъде отстранен 
от участие в процедурата, ако не отговаря на 
някое от горните изисквания.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на документация за учас-

тие:  22.07.2014 г.  Час: 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 29.07.2014 г.  Час: 16:30
Отваряне на офертите: 30.07.2014 г.  Час: 
13:30
Дата: 30.06.2014 г. 
За контакти: Богдана Стойчева
Факс: 0518 42164
Адрес: Община Провадия, ул. „Дунав” №39
Адрес на възложителя: Община Провадия, 
ул. „Дунав” №39
Телефон: 0518 47813
E-mail: b_stoycheva@provadia.bg

До  
Управителите 
на фирми – членове на КСБ, ОП – София

Уважаеми колеги,
ОП – София, на Камарата на строителите в България на основание чл. 36, 

ал. 2 от Устава на КСБ насрочва на 31 юли 2014 г. от 9.00 ч. редовно общо 
годишно отчетно събрание.

Събранието ще се проведе в хотел „Метрополитън”, зала „София”, бул. „Ца-
риградско шосе” № 64. 

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане отчет за дейността на ОблС на ОП – София, от 1.09.2013 до 
30.06.2014 г. 

2. Приемане отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП –  
София, от 1.01.2014 г. до 30.06.2014 г.

3. Приемане доклад на КС на ОП – София, за дейността на ОблС от 
1.09.2013 г. до 30.06.2014 г.

4. Приемане решение за освобождаване от отговорност ОблС на ОП –  
София, за периода от 1.09.2013 г. до 30.06.2014 г.

5. Приемане план за дейността на ОП – София, през 2015 г.

6. Приемане план-сметка на ОП – София, за 2015 г.

7. Разни.

Регистрацията на участниците ще започне в 8,30 ч.

Членовете – юридически лица, се представляват от законните си предста-
вители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, 
издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на 
кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ събранието ще се проведе с 
един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Най-учтиво ви каним да присъствате на събранието!

Председател: 
инж. Николай Станков

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - СОФИЯ
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Експеримент доказва, че не са необходими

Страницата 
подготви 
Людмил Митакев

По-малко инциденти, 
по-малко трафик, по-мал-
ко шум и по-малко напре-
жение – това са резулта-
тите от безпрецедентен 
експеримент в градчето 
Макинга в Холандия, къ-
дето няма никакви пътни 
знаци. Идеята е на холан-
деца Ханс Мондърман. 
След опита в родината 
си той убеждава няколко 
кметства в Европа да 

премахнат всички пътни 
знаци. През 2006 г. в Ейби 
– Дания, Ипсуич – Англия, 
и Остенде – Белгия, след-
ват примера на Макинга. 
По-късно експериментът 
продължава в Бомте, Гер-
мания, и Драхтен в Холан-
дия. В квартала „Кенсинг-
тън“ в Лондон местните 
власти също предприе-
мат подобни мерки, пре-
махвайки пътните знаци, 
светофари и тротоари от 
известната „Екзибишън 
Роуд”, която се славела с 
натоварения си трафик.

След тези на пръв по-
глед неразумни действия 
резултатите навсякъде 
са едни и същи. Ако си 
мис лите, че в местата за 
провеждане на експери-
мента цари автомобилен 
хаос, то сте в грешка. 
Пред очите ви се разкрива 
нещо невиждано – без ни-
какви пътни знаци бавно 
и спокойно се разминават 
коли и пешеходци. 

Ханс Мондърман обяс-
нява този феномен много 
просто. Колкото е по-го-
лям броят на правилата, 

забраните и ограниче-
нията, толкова повече 
намалява чувството за 
собствена отговорност. 
Правилата пречат на хо-
рата да се съобразяват, 
да бъдат социално от-
говорни. Според психо-
лози ние възприемаме, че 
по-умни от нас вече са 
измислили правилата за 
движение по пътищата и 
оттук нататък не носим 
никаква отговорност. 
Прехвърлянето й на други 
е толкова критично, че 
започваме да измисляме 

как да нарушим или зао-
биколим правилата, без 
да обръщаме внимание 
на последствията. Дори 
нещо по-лошо – самото 
нарушение става модерно, 
обяснява феномена Ханс 
Мондърман.

Междувременно сред-

ният брой инциденти в 
града Бомте в Долна Сак-
сония, през който минава 
главен път с над 13 хил. 
автомобила на ден, е бил 
50 на година. След премах-
ването на всички пътни 
знаци резултатът е нула 
произшествия на година.

Необичаен начин за 
справяне  с  продовол -
ствената криза на фона 
на увеличаващото се на-
селение на планетата 
предлагат шведски архи-
текти. Идеята на студио 
Belatchew Arkitekter е на 
помощ да дойде строи-
телството чрез изграж-
дане на… ферми за насе-
коми. 

Иновативните т.нар. 
бръмчащи сгради (buzz 
bu i ld ings)  би трябвало 
да се появят на възлови 
кръстовища в Стокхолм 
до 2018 г. Те ще са свое-
образни развъдници на на-
секоми. Заради климата и 
географските особенос-
ти на Швеция в случая 
ще се отглеждат щурци. 
Количеството им щяло да 
гарантира задоволяване-
то на нуждите от про-

теини на жителите на 
града, които през следва-
щите четири години ще 
са близо милион. Според 
изчисленията на архитек-
тите на Стокхолм ще 
трябват 9 ферми за на-
секоми с обща площ от 
около 500 хил. кв. м. Това 
пространство ще бъде 
осигурено за развъдни-
ци, проектирани не само 
да бъдат хабитат за на-

секомите, но и да дават 
възможност на хората 
да наблюдават целия им 
жизнен цикъл. Авторите 
смятат, че това ще има 
и образователен ефект.

Стените на фермите 
ще бъдат проектирани с 
малки отвори, които да 
привличат други насекоми 
в средата, в която се от-
глеждат щурците. Таки-
ва например са пчелите, 

много видове от които в 
Швеция са застрашени 
от изчезване. На призем-
ния етаж на всяка сграда 
пък ще има ресторанти, 
предлагащи прясно при-
готвени насекоми. 

Идеята може би не е 
за подценяване и за други 
региони, тъй като очак-
ванията са до 2050 г. на-
селението на планетата 
да достигне 9 млрд. души.

Нов завод за прера-
ботка и обезсоляване на 
морската вода бе открит 
в Кипър. Той е оборудван с 
най-модерните техноло-
гии и представлява важна 
част от водоснабдител-
ната инфраструктура на 
острова в борбата му за 
решаване на проблема с 
недостига на живител-
ната течност. Страна-
та преживява една от 
най-тежките си суши за 
последните две десети-
летия. 

В открития от прези-
дента на Кипър Никос Ана-
стасиадис шести завод за 
обезсоляване на морската 
вода близо до град Лимасол 
са инвестирани 46 млн. 
евро. Дневно инсталация-
та може да произвежда 60 
хил. куб. м. Заводът е съв-
местен проект на Кипър-
ската електроснабдител-
на компания и израелска 
фирма. Договорът за него 
бе подписан през 2009 г. и 
той трябваше да влезе в 
експлоатация през февру-
ари 2012 г., но катастро-
фата във военноморската 

база на острова през юли 
2011 г. унищожи и голяма 
част от изграденото до-
тогава съоръжение. 

„Действащите модер-
низирани инсталации за 
обезсоляване на морската 
вода гарантират, че Кипър 
няма да се сблъсква пове-
че с криза“, подчерта пре-
зидентът Анастасиадис. 
В държавния бюджет за 
2014 г. са предвидени 40 
млн. евро за купуване на 
обезсолена вода. Осигуря-
ването на безпроблемно 
снабдяване в страната 
е изключително важно не 
само за качеството на 

живот на нейните граж-
дани, но и за развитието 
на туризма, на който Ки-
пър разчита за излизане 
от икономическата криза.

Правителството неед-
нократно заяви, че ще се 
търсят алтернативни на-
чини за осигуряване на не-
обходимата вода, но няма 
да се стигне до въвежда-
нето на воден режим. То 
започна и разработване-
то на 7-годишен план за 
действие за опазване и 
рационално управление на 
водните ресурси на стра-
ната чрез въвеждането на 
нови технологии.

Американският кон-
церн Ford и производите-
лят на компютърни ком-
поненти Intel обединиха 
усилия за създаването на 
автомобилния интериор 
на бъдещето. Технологи-
ята работи със сензори 
и камери, като позволя-
ва контролиране чрез 
смартфон. Project Mobii 
ще покаже как би изглеж-
дала вътрешността на 
автомобилите в най-близ-
ко бъдеще. Става дума 
най-вече за технологии, 
позволяващи персонали-
зиране на функциите на 
машината и по-лесно взаи-
модействие между човека 
и нея.

Голяма част от пред-
ставените от Ford и Intel 
решения могат да бъдат 
намерени на пазара, но 
двете компании са ги из-
вели на по-високо ниво. 
Една от системите на-
пример служи за разпоз-
наване на шофьора, като 
автоматично настройва 

предпочитаните от него 
дестинации, позиция на 
седене, музика и др. Уни-
калното тук е, че работе-
щата с камери технология 
е свързана със смартфон. 
Ако зад волана на колата 
седне непознат човек, 
неговата снимка се из-
праща до собственика на 
машината, който може да 
позволи или да забрани на 
колата да стартира. Ос-
вен това собственикът 
може да въведе настройки 
за максимална скорост на 
движение, участък, в кой-
то колата да пътува, и 
др. Чрез камерите шофьо-
рът може по всяко време и 
от всяко място по света 

да види какво се случва в 
колата му. Любопитна е 
също системата за уп-
равление с жестове. По-
добно нещо не е особена 
новост, но при технологи-
ята на Ford и Intel водачът 
трябва просто да посочи 
с пръст даден уред в са-
лона и с гласова команда 
да уточни какво желае да 
се случи. Системата е 
в състояние да разбере 
дали командата се подава 
от шофьора или от някой 
от пътуващите в колата.

Към момента произ-
водителите не споделят 
кога разработените тех-
нологии ще влязат в се-
рийно производство. 

Зъбите трябва 
да се мият по-инте-
лигентно, призова-
ва френската ком-
пания „Колибре”. Тя 
представи наскоро 
своята умна четка. 
Уредът има сензор, 
който отчита кол-
ко дълго човек мие зъбите си, колко често го прави, 
колко натиска, успява ли да стигне до всеки зъб по-
отделно, колко плака отстранява. Данните се преда-
ват чрез блутут връзка към безплатно приложение 
за смартфон. 

Идеята не е човек да мие зъбите си по-силно, а по-
интелигентно. „Когато използвате нормална четка, 
никога не знаете какво изчиствате. Може да е само 
30% от нужното“, коментира основателят на компа-
нията за смарт джаджи Лоик Сесо. 

Продуктът ще се появи на пазара през втората 
половина на годината и ще струва между 99 до 200 
долара.
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Специалистите оп-
ределят BREEAM (BRE 
Enviromental Assessment 
Method) на британската 
BRE Trust като първоиз-
точник на съществува-
щите днес сертифицира-
щи системи в областта 
на екостроителството. 
Учредени са и награди за 
най-сполучливи проекти. 
Тази година в областта 
за индустриален дизайн бе 
отличен „Бисерът на Бом-
бай“ на GWP Architecture и 
Thomas Heatherwick. Лон-
донският екип започна 
обновяването на тази из-
оставена фабрика за хар-
тия от ХVIII в. през 2012 г. 
Сега проектът бе при-
знат като водещ пример 
за зелена архитектура.

Разположена в сел-
ската част на Хемпшир, 
Великобритания, истори-
ческата Laverstoke Mill е 

произвеждала хартия за 
банкноти за Централната 
банка на Англия и Британ-
ската империя в продъл-
жение на повече от 225 г. 
В момента постройката е 
регистрирана като защи-
тена зона и място от спе-
циален научен интерес.

През 2013 г. започва 
проект за реставрация за 
няколко милиона лири. По 
време на ремонта произ-
водствените помещения 
с площ 2500 кв. м са обо-
рудвани с различни систе-
ми за възобновяема енер-
гия. В това отношение 
проектът получава ре-
зултат 100% в раздела за 
оценяване на източници-
те на енергия и управле-
ние и 90% за завода, ма-
териалите и отпадъците 
според класификацията на 
BREEAM за индустриален 
дизайн.

„Устойчивото разви-
тие е жизненоважно за 
„Бисерът на Бомбай“, в 
който са осъществени 

всички наши планове. За-
това бяхме много щаст-
ливи да вземем престиж-
ната BREEAM Award 2014“, 
споделя ръководителят на 
екипа Ник Фордам. Според 
него изграждането на та-
кава сграда има и огромно 
финансово предимство 
предвид  увеличената 
енергийна ефективност, 
дългосрочните оператив-
ни енергийни показатели 
и спестяването на вода.

Придържайки се към 
устойчивите практики, 
специалистите са прило-
жили възобновяеми стро-

ителни материали там, 
където оригиналните час-
ти не са били в състояние 
да бъдат възстановени 
и използвани повторно. 
В близкия парк на ръка 
са преместени 400 риби, 
издадени са разпоредби 
за опазване на местни-
те колонии от прилепи и 
видри. Heatherwick Studio 
са проектирали и огромна 
оранжерийна конструкция, 
която да побере различни 
местни растения, както 
и десет екзотични рас-
тителни продукта, които 
играят известна роля в 

работата на фабриката.
Системата BREEAM 

е на пазара от почти 20 
години и междувремен-
но е използвана за оцен-
ка на повече от 115 хил. 
сгради. Това е първият в 
света метод за измер-
ване въздействието на 
сградите върху околна-
та среда (т.нар. метод 
за устойчиво строител-
ство). Различните версии 
на BREEAM, разработени 
специално за Великобри-
тания ,  позволяват да 
бъдат оценявани всички 
основни типове сгради – 

офиси, складове, търгов-
ски центрове, училища, 
болници, съдилища и жи-
лищни сгради. Съществу-
ва и специално разрабо-
тената за Европа схема 
BREEAM Europe, прилагана 
от края на 2008 г., която 
включва BREEAM Europe 
Retail (за търговски цен-
трове, разработена съв-
местно с Internat ional 
Consort ium of Shopping 
Centers), BREEAM Europe 
Offices (за офис сгради, 
разработена с AIG Lincoln) 
и BREEAM Europe Industrial 
(за промишлени сгради).
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Хартиената фабрика от 
ХVIII в. е обновена в зелено 

Тук са се печатали парите на Британската империя

Мюсюлманската, юдей-
ската и християнската 
общност в Германия си по-
дават ръка, за да постро-
ят храм на единението в 
столицата Берлин. В сър-
цето на града на централ-
ния „Петриплац“ предстои 
да бъде изграден уникален 
по рода си молитвен дом. 
Той ще е едновременно си-
нагога, джамия и христи-
янска църква. 

Според плановете об-
щата част на зданието 
ще е квадратна, а над нея 
ще се издига 32-метро-
ва кула. Храмът ще има 
централно куполно прос-
транство, предназначено 
за срещи между вярващи и 
атеисти. То ще служи и за 
пресечна точка, от която 
ще се влиза в зали за мо-
литва на всяка от трите 
религии. 

Синагогата и джамия-
та ще бъдат на две нива и 
ще гледат на изток, както 
е обичайно за храмовете 

на тези религии, като за 
мюсюлманите е предвиде-
но и място за ритуално-
то измиване на краката. 
Християнската част ще 
има само едно ниво, но ще 

разполага с орган. 
Главният архитект на 

проекта Вилфрид Кюн раз-
казва, че докато се е ро-
вил в историята на три-
те религии, е установил, 

че различните молитвени 
домове са с много общи 
архитектурни елементи. 
Например джамиите не е 
задължително да имат ми-
наре. За църквите пък не 
е необходимо непременно 
да имат кула. „Основната 
идея е да се завърнем към 
корените на религиите, 
когато те са били близ-
ки и са споделяли общи 
архи тек турни принципи“, 
твърди Кюн.

Строителството на 
религиозния комплекс се 
предвижда да започне в 
началото на 2016 г., като 
вече е избрана фирмата 
изпълнител. Проектът 
е на стойност 43 млн. 
евро. За да съберат цяла-
та сума, организаторите 
търсят дарители от цял 
свят, като желаещите 
могат да купят по една 
тухла от 10 евро чрез 
специален сайт и така да 
участват в изграждането 
на Храма на единението. 

С участието на австрийски, френски, италиански 
и турски компании в Русия се реализират два огром-
ни проекта за строителство на платени пътища. 
Два от лотовете на магистралата между Москва и 
Санкт Петербург ще бъдат построени от консорциум 
на руската държавна банка ВТБ и френската компания 
Vinci. Той успя да спечели един от най-големите лото-
ве на трасето на стойност около 2,4 млрд. долара. 
Частният инвеститор трябва да вложи в строежа 
не по-малко от 25% от средствата, а 75% ще бъдат 
осигурени от държавата. Инвеститорът при това 
трябва да построи отсечката за две години, като 
ще експлоатира трасето в продължение на 25 години. 
През това време той ще събира таксата за премина-
ването по магистралата, а след това ще я предаде на 
държавната компания „Автодор“. За непосредствено-
то строителство на пътя Vinci и ВТБ ще привлекат 
като подизпълнители италианската компания Astaldi 
и турските Ictas Insaat и Mega Yapi. 

Още от самото начало на изпълнението обаче 
възникнаха проблеми, свързани със завишаване на це-
ните. Сметната палата на Руската федерация уста-
нови, че консорциумът е поискал над 200 млн. долара 
повече. От проверката на контролната институция 
става ясно, че одитен доклад е установил сред мно-
гобройните грешки в дългосрочното инвестиционно 
решение и тази за цената.

Втората изграждаща се магистрала „Дон“ свърз-
ва Москва с Новоросийск – главното руско пристани-
ще на Черно море. На това трасе ще има 5 платени 
участъка с обща дължина около 560 км. Цялата дъл-
жина на пътя е 1543,7 км. Строителите на магис-
тралата се избират с явен търг и вече са известни 
изпълнителите на някои от лотовете. Така например 
трасето от 15-ия до 58-ия км ще се строи от френски 
специалисти. За тях проектът означава излизане на 
руския пазар и придобиване на опит за експлоатация 
на пътищата в сложни климатични условия.

Първенецът по височина в Южното полукълбо ще 
бъде построен в Мелбърн. Властите в Австралия одо-
бриха проект за изграждането на 319-метрова сграда, 
която по план трябва да бъде завършена през 2019 г. 
Проектът е на архитектурната фирма „Фендър Каца-
лидис“. Инвестицията на сингапурската компания World 
Class Land се оценява на 900 млн. долара.

Небостъргачът ще надмине с 22 м досегашната най-
висока постройка в града – Eureka Tower. Кулата ще вне-
се допълнителен блясък към имиджа на Мелбърн и заради 
архитектурата си ще привлича вниманието на хора от 
цял свят, смятат нейните създатели. 

В 100-етажната жилищна сграда ще има 1105 луксоз-
ни апартамента, на 70-ия и 71-ия етаж ще се намират 
развлекателни и спортни центрове, включително и два 
от т.нар. инфинити басейни. Те са проектирани така, че 
да създават впечатлението, че се сливат с хоризонта. 
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Н а  „ Ш а -
доу Стрийт” 
77 някога се 
издигала ог-
ромна къща 
в  р е н е с а н -
сов стил, по-
строена през 
д а л е ч н а т а 
1889 г. от ми-
лионера Андрю 
Пендълтън . 
През 1897 г. 
жена му и две-
те му  деца 
изчезват без-
следно, а Андрю, изгубил разсъдъка си, се застрелва.

Домът е купен от богат собственик на въглищни 
мини, който живе в него до 1935 г. Тогава икономът му 
внезапно полудява, избива цялото семейство заедно 
с прислугата и се самоубива. Осем от 16-те трупа 
така и не са открити.

През 1938 г. къщата се сдобива с трети собстве-
ник – петролен магнат, който е ерген и умира в съня 
си през 1972 г. След смъртта му домът е преименуван 
на „Пендълтън” и превърнат в жилищна кооперация с 
23 луксозни апартамента. По време на ремонта обаче 
част от строителните работници изчезват зага-
дъчно.

Днес къщата има разнородни обитатели, сред 
които виден учен, бивш сенатор и морски пехотинец, 
който вече не е на служба. Никой от тях не подози-
ра за мрачното минало на постройката, белязано от 
лудост, загадки и смърт. Единствено застаряващи-
ят Сайлъс Кинсли, който живее на последния етаж, е 
запознат с историята, защото е обсебен от нея. И 
пак само той забелязва, че зловещите инциденти се 
случват на всеки 38 години, винаги през декември. А 
сега е декември и от последния инцидент са изминали 
точно 38 години...

Още като студент Дийн Кунц печели конкурс за 
разказ на списание „Атлантик Мънтли” и оттогава не 
спира да пише. Автор е на толкова много романи, раз-
пръснати из най-различни жанрове, че и самият той 
не се наема да си състави библиографията. Фактите 
говорят обаче сами за себе си: книгите му са преве-
дени на 38 езика и до този момент са тиражирани в 
половин милиард екземпляра, като цифрата нараства 
ежегодно със 17 милиона. Четиринайсет от романите 
му са били номер едно в най-престижния списък на 
бестселърите в Съединените щати – този на „Ню 
Йорк Таймс”. Той обаче е бил начело на класациите 
не само в своята страна, а дори в Швеция и Япония. 
„Ню Йорк Таймс” нарича творбите му „психологически 
сложни, майсторски изпипани и изцяло задоволяващи 
нуждата ни от пулсиращ адреналин”. Престижното 
списание „Ролинг Стоун” го определя като „най-вели-
кия автор на трилъри и съспенс в Америка”.

През 2011 г. „Възходът 
на Планетата на маймуни-
те” се превърна в свето-
вен касов хит с приходи 
от близо 500 млн. долара 
благодарение на неверо-
ятното изпълнение на 
Анди Съркис и зашеметя-
ващите новаторски ви-
зуални ефекти на студио 
Weta Digital. Това е и пър-
вият игрален филм, който 
е заснет и разказан от 
гледна точка на съзнател-
но животно – персонаж с 
човешки качества и герой, 
с когото зрителите имат 
истинска емоционална 
връзка.

Първата част завърш-
ва с освобождаването на 
приматите от човеш-
ките им надзиратели в 

момент когато смърто-
носен за човечеството 
вирус се разпространява 
в световен мащаб. Цезар 

– човеколюбивият лидер на 
маймуните, води последо-
вателите си в Мюр Уудс – 
райското кътче край Сан 

Франциско, където като 
млад е воден от човешкия 
си приятел Уил.

Режисьорът на „Зо-
рата на Планетата 
на маймуните” Мат 
Рийвс („Чудовищно”) 
иска филмът му да 
продължи последова-
телността и да пасне 
на времевата линия 
на първата част. В 
новата история май-
муните продължават 
да изграждат своята 
общност в Мюр Уудс, 
а отвъд територията 
на приматите върлу-
ва пандемия, която 
е унищожила голяма 
част от човешкото 
население по света. 
Постепенно светли-

ните на цивилизацията 
започват да избледняват 
и човечеството загива.

„Вирусният апокалип-
сис удря хората и 10 го-
дини по-късно броят им е 
силно намален. Маймуни-
те, от друга страна, се 
справят доста добре. Те 
са се увеличили, а хората 
са намалели. И сега двата 
вида ще се изправят един 
срещу друг”, отбелязва 
продуцентът Дилън Кларк.

И все пак в „Зората на 
Планетата на маймуните” 

става въпрос за оцелява-
не, а не за апокалипсис. „В 
началото на историята 
се създава усещането, че 
маймуните са наследили 
Земята”, споделя режи-
сьорът Мат Рийвс. „Една 
малка група хора се бо-
рят срещу поражението, 
а маймуните се борят за 
оцеляване. Ние изследваме 
дали в един общ свят май-
муните и хората могат да 
измислят начин да живеят 
заедно без насилие”, допъл-
ва той.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Уникалното шоу Monty 
Python live (mostly) ще бъде 
показано ексклузивно в Дома 
на киното и в програмата на 
„София филм фест в парка – 
Маймунарника” от 31 юли до 
19 август.

Комедийната група Monty 
Python е създадена от бри-
танците Ерик Айдъл, Джон 
Клийз, Майкъл Пейлин, Тери 
Джоунс и американеца Тери 
Гилиъм. Трупата се събра от-
ново заедно на сцената на 
O2 Arena в Лондон на 1 юли 
– 33 години след легендарно-
то им шоу в „Холивуд Боул” в 
Лос Анджелис. На пресконфе-
ренцията преди спектакъла 
в типичния си стил петима-
та споделиха, че смятат да 
повтарят този експеримент 
на всеки 33 години.

През ноември 2013 г., 

когато беше обявено, че 
Monty Python ще представи 
свои стари (и нови) ембле-
матични скечове пред пуб-
лика, билетите за шоуто 
бяха разграбени буквално за 
секунди. Спектаклите са 10 
на брой, като последният е 
на 20 юли 2014 г. Той ще бъде 
предаван директно към 450 
киносалона във Великобрита-
ния, над 1500 кина по целия 
свят, както и по известен 
брой телевизионни канали. 
Непосредствено след това 
шоуто ще бъде показано 
и на българската публика 
с ексклузивни прожекции в 
Дома на киното и в програ-
мата на „София филм фест в 
парка – Маймунарника”. Пре-
миерата ще бъде на 31 юли в 
Дома на киното. Шоуто ще е 
с продължителност 3 часа и 
30 минути.

Заглавието на спектакъ-
ла Monty Python live (mostly) 
– „Монти Пайтън на живо 

(предимно)”, е с ведрото до-
пълнение „Един падна, пети-
ма остават!” – реверанс към 
незабравимия Греъм Чапман, 
чийто образ неизбежно ще 
присъства в шоуто. Можем 

само да гадаем какви коме-
дийни предизвикателства 
ще сервират на всички фено-
ве шантавите „питони”, чия-
то обща възраст в момента 
е 362 години.

Групата чувства глад за подобна музика

Носителите на „Грами” 
Linkin Park издадоха своя 
шести студиен албум – The 
Hunting Party, който е на-
следник на Living Things от 
2012 г. Част от гостуващи-
те изпълнители в записа са 
Том Морело от Rage Against 
the Machine, Дарън Малакиян 
от System оf а Down и Пейдж 
Хамилтън от Helmet.

Linkin Park отново успя-
ват да изненадат със звуче-
нето си. Част от феновете 
виждат в The Hunting Party 
липсващата прелюдия към 
дебютния албум на групата 

Hybrid Theory. За Китариста 
Брад Делсън обаче новият 
продукт има друго послание. 
„Това не е връщане към стил 
или звучене, а завръщане към 
духа и вдъхновението, пред-

шествали създаването на 
групата. Това е резултатът 
от глада ни за музика, която 
не чуваме никой да прави”, 
обяснява той. Майк Шинода 
допълва, че албумът е с по-

Българската публика ще може да гледа един от реюниън 
спектаклите на легендарната трупа

тежко звучене от предишни-
те, тъй като е реакция към 
това, което той описва като 
„пасивен характер” на нови-
те групи.

Музикантите ще вземат 
участие и в едно от най-го-
лемите турнета за 2014 г. 
– на 8 август във Флорида 
ще бъде даден старт на The 
Carnivores Tour, в което ще 
участват още Thirty Seconds 
to Mars и AFI. „Това са нова-
тори в рок музиката, чиито 
наелектризиращи концерти 
не спират да привличат ог-
ромни тълпи от фенове”, не 
крие въодушевлението си 
Рик Франкс от Live Nation – 
организаторите на турнето.
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Светослав Загорски

Светът е превзет от 
футбола, а няколко града 
в Бразилия са местата, 
където милиони туристи 
се радват на играта, на 
красивата колониална ар-
хитектура, на самбата и 
на безкрайните плажове. 
Идеалната симбиоза се по-
лучава в „бразилската сто-
лица на щастието”, както 
наричат Салвадор де Баия. 
Градът е център на про-
винция Баия и е разположен 
на красив залив на Атлан-

тическия океан. Именно в 
Салвадор се играха и два-
та най-интересни мача от 
предварителния кръг на 
Световното първенство 
– Германия – Португалия и 
Холандия – Испания. Тук е 
родена и една от големите 
бразилски футболни звезди 
от близкото минало – Бе-
бето, както и красивата 
манекенка Адриана Лима. 
Стадионът в Салвадор се 
нарича „Арена Фонте Нова” 
и е изграден специално за 
футболни срещи. 

Историята на града 
обаче не започва с Монди-
ала. За първи път заливът 
Баия де Тодос ос Сантош 
– Заливът на Вси светии, 
на който е разположено 
селището, е открит и на-
именуван от португалците 
през 1500 г. Те избират 
това име, защото попадат 
на мястото в Деня на Вси 
светии. Селище обаче е 
основано едва през 1549 г. 
от португалски заселници, 
предвождани от първия ге-
нерал-губернатор на Брази-
лия Томе де Соуса. Градче-
то, издигнато върху висока 
скала, гледаща към залива, 
става първата колониална 
столица на Бразилия. То е 
построено при спазване на 
отчетливо разделение, при 
което търговската част 
е разположена в долна-
та част, а в горната, над 
стръмния склон, се нами-
рат жилищните квартали, 
центровете на властта и 
на религията. 

Статутът на столи-
ца превръща Салвадор в 
основно пристанище на 
страната и важен пункт 
за производството на за-
хар и търговията с роби. 
През 1552 г. там се уста-
новява първият католиче-
ски епископ на Бразилия, а 

катедралата е завършена 
през 1572 г. През май 1624 г. 
холандците превземат се-
лището и то остава под 
техен контрол почти една 
година.

В края на XVI в. в него 
живеят 1600 души. Бързото 
увеличаване на населението 
го превръща в най-големия 
колониален град в двете 
Америки по време на рево-
люцията през 1776 г. 

През 1763 г. столицата 
на Бразилия е преместена в 
Рио де Жанейро и значение-
то на Салвадор намалява. 

Той остава встрани от про-
цеса на индустриализация, 
започнал през XIX в., и днес 
е главно културен и турис-
тически център, включен в 
Списъка на ЮНЕСКО за све-
товното културно наслед-
ство. 

Разходката ни из Сал-
вадор де Баия започва от 
малък полуостров, врязан в 
океана. Там се намира една 
от най-впечатляващите 
военни конструкции в Бра-
зилия – 

крепостта Монт Серат.

В бялата постройка се 
помещава Музеят на херал-
диката, съхраняващ исто-
рията на науката за гербо-
вете.

Салвадор се гордее със 
своите 5 брилянтни пар-
ка, сред които „Валентин”, 
„Ривиера”, Градският, както 
и „Питасу”. Най-хубав оба-
че е „Абаете” – защитен 
щатски парк около езеро 
със същото име. Водоемът 
е известен със силния кон-
траст между тъмните си 
води и искрящо белите пя-
съчни дюни.

В старата част на 
града се намира истори-
ческият център Пелоурин. 
На португалски името на 
местността означава 
Стълбът на позора. Имен-
но на това противоречиво 
място по време на порту-
галския колониален период 
са се извършвали т.нар. на-
казания с камшици за недис-
циплинираните роби.

Около площада има все 
още запазени сгради, дати-
ращи от XVII – XIX в. През 
1985 г. той е обявен от 
ЮНЕСКО за паметник на 
световното културно на-
следство. Повечето от бо-
гато украсените постройки 

датират от времето, кога-
то португалското кралско 
семейство живее тук, про-
гонено от действията на 
Наполеон в Европа. Днес 
зоната е притегателен 
център за много туристи. 
Там са разположени църкви, 
заведения, ресторанти, су-
венирни магазини. 

В Стария град се на-
мира и Салвадорската ка-
тедрала. Базиликата има 
изключително впечатлява-

ща архитектура, както и 
прецизно вътрешно оформ-
ление.

Интерес за посетите-
лите представляват още 
манастирът и храмът „Сао 
Франсишку”, както и не-
окласическият „Носо Сенхор 
до Бонфим”.

Църквата „Носо Сеньор до 

Бонфим“ 

е най-известната сред 

католическите постройки 
в Салвадор. Издигната е 
през XVIII в. на хълм в Дол-
ния град. Редовно е посе-
щавана от множество вяр-
ващи. Всеки януари тук се 
провежда празникът в чест 
на Носо Сеньор до Бонфим, 
който се отбелязва тър-
жествено.

Наблизо са Гастроно-
мическият музей на Баия и 
музеят „Афро-Бразилейро”, 
посветен на търговията с 
роби и последващото раз-
витие на града. Църквата 
„Сао Франсишку” е изящна 
барокова сграда, която се 
отличава от останалите 
францискански храмове по 
това, че е трикорабна, а не 
еднокорабна. Друга отличи-
телна черта е изключител-
но богатата й вътрешна 
декорация – стените, коло-
ните, сводовете и тавани-
те са покрити с позлатени 
дърворезби и рисунки.

Салвадор обаче има и 
един друг символ, макар и 
малко странен – елеватор, 
който свързва двете части 
на града заради денивела-
цията от близо 100 м. През 
1873 г. е построен 

Елевадор Ласерда

– голям асансьор, свърз-
ващ двете части на Ста-
рия град. Забележител-
ността е изключително 
популярна сред местни и 
гости на Салвадор де Баия, 
а и спестява много усилия 
на туристите.

Слизайки по този еле-
ватор, ще можете да ви-
дите „Меркадо Модело” 
– основния пазар на града, 
разположен в Долния град. 
Мястото е идеално за на-
блюдаване на занаяти и 
покупка на местен худо-
жествен сувенир. На съсед-
ния площад често могат 
да бъдат забелязани млади 
мъже да играят капоейра – 
известния танц с бойни из-
куства, който е възникнал в 
този район.

Можете да видите и 

„Солар до Унхао” – старинна 
къща, разположена в залива 
Тодос ос Сантош. Известна 
е с това, че е най-доброто 
място, от което да се на-
сладите на залеза.

Изумителните плажо-
ве са на север от града. 
Най-популярни са тези на 
остров Итапарика, който е 
истински рай. Един от осо-
бено предпочитаните е 

Фарол да Бара.

Накрая ще се върнем от-
ново към безкрайния купон, 
който цари целогодишно 
в града. Без да пренебрег-
ват чувствената, кипяща, 
пулсираща феерия, каквато 
представлява карнавалът 
в Рио, в наши дни мнозина 
пътешественици се отпра-
вят към Салвадор де Баия 
за едно по-автентично, не-
уморно празненство преди 
великденските пости. 

Заразителният ритъм 
на самбата от Рио е за-
местен от музиката аше 
с африкански корени, която 
поглъща 12-километровия 
карнавален маршрут, изви-
ващ се от Ондина до Пело-
уриню. Ще срещнете изпад-
налите в еуфория тълпи от 
моторизирани платформи 
trio eletritos, които превоз-
ват оркестри и едни от 
най-големите музикални 
звезди на Бразилия. Много 
от тях са родени в Баия и 
околностите.

Подготовката за карна-
вала започва месеци преди 
това, така че посетители-
те извън сезона могат да 
попият част от митове-
те и магията на града по 
време на ежеседмичните 
репетиции. Първо се из-
пълняват африкански химни 
на фона на местни жени, 
миещи стъпалата на църк-
вата на Бонфим. После, на 
2 февруари, с фиеста се 
чества Денят на Иеманжа 
– африканско-бразилската 
закрилница и майка на море-
то, съответстваща на ка-
толическата Дева Мария. 

Кулите на 

бароковата 

катедрала

Безкрайният 

плаж на Салвадор

Красивият фар на 

най-известния плаж 

Фарол да Бара

Страхотна гледка 

към залива от 

Елевадор Ласерда
Богато 

украсената 

със злато 

църква „Сао 

Франсишку”

Статуята на 

независимостта в 

центъра на града



димостта на мачовете и възмож-
ността всеки да победи всеки. Не-
случайно осем от дванадесетте 
отбора в отделни моменти от се-
зона имаха шансове за призовата 
тройка. След няколко рокади на вър-
ха, където последователно се из-
качваха „Планекс Билд“, „Станилов“ 
и „Строителен техникум „Христо 
Ботев“, накрая златото отиде при 
безспорно най-постоянния тим 
на „Рубин 2001“, които заслужено 
си осигуриха титлата три кръга 
преди края. Ветераните от „СТХБ 
Випуск 1985“ останаха втори, а „СК 
13 Пътстрой“ от Перник майстор-
ски се възползваха от загубите 
на лидерите в последните срещи, 
за да грабнат бронзовите медали 

в дванадесетия час. 
Топ стрелец на Първа 
дивизия стана Добро-
мир Иванов („Рутекс 
БГ Асфалт“), за най-
полезен състезател 
бе избран 44-годиш-
ният Михаил Димов 
(„СТХБ 1985“), който 
се отличи с физика, 
майсторство и енер-
гия на тийнейджър, 
най-добър вратар 
стана Валентин Ге-
оргиев („Рубин 2001“). 

Сезонът бе закрит с  леещо се 

шампанско и фойерверки

в пищна церемония в комплекс 
„Спортна зона“, на която Ренета 
Николова, прокурист и главен ре-
дактор на медийния партньор на 
лигата - вестник „Строител“, и 
Иван Давидов, търговски директор 
на „Хенкел” - официален партньор 
на първенството, връчиха награ-
ди на всички фирми – участници в 
БСФЛ, както и много индивидуални 
отличия.

„Позволете ми да предам спе-
циални поздрави към победите-
лите и към всички участници в 
БФСЛ от ръководството на КСБ 
и персонално от председателя на 
Камарата инж. Глосов и изп. дирек-
тор инж. Бойков, както и от Борда 
на директорите на в. „Строител“. 
Съвсем естествено и логично е  
изданието на КСБ да бъде офици-
алният медиен партньор на Стро-
ителната футболна лига. Искам 
да ви уверя, че ще продължаваме 
да отразяваме вашите постиже-
ния, нещо повече тъй като вижда-
ме, че вече има и звезди в лигата, 
ще ги очакваме на страниците на 
изданието. Пожелавам още много 
оспорвани мачове, успех на всички 
участници. А на победителите – 
честито!“, заяви при откриването 
на тържеството Ренета Николова.

Сезонът може да се определи 
като изключително успешен, а на-
есен ще стартира поредното тре-
то издание на БСФЛ с участието 
на още няколко компании, които 
ще допълнят колорита на най-про-
дължителното и масово браншово 
спортно мероприятие у нас.

Екип на в. „Строител“

За втора поредна година Бъл-
гарската строителна футболна 
лига -  Ceresit (БСФЛ), се откроя-
ва като едно от най-масовите и 
атрактивни събития за колегите 
в бранша. На 15 март 2013 г. де-
сетина компании стартираха сме-
ло проекта за БФСЛ –  съвмест-
на инициатива на КСБ, комплекс 
„Спортна зона“ и „Хенкел Бълга-
рия“, които прегърнаха идеята 
от самото начало и досущ като 
в професионалния спорт станаха 
генерален спонсор на начинание-
то, което днес гордо носи името 
„Ceresit БСФЛ“.  

16 месеца по-късно приключи 
второто издание на шампионата, 
а броят на участниците и популяр-
ността на състезанието надми-
нават и най-смелите първоначални 
прогнoзи. 

В току-що завършилия втори 
сезон участваха 22 отбора от 30 
фирми, които изиграха 313 срещи 

по минифутбол, а над 300 служи-
тели от над 25 компании в стро-
ителния бранш вкараха 2255 гола 
на терените на „Спортна зона“. 
По всеобщо мнение спортно-тех-
ническото израстване на отбори-
те е очевидно, а включването на 
почти дузина нови участници през 
пролетта доведе до формирането 
на две дивизии - БСФЛ Висша лига 
и БСФЛ Първа дивизия, всяка от 
които излъчи своя шампион.

Състезателите са изрядно 
екипирани, нивото се вдига с все-
ки изминал кръг. Физическата и 
тактическата подготовка осе-
заемо растат. Някои отбори дори 
започват да тренират, за да са в 
по-добра форма във вторник ве-
чер, когато излизат под звуците 
на химна на Шампионската лига. 
Организаторите твърдят, че няма 
по-добра неформална платформа 
от БСФЛ за създаване на нови и 
подновяване на стари контакти. 
И наистина – десетки са случаи-
те, в които в различните отбори 
се срещат позабравени лица от 
обекти, от ВИАС (днес УАСГ) или 
от ученическа скамейка.

Участниците във Висшата 
лига предложиха изключително 
качествен футбол, а само кръг 
преди края три отбора бяха с поч-
ти равни шансове за златните 
медали. В стил испанската Приме-
ра  „Райкомерс“, „3ДД Инженеринг/
Инверта 80“ и  „Джи Пи Груп“  си 
спретнаха изпълнена с драмати-
зъм и инфарктни моменти гонитба 
за златото, която бе решена едва 
в последния кръг на шампионата. 

В крайна сметка „3ДД Инже-
неринг/Инверта 80“ заслужено 
триумфира с титлата с актив от 
58 точки, оставяйки зад гърба си 
грандовете „Райкомерс“ и „Джи Пи 
Груп“, които финишираха съответ-
но на втора и трета позиция с 56 и 
53 точки. Основна „заслуга“ за раз-
плитането на тройния възел изи-
гра и отборът на „Стройкомерс“, 
който завърши четвърти, но игра-
ейки единствено за своята чест, 
последователно успя да открадне 
точки от „Райкомерс“ и „3ДД Ин-
женеринг“. Гол майстор на първен-
ството стана Христо Симеонов 
от „3ДД Инженеринг“ с внушител-
ните 63 попадения, постигнати в 
23 мача, за най-полезни играчи бяха 
определени Стоил Фърцов („Райко-
мерс“) и Иван Стефанов („Джи Пи 

Груп“), а призът за най-добър вра-
тар категорично отиде при Ивай-
ло Петров („Джи Пи Груп“). 

Освен 

красивата купа и златните 

медали

победителите спечелиха и Го-
лямата награда – 4-дневен дълъг 
уикенд в 5-звездния комплекс на 
Българското Черноморие „Свети 
Тома“. Само добри думи заслужа-
ват и останалите отбори от Ви-
сшата лига, които се представиха 
според възможностите си. Нито 
студът през зимата, нито пролив-
ните дъждове през пролетта по-
пречиха на желанието за игра на 
състезателите в дългия 10-месе-
чен маратон. Силен първи полусе-

зон направи отборът на „Пътпро-
ект“, финиширайки на 2-ро място, 
но по-слабата пролет им отреди 
пета позиция в крайното класира-
не. Веднага след тях се наредиха 
„старите пушки“ на БСФЛ – „Сен 
Гобен”, „Пайп Систем“ и отборът 
с най-висока средна възраст „Йес-
Хес“, които оформиха така наре-
чената златна среда. Адмирации 
заслужиха и последните два тима 
в класирането – „Агенция „Пътна 
инфраструктура” - АПИ, които се 
включиха „на пожар“, дебютирай-
ки с 1:20 срещу „Пайп Систем”, 
но само месец по-късно обърнаха 
същия съперник с 3:2 и противно 
на предварителните очаквания 
хвърлиха и още една бомба, побеж-
давайки „Сен Гобен“ с 2:1. Напълно 
обновеният тим на „Главболгар-
строй“ също показа израстване и 
въпреки десетото място загатна 
за възможности и потенциал, кои-
то да разкрие през новата кампа-
ния.

Не по-малко интригуваща бе 
борбата за 

отличията в Първа дивизия. 

Второто ниво на БСФЛ се 
превърна в аналог на английската 
Чемпиъншип, известна с непредви-
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Снимки Деси Димитрова

Арх. Веселин Колев, чиито 

ентусиазъм и всеотдайност 

създадоха и утвърдиха БСФЛ

Милчо Виденов („Йес-Хес“) едино-

душно бе обявен за „Капитан на 

капитаните“ за невероятната си 

енергичност и атрактивност

„3ДД Инженеринг/Инверта 80“ заслужено триумфира с титлата във Висшата лига

За най-полезен състезател в Първа дивизия бе избран 

44-годишният Михаил Димов („СТХБ 1985“)

Освен че спечели бронза, тимът на „Джи Пи Груп“ даде 

много от своите играчи за състава на идеалния отбор

„Лейди Футбол“ Рая Узунска („Сен Гобен”) 

получи наградата от Иван Давидов, 

търговски директор на „Хенкел” - 

официален партньор на първенството

„Рубин 2001“ грабнаха златото в Първа дивизия
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ТенисФутбол

Старши треньорът на „Ботев” (Плов-
див) Любослав Пенев напусна тима на 
„канарчетата“. „Искам да благодаря на ръ-
ководството за условията, които ни пред-
ложи. Да благодаря на всички футболисти, 
на всички, които бяхте до отбора. Разбира 
се, и на феновете, които ни подкрепяха до 
последния момент. Благодаря ви“, заяви 
той на пресконференция. Пенев каза, че за 
никого не е тайна, че отборът е в теж-
ко състояние. Сметките му са блокирани, 
както и тези на акционерите на клуба. 

„Разчитаме на налични ресурси. В тази 
ситуация проведохме доста срещи със 
Спортно-техническия щаб, с Борда на ди-
ректорите и с представители на сдруже-
нието. Това, което се наложи като извод, 
е, че трябва да преминем към икономичен 
режим – със средства извън тези на основ-
ния спонсор. Той предполага доста компро-

миси и непопу-
лярни решения, 
които никой 
от нас не же-
лае, но това 
е единстве-
ният вариант 
да продължим“, заяви председателят на 
Съвета на директорите на „Ботев” (Плов-
див) Иван Джиджев. По думите му новият 
бюджет е в пъти по-малък от планирания, 
но засега кубът няма просрочени задълже-
ния. „Проектът за стадиона е свързан с 
датата 21-ви (тогава се очаква да бъде 
възстановена дейността на КТБ – б.р.). 
Работата в школата ще остане на това 
ниво. Може в даден момент да ни се наложи 
да потърсим помощ от родителите, но за 
момента и това не е планирано“, допълни 
Джиджев.

Страницата подготви 
Теодор Николов

Германия разгроми Бразилия със 
7:1 в полуфинална среща от Све-
товното първенство и се класира 
за финалния мач в неделя. Победи-
телите вкараха пет от попадения-
та си в рамките на 18 минути през 
първото полувреме и се подиграха 
със сочения за фаворит тим на юж-
ноамериканците. Още в 11-ата ми-
нута Томас Мюлер откри резулта-
та в Бело Оризонте. Нападателят 
на „Байерн” бе оставен непокрит в 
наказателното поле на „Селесао” и 
след изпълнение на ъглов удар даде 
преднина на тима си. В 23-ата ми-
нута Мирослав Клозе направи 2:0, 
с което влезе в историята на све-
товните първенства. 36-годишни-
ят голмайстор отбеляза 16-ия си 
гол на мондиали, с което надмина 
бразилеца Роналдо, който има 15 по-
падения. В 24-ата минута Тони Кро-
ос направи резултата класически. 
Малко по-късно играчът на „Байерн” 

17-кратният победител в 
турнирите от Големия шлем 
Роджър Федерер заяви, че не 
чувства реална заплаха от 
звездите на новата генерация 
в тениса Григор Димитров, 
Милош Раонич и Кей Нишикори. 
Както е известно, Федерер 
елиминира именно Раонич на 
полуфиналите на „Уимбълдън”, 
а в другия сблъсък за място 
във финала бъдещият шампион 
Джокович се справи с българ-
ския суперталант Димитров. 
„Не усещам голяма заплаха от тях. Има 
доста добри тенисисти от 5-о до 20-о 
място в ранглистата. Но те са напълно 
равностойни и заменими с играчи от 30-о 
до 40-о място“, отсече Федерер. „Ние на-
правихме пробив на доста по-ранна въз-
раст. Рафа беше невероятен още като 

тийнейджър, аз бях по-добър на 21, тога-
ва започна възходът ми. А младите мом-
чета, за които говорим, са на по 22 – 23 
години. Не могат да се сравняват с Рафа, 
Новак или Мъри, които бяха изключител-
но добри още като много млади“, отсече 
Федерер.

Футболните отбори на Нигерия бяха от-
странени от всички международни надпревари 
на ФИФА. Забраната идва вследствие намеса 
на нигерийското правителство в делата на 
местната футболна федерация. От ръковод-
ството на ФИФА дадоха срок на властите да 
анулират отстраняването на Изпълнителния 
комитет на Нигерийската футболна федера-
ция. Правителството отстрани футболните 
ръководители миналата седмица и ги замени 
с едноличен администратор. Директорът на 
Нигерийската футболна федерация Амину Май-
гари бе отстранен от своя пост по заповед 
на министъра на спорта Теми Данагого. При-
чината бе незадоволителното представяне на 
Нигерия по време на Световното първенство 
в Бразилия. ФИФА счита този акт за намеса в 

работите на футболната централа за недопус-
тима. Подобно наказание Нигерия получи и през 
2010 г., когато президентът Гудлък Джордан 
уволни местните футболни ръководители. Той 
обаче отмени решението си след намесата на 
ФИФА.

Победата на Германия над Бразилия със 7:1 
може и да е донесла голяма мъка за бразилската 
нация, но за един човек е била връх на щастието. 
След края на полуфинала неизвестен късметлия 
разбуни интернет, след като публикува снимка на 
фиша си от залог за точен резултат. Той е играл 
комбинация, в която е предвидил, че Германия ще 
победи със 7:1 и че Сами Кедира ще отбележи гол. 

Залогът му е бил в размер 20 долара, а печалбата 
е достигнала 46 хил. долара. Всичко това се сбъдна 
и неизвестният късметлия е наблюдавал вероятно 
най-вълнуващия мач в живота си. Все още никой 
букмейкър не е потвърдил официално валидността 
на фиша. Ако той обаче е реален, това ще е една 
от най-големите печалби, дошли вследствие на 
залог за спортно събитие.

Изчезващият футболен 
спрей от Световното първен-
ство ще бъде използван и в 

Шампионската лига. От УЕФА са харесали действи-
ето му и го смятат за полезна добавка към арсенала 

на реферите. Спреят бе разработен от Хейна Але-
ман и използван за първи път на Световното клубно 
първенство в Мароко. От Футболната асоциация на 
Англия също обмислят въвеждането му, но е възмож-
но спреят да действа и в цяла Европа до година-две.

Домакинът Бразилия стана  
за смях със 7:1 от Бундестима

вкара и четвъртия гол за мача. В 
29-ата минута Сами Кедира се 
възползва от подаване на Месут 
Йозил и отбеляза пето попадение 

за Германия.
Домакините започнаха активно 

второто полувреме и наложиха на-
тиск, но страхотният Нойер опази 

мрежата си чиста. Сколари пусна в 
игра Паулиньо и Рамирес в търсене 
на почетен гол, но без резултат. 
Германия вкара шести гол в 69-ата 
минута, в която влезлият като 
резерва Шюрле реализира след 
подаване на Лам. Отново Шюрле 
направи 7:0 десет минути преди 
края – футболистът на „Челси” 
получи пас от Мюлер и с топовен 
изстрел препарира Жулио Сезар. 
Оскар все пак вкара почетен гол за 
домакините в последната минута 
на редовното време след скорост-
на контраатака. 

На финала на световното Бун-
дестимът ще се изправи срещу 
Аржентина. „Гаучосите” победиха 
драматично Холандия с 4:2 след из-
пълнения на дузпи.

Срещата представляваше 
тактическо надлъгване, като по-
ложенията и пред двете врати 
бяха ограничени. Двата отбора се 
стараха основно да не допуснат 
гол, дебнейки се на контраатаки. 
Началото на мача изобилстваше 
от единоборства в средата на те-
рена, много физически сблъсъци и 
равностойна игра. Така редовното 
време завърши при резултат 0:0. В 
първото 15-минутно продължение 
преимуществото беше на страна-
та на Холандия. В 99-ата минута 
Робен отправи опасен удар отдале-
че, който беше отразен от врата-
ря Ромеро. Аржентина доминираше 
във второто продължение. Въпреки 
това чисти положения не се откри-
ваха. Това бе така до 115-ата мину-
та, в която Паласио излезе сам сре-
щу вратаря, но ударът му с глава 
бе твърде слаб и Силенсен го улови.

И се стигна до дузпите. Ромеро 
отрази първата на Рон Влаар. Меси 
и Гарай бяха безпощадни, а Робен 
отбеляза, за да вдъхне надежда за 
холандците. Ромеро обаче отрази 
и шута на Снайдер. След това Агу-
еро и Кайт отбелязаха, за да може 
Родригес да прати „гаучосите“ на 
финал за първи път от 24 години. 
Там те ще срещнат Германия – 
като повторение на финалите от 
1986 г. и 1990 г.
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Кехлибарената 
течност идва от 
Китай

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕОБЩИНА

КРАСНО СЕЛО – 
град в сърцето на 
столицата 

От Varna Spaghetti Tower  
към съвременни и красиви 
проекти и сгради

МАРШРУТИ
Коимбра – 
средновековната 
столица на Португалия

Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

Наградата за 2010 г. на Съюза 
на юристите в България  и 
на Висшия съдебен съвет 

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

дейността на съдебната 
система
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Людмил Митакев

Лято е. Какво по-хубаво от студена 
бира на плажа? Но полезна ли е най-по-
пулярната напитка и за какво трябва да 
внимаваме с нея?

Пътят й тръгва  

от Поднебесната империя

Бирата е една от най-старите и най-
консумирани алкохолни напитки в света. 
Някои археолози дори търсят връзка между 
появата й и възникването на цивилизация-
та. Най-ранната рецепта за нейното про-
изводство от 7-ото хилядолетие пр.н.е. е 
открита в Китай. В Европа тя става ши-
роко популярна през 3 хилядолетие пр.н.е.

Хмелът, който е основен компонент 
в съвременното производство, започва 
да се използва сравнително късно. През 
1516 г. в Бавария приемат закон, според 
който бирата може да съдържа само вода, 
хмел и ечемичен малц. Той важи и сега в 
Германия.

Най-силната 

Противно на този може би най-стар 
актуален и до днес закон, шотландската 
компания Brew Dog създаде най-силната 
бира в света. Sink The Bismarck е по-силна 
от уиски и водка и детронира 40-граду-
совия немски първенец Schorschbock. Ре-
кордьорът струва 40 британски лири и се 
продава само онлайн чрез сайта на ком-
панията в разфасовки от 300 мл. Произ-
водителите казват, че бирата трябва да 
се консумира в количества като за твърд 
алкохол.

Според директора на Brew Dog Джеймс 
Уот мисията на компанията била да разру-
ши конвенционалното, да се обяви против 
уеднаквяването, причинено от стандар-
тите, и да отправи предизвикателство 
към креативността на пивоварната ин-
дустрия.

С идеята да са уникални някои създават 
бири със странни вкусове, като например 

белгийските плодови питиета. Японците 
пък са стигнали още по-далече с други шан-
тави идеи – извънземна бира от ечемик, 
отгледан на международната космическа 
станция, шоколадово питие или такова с 
вкус на кафе и дори синьо пиво.

Най-шантавите имена

Едни харчат милиони за промоции, а 
други печелят публиката с нетрадиционни 
имена. Ridgeway Brewing предлага Santa’s 
Butt Porter – портер „Задникът на Дядо Ко-
леда”. Повечето хора предпочитат бира 
през лятото, но истинските ценители не 
се лишават от нея и през зимата. Стран-
ното име не се отнася до самите задни 
части на благия старец, а до голямата 
108 галона бъчва, в която отлежава би-
рата и която наричат butt. В допълнение 

е самият етикет, на който е изобразен 
Дядо Коледа, седнал на въпросната бъчва. 
Същата пивоварна излезе на пазара и със 
Seriously Bad Elf – „Много лош елф”. Мно-
зина се чудят какви са особеностите на 
това приказно създание. Любителите оба-
че си падат по нея, защото е едно чудесно 
тъмно пиво.

Moose Drool („Лигата на лоса“) се про-
извежда от пивоварната Big Sky Brewing 
Co. от щата Монтана в САЩ. Твърдят, че 
тя има вкус на трева, сол и на... барбекю 
чипс, колкото и да е странно. За щастие 
напитката няма нищо общо с физиологич-

ните течности на животното. Според 
историята собствениците си блъскали 
главите над името, когато единият от 
тях погледнал нагоре към старо платно, 
окачено в стаята. Видял величествен лос, 
който пиел вода от езеро, а струйки се 
стичали надолу от муцуната му. И тогава 
дошло просветлението за етикета.

Понякога имената са в чест на из-
вестни хора или на местата, където са 
произведени. Названието Homo Erectus – 
„Изправен човек”, на бирата на пивоварна-
та Walking Man от Портланд пък е в чест 
на факта, че вече два милиона години хо-
дим с гордо вдигнати глави.

Полезна ли е?

На този въпрос не може да се отговори 
еднозначно. Ако е в умерени количества и 

нямате проблеми със здравето – да, по-
лезна е в известна степен. Но най-добре 
е да не прекаляваме, за да не си навредим, 
съветват специалистите.

Напитката обикновено съдържа от 3 
до 6% алкохол, близо 0,5% въглероден дву-
окис, 80 – 90% вода. Посредством алкохол-
ните си съединения, горчивите вещества 
и органични киселини тя възбужда храно-
смилателната система, успокоява нерви-
те и влияе благоприятно на кръвоносните 
съдове. Въглеродният диоксид, който се 
освобождава, активира функцията на чер-
вата и бъбреците. Благодарение на хмела 

бирата има свойството да тонизира ор-
ганизма, да предизвиква обилно отделяне 
на урина. Растението съдържа горчиви 
вещества и етерично масло, които са по-
лезни за храносмилането.

И така, колко вредна и полезна е бира-
та, в крайна сметка, изглежда, зависи от 
дозата, която се определя индивидуално. 
Тя зависи от пола, възрастта, здравослов-
ното състояние, количеството ензими в 
организма, които разграждат алкохола. 
Установената от лекарите обща нор-
ма, която вероятно няма да се хареса на 
любителите на бира, е една чаша на ден. 
Наздраве!

Най-силната е 41 градуса

Кръстникът на напитката Какво ли ще каже Дядо Коледа за тази бира?

„Лошият елф“
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В следващия брой очаквайте
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Хирург започва  
тост на банкет:

- Ние, докторите,  
имаме доста врагове  
на този свят…

Някой се обажда:

- А на онзи свят – 
още повече!

Модернизацията 
на гората 
продължава

***

Световната 
бабка осигурява 

средствата
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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!

Хотелски комплекс „Оазис” – с. Лозенец
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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 
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