
Инж. Джани Антова, гл. експерт
„Международна дейност“, КСБ

Строителната камара на Хесен - 
Тюрингия има конкретни намерения 
и проекти, които иска да осъществи 
съвместно с колегите от Камарата 
на строителите в България (КСБ), 
както и желание да си сътрудничи с 
родните фирми по отношение на из-
граждане на система за професио-
нално образование. Това стана ясно 

по време на работна визита на ръко-
водството на КСБ в Германия. Офи-
циалното посрещане на българските 
гости се състоя в замъка Вартбург, 
където председателят на Строител-
ната камара на Хесен - Тюрингия д-р 
Буркхард Зиберт сърдечно привет-
ства с добре дошли председателя на 
КСБ инж. Светослав Глосов, зам.-пред-
седателя Пламен Иванов и изп. дирек-
тор инж. Иван Бойков. 

Повече на стр. 8-9
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СПЕЦИАЛНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект

Приоритет е сътрудничеството при 
изграждане на система за професионално 
образование

Няма да допусна 
забавяне на     
проектите по 
ОП „Транспорт“

Николина Ангелкова, 
служебен министър 
на транспорта, 
информационните 
технологии и 
съобщенията: 

КСБ

 стр. 10-13

 стр. 6-7

 
2013 г. 

2014 г. 
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 200 хил. лв.  

До  
2150 хил. лв. 

Над 
2150 хил. лв. 

802 бр. - 2 млрд. лв. 
към 1.07.2013 г. 939 бр. - 1,5 млрд. лв. 
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АРМАТУРНА ПЛЕТЕНИЦА

За майстор Радко нямаше тайни в 
строителството. Зидарията му беше 
в кръвта. Носеше я още от дядо си, 
стария родопски дюлгерин, който беше 
известен с изграждането на прослову-
тите каменни гърбави мостове из тес-
ните клисури на планинските реки. За 
дърводелството по къщите можеше с 
часове да разказва - какво дърво ста-
ва за подпори, какво за греди и янове. 
Шпакловката с новите материали из-
тегляше и с двете ръце като пианист. 
За покривите не даваше и дума да му 
кажат - все той правеше подпокривна-
та конструкция и редеше керемидите. 
Истински родопски строител. Дялан 
камък.

В големия град той беше бригади-
рът на все такива работни и оправни 
момчета. Строяха предимно жилищни 
блокове, от тия, с многото стъкло по 
фасадата. Един ден шефът на фирмата 
го извика и му предаде новата работа 
– да изградят църква в един от най-гъс-
тонаселените квартали.

Радко беше правил няколко паракли-
са в родния си край, но виж - на църква 
още не беше работил. Съвсем скоро за-
почнаха и учудващо бързо напредваха. 
Оставаше да се направи арматурата 
на купола и върху него да се излее бе-
тонът. Конструкторът беше предвидил 
стандартното скеле да опаше храма и 

така полека да се изтеглят до върха. 
Но на купола работата се „заинати”. 
Обикновеното скеле не вършеше ра-
бота, защото поръчаните стоманени 
пръти за арматурата бяха серт желязо 
и по-дебели по проекта. Те трудно се 
огъваха и нямаше как да се провират 
между скелето, хората и купола. Родоп-
чанинът не се помайва и ден.

Разпореди да се премахне скелето и 
почна арматурната плетеница  от долу 
на горе, ред по ред, който използваше и 
за стъпала нагоре, към върха. Неудоб-
ството беше, че трябваше да работи 
почти лежешком. Реши и връзването да 
бъде с по-здрава тел, защото напънът 
на арматурните пръти, които огъваше 
по купола, беше доста силен.

Аверите го наблюдаваха внимател-
но, със скрита, но приятелска завист за 
уменията, докато двама от тях не пое-
ха нагоре, за кураж и най-вече за помощ.

За два дни желязната плетеница 
беше готова. Както си му е редът, след 
завършването на грубия строеж мест-
ните хора дариха бригадира с нова риза 
и пешкир. А вечерта Радко почерпи в 
близката механа. За здраве. Бог е ви-
соко и вижда, и не забравя майсторите 
строители.

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Фоторепортерът на в. „Строител“ 
Денис Бучел получи поредно отличие. Той 
се класира на II място сред победители-

те в категория „Единични снимки“ в кон-
курса „БГ ПРЕС ФОТО 2014”. 

Наградената снимка е с бившия пре-
миер Пламен Орешарски и посланика на 
САЩ в България Н. Пр. Марси Рийс.

В момента Денис Бучел и екипът на 
в. „Строител“ със съдействието на Сто-
личната община подготвят фотоизложба 
по повод Деня на строителя – 26 октом-
ври. Снимките ще бъдат експонирани на 
пешеходния мост над бул. „България“ до 
НДК. Най-добрите кадри от столицата са 
обединени под името „Виж София - където 
строителството среща историята с бъ-
дещето“. 

 Още на стр. 25.Отличената снимка

Мирослав Еленков

Над 10 хил. деца се 
включиха в кампанията 
„Забавното лятно чете-
не“. Финалът й бе на 14 
септември в столичния 
книжен център „Гринуич“, 
където бяха раздадени на-
градите на победителите. 
Крум Гледжарски – ръково-
дител „Управление на ка-
чеството“ в „ЧЕЗ Разпре-
деление България”, връчи 
отличието за най-четящ 
град на Самоков.

„Радвам се, че тази го-
дина наградата отива в 

Самоков – град с вековни 
традиции в развитието на 
културата и просветата 
по нашите земи. Използвам 
случая да поздравя ученици-
те, които от 15 септември 
тръгват на училище, и да 
им пожелая здраве, високи 
оценки и още много проче-
тени книги. Ние в ЧЕЗ ще 
продължим да подкрепяме 
полезни и дългосрочни ини-
циативи за образованието 
и здравето на младите 
хора“, каза Крум Гледжар-
ски. 

За четвърта година 
дружеството е генерален 

спонсор на кампанията за 
насърчаване на четенето. 
Инициативата се реали-
зира от детския портал  
Az-deteto.bg съвместно със 
Столичната библиотека. 
Грижата за развитието 
на младите хора и здраво-
словният начин на живот 
и тяхното образование са 
приоритети в политиката 
на ЧЕЗ за корпоративна и 
социална отговорност. От 
2014 г. ЧЕЗ стартира об-
разователна кампания „За 
децата и енергията“ сред 
ученици от началните учи-
лища в Западна България.
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На 17 септември отбелязахме християнския праз-
ник на светите мъченици София и нейните дъщери 
Вяра, Надежда и Любов, който е и ден на столицата. 
София означава мъдрост. С нея е свързан и девизът 
на града, носещ същото име – „Расте, но не старее“. 
София не само пораства, но и ден след ден променя 
своя облик. 

Днес това е динамично развиващ се град, в който 
мъдро се съхраняват ценностите на Древността. 
Тук се срещат великолепни архитектурни паметни-
ци от миналото и футуристични сгради – дело на 
българския строителния гений. Многоликият град 
пази съкровища за всеки. Големите булеварди с нови 
естакади, модерната спортна зала, ремонтираните 
храмове, музеите, метрото и експонатите в него – 
по някогашните улички на Сердика сега блестят фаса-
дите на новите здания... и всичко това и дори повече 
е около нас, на една длан. 

Разнообразните лица на София ще ви подарим по 
случай Деня на строителя – 26 октомври. За 14 дни, 
от 31 октомври до 14 ноември, ще можете да види-
те 60 авторски снимки от столицата на фоторепор-
тера Денис Бучел, събрани в изложба, организирана 
от в. „Строител“ със съдействието на Столичната 
община. 

А къде? Разбира се, след като почетохме мъдрост-
та, не можем да пропуснем мястото на любовта, да-
ваща вяра и надежда – Моста на влюбените до НДК.

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

100 ÄÓÌÈНевена Картулева

Георги Сотиров
 
С тържествен водос-

вет във ВСУ „Л. Каравелов” 
бе открита академичната 
2014/2015 г. Ректорът на 
ВУЗ-а доц. д-р инж. Радан 
Иванов представи накрат-
ко историята на висшето 
училище, неговото възходя-
що развитие и перспекти-
ви и поздрави първокурсни-
ците, като ги приветства 
с избора им да станат ар-
хитекти и инженери. 

„Пътят ви до придо-
биване на тези уважава-
ни професии ще е дълъг и 
труден, но ви уверявам, че 
един ден, гледайки назад, 
ще сте горди и доволни от 
себе си. Постарайте се 
да оползотворите макси-
мално годините, които ще 

прекарате във ВСУ, като 
използвате всички възмож-
ности за обучение, спорт 
и отдих, които предоставя 
нашият кампус“, им пожела 
доц. Иванов. 

Ректорът поздрави 
преподавателите, които 
са защитили научна и обра-
зователна степен „доктор” 
през изминалата година - 
гл. ас. д-р арх. Юлия Илие-
ва, гл. ас. д-р арх. Димитър 
Власарев, ас. д-р инж. Ани-
та Хандрулева и гл. ас. д-р 
инж. Петър Греков.

Откриването на ака-
демичната година уважи  
акад.  д.т.н. инж. Ячко Ива-
нов - председател на На-
учно-техническия съюз по 
строителство в България 
и „доктор хонорис кауза” на 
ВСУ.

Елица Илчева

Програмата за разви-
тие на селските райони 
(ПРСР) 2014 – 2020 г. да 
бъде одобрена в Брюксел 
във възможно най-кратки 
срокове е настоял минис-
търът на земеделието 
и храните Васил Грудев 
пред европейския коми-
сар по земеделие Дачиан 
Чолош. 

Комисарят се е анга-

жирал да организира ак-
тивно сътрудничество на 
екипа от Брюксел с този, 
който работи у нас по 
програмата, съобщиха от 
МЗХ. Представители на 
министерството и Главна 
дирекция „Земеделие“ в ЕК 
вече работят за отстра-
няване на коментарите и 
забележките по програма-
та. Целта е одобрението 
й да бъде получено макси-
мално бързо.

Маринела Йонкова

Повишението на цената на електроенергията от 1 
октомври ще е под 10%. Това увери новият председател 
на ДКЕВР Светла Тодорова на пресконференция. По-голяма 
яснота, колко ще е увеличението, ще има, след като се 
уточнят дефицитите в НЕК и се вземат предвид претен-
циите на електроразпределителните предприятия. 

Повишението от 1 октомври обаче ще е само първото. 
Предвиждат се още увеличения на цената на електроенер-
гията – вероятно през три месеца. С какъв процент ще са 
те, ще зависи от решаването на въпросите с дългосроч-
ните договори с двете американски централи и възобно-
вяемите енергийни източници.

В коментар за поисканото увеличение от „Булгаргаз” 
на цените на синьото гориво Тодорова каза, че докладът 
ще бъде разгледан на закрито заседание. Компанията на-
стоява за повишение на цената с 10 лв. за 1000 куб. м. 

Председателят на ДКЕВР напомни, че са подготвени 
промени в Закона за енергетиката, които касаят неза-
висимостта на комисията. Те предвиждат съставът на 
регулатора да бъде избиран или от Народното събрание, 
или на квотен принцип  - президент, Народно събрание, 
изпълнителна власт.

Европейската банка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР) намали прогнозирания икономически растеж на Бъл-
гария през 2014 г. от 1,9 до 1,5% от БВБ. Разликата от 
0,4% между очакванията от месец май и най-новите изчис-
ления на банката се отдава основно на отрицателното 
въздействие от политическата и банковата несигурност.

Дългосрочният ефект обаче вероятно ще бъде огра-
ничен благодарение на бързата реакция на властите, от-
белязват анализаторите, сочейки намерението за присъ-
единяване на България към единния надзорен механизъм в 
рамките на Европейския банков съюз. Прогнозата за 2015 г. 
е увеличение на БВП от 2%. 

Снимка Владимир Риболовски

Невена Картулева

Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ) обя-
ви ускорена ограничена 
процедура по Закона за 
обществените поръчки. 
Тя е за части от авто-
магистралите „Хемус“ и 
„Тракия“. Ангажиментът 
на изпълнителя ще включ-
ва превантивно, текущо 
и зимно поддържане и ре-
монтно-възстановителни 
работи при аварийни си-
туации. Стойността на 
поръчката е 4,3 млн. лв., а 
срокът за изпълнение е 6 
месеца. Водещ критерий 
в процедурата е най-ни-
ската цена. Оферти ще 

се приемат до 12 ч. на 29 
септември, като ще бъдат 
отворени в 15 ч. същия ден.

Поръчката е разделена 
в следните две позиции:

1. АМ „Хемус“ от км. 
0+000 до км. 78+554 и път-
на връзка „Прелок“ от км. 
0+000 до км. 3+024, вклю-
чително и прилежащите 
пътни връзки; поддържане 
осветлението на тунели-
те „Витиня“, „Топли дол“, 
„Ечемишка“ и „Правешки 
ханове“ с обслужващите 
ги подстанции и далеко-
проводи, охрана на пътни 
съоръжения в обхвата на 
автомагистралата, на 
територията на ОПУ – Со-
фия, и ОПУ – Ловеч.

2. AM „Тракия“ от км. 
0+000 до км. 208+181 и 
пътна връзка с АМ „Ма-
рица“ с дължина 2,250 км, 
включително и пътните 
връзки, поддържане освет-
лението на тунела „Траяно-
ви врата“ с обслужващите 

го подстанции и далеко-
проводи, охрана на пътни 
съоръжения в обхвата на 
магистралата на тери-
торията на ОПУ – София, 
ОПУ – Пазарджик, ОПУ – 
Пловдив, и ОПУ – Стара 
Загора.

Стойността на поръчката е 4,3 млн. лв. Снимка в. „Строител“
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

Сертифициран 
по ISO 9001 - 2008

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

 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични 
подпори

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

 Парапетни стойки за обезопасяване на 
плочи

 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

Емил Христов

„Няма да правим компромис с 
качеството на строителство 
на автомагистралите”, заяви 
вицепремиерът и министър на 
регионалното развитие и ин-
вестиционното проектиране 
Екатерина Захариева, която ин-
спектира строителството на 
автомагистрала „Марица“ със 
зам.-министър Ангел Петров и 
председателя на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна инфра-
структура“ инж. Лазар Лазаров.  

Според Захариева трасето 
може да бъде завършено до май 
2015 г. „Физическото изпълнение 
на строителните работи на лот 
1 е около 50%, а на лот 2 – 80%“, 
уточни министърът.

Изоставането през послед-

ните месеци се дължи на ком-
плекс от причини, сред които 
са и лошите метеорологични 
условия това лято, стана ясно 
по време на проверката. „Пола-
гаме усилия да наваксаме заба-
вянето, но това не трябва да 
бъде за сметка на качеството“, 
категорична беше Захариева. 
Археологическите находки, зара-
ди които части от трасето на 
лот 1 не са освободени за стро-
ителство, също бяха посочени 
като причина за изоставането. 
Работата по тези участъци ще 
бъде ускорена и се очаква до 
следващия месец там да бъде 
положен асфалт. 

Все още по трасето на лот 1 
има незавършени отчуждителни 
процедури, които също създават 
трудности в работата по обек-

та. По този повод Екатерина 
Захариева съобщи, че прави-
телството подготвя проект за 
изменение на Закона за държав-
ната собственост, според кой-
то евентуалните обжалвания 
на отчуждителните процедури 
няма да спират строителство-
то. „Това няма да е в ущърб на 
собствениците на имоти, за-
щото, ако им бъдат присъдени 
по-високи обезщетения, те ще 
си ги получат заедно с лихви-
те“, поясни вицепремиерът. Та-
къв проектозакон беше внесен в 
предишния парламент, но така 
и не бе разгледан. По думите на 
Захариева, ако той беше приет, 
строителството на инфра-
структурни обекти щеше да 
става с по-бързи темпове.

Проектът „Изграждане на 

АМ „Марица“ лот 1 и лот 2” се 
съфинансира от Кохезионния 
фонд на Европейския съюз и 
националния бюджет чрез ОП 
„Транспорт 2007 – 2013”. Със 
средства от оперативната 
програма се изграждат общо 
65,62 км. Изпълнител на лот 1 
- Оризово – Димитровград,  е 
„Кооператива Муратори & Че-
ментисти - Чи. Ем. Чи. ди Равен-
на“. Стойността на договора за 
СМР е 159 755 613,60 лв. с ДДС. 

Строителният надзор осъщест-
вява ДЗЗД Т7/СНИК. Техният до-
говор е за 678 600 лв. с ДДС. 

Изпълнител на лот 2 - Ди-
митровград – Харманли е сдру-
жение „Марица Хайуей“. Стой-
ността на договора за СМР е 
146 564 400,00 лв. Строителни-
ят надзор осъществява ДЗЗД 
„Рутекс – ЕТЕ“. Техният договор 
е за 799 200 лв. с ДДС. Автор-
ският надзор и на двата участъ-
ка е на „Пътпроект” ЕООД.

Вицепремиерът Екатерина Захариева и председателят 
на АПИ инж. Лазар Лазаров инспектираха АМ „Марица“

Мирослав Еленков

Пет общини са получили безлихвен 
заем – общо 28 млн. лв. от централния 
бюджет, заради кризата с КТБ, съобщи-
ха от Министерството на финансите. 
7,7 млн. лв. са средствата за Белица, 
за Бургас са 11 млн. лв., за Айтос – 2,8 
млн. лв., за Созопол – 4,5 млн. лв., и за 

Раковски – 2 млн. лв. 
В Министерството на финансите 

се разглеждат постъпили искания за 
временни безлихвени заеми от още 5 
общини. Това са общините Сливен, Гоце 
Делчев, Сунгурларе, Симитли и Казанлък. 
Общият размер на средствата, които се 
предвижда да им бъдат предоставени, е 
около 10 млн. лв.

Мирослав Еленков

Завърши първият етап 
от изграждането на ин-
фраструктурата на Ико-
номическа зона „София – 
Божурище“. На специална 
церемония служебният 
министър на икономика-
та и енергетиката Васил 
Щонов представи готови-
те обекти, както и новите 
инвеститорски проекти. 
„За мен е голяма чест и 
удоволствие да присъст-
вам на откриването. Зони 
от този тип дават въз-
можност на компаниите 
да дойдат на едно място, 
създавайки работни мес-
та. Това е един от двига-
телите на икономическия 
растеж на страната, вър-
ху който сме се фокуси-

рали”, отбеляза министър 
Щонов.

Икономическа зона 
„София – Божурище” е 
приоритетен проект на 
„Национална компания ин-
дустриални зони” ЕАД и е 
най-голямата по рода си в 
България. Тя се простира 
върху площ над 2 550 000 
кв. м и се развива на два 

етапа – фазa 1 (581 000  
кв. м) и фаза 2 (1 914 000 
кв. м). Проектирана е с 
предимно производствено 
предназначение. Към момен-
та са обособени 56 урегу-
лирани поземлени имота за 
застрояване с промишлени 
цели, като за всеки терен 
има задължителен минимум 
зелени площи.

Емил Христов

Пътната отсечка от 
Видин до АМ „Хемус“ ще 
бъде построена със заем 
от Европейската инвес-
тиционна банка (ЕИБ), 
заяви служебният вице-
премиер и министър на 
регионалното развитие и 
инвестиционното проек-
тиране Екатерина Заха-
риева в началото на засе-
данието на Обществения 
съвет към МРР. 

„Очаква се със заем 
от ЕИБ да се финансират 
общо три пътни проек-
та, които няма да бъдат 
включени в обхвата на 
ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020“, уточни тя. 
Страната ни ще разчита 
на средства от банката и 
за пътя София - Калоти-
на - от граничния пункт 
до Северната скоростна 
тангента на столицата и 
за Южната й дъга в учас-
тъците от кв. „Бъкстон“ 

до АМ „Люлин“ и от послед-
ното кръстовище на район 
„Младост“ до АМ „Тракия“.

Прогнозата е заемът 
за трите пътни участъка 
да бъде между 800 и 840 
млн. лв., съобщи председа-
телят на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ инж. Ла-
зар Лазаров. 

В заседанието участ-
ваха още изп. директор на 
НК „Стратегически инфра-
структурни проекти“ инж. 
Асен Антов, инж. Стефан 
Карчев – гл. експерт в КСБ,  
Николай Иванов – предсе-
дател на ББА „Пътна без-

опасност“, и инж. Павел 
Диковски – председател 
на ББК „Пътища“. Очаква 
се до края на мандата на 
служебното правителство 
да се проведат още две 
заседания на Обществе-
ния съвет към Министер-
ството на регионалното 
развитие, на които ще се 
коментира нормативна-
та уредба в областта на 
инвестиционното проек-
тиране и състоянието на 
ВиК сектора.

Повече  по  темата 
– в следващия брой на 
в. „Строител“.

Снимки авторът
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Софийското метро получи 8 млн. лв. 

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

Капиталът на Фонд 
ФЛАГ се увеличава с 30 
млн. лв. Той ще бъде осигу-
рен чрез емитиране на 30 
хил. нови акции с номинална 
стойност от 1000 лв., кои-
то ще бъдат придобити от 
държавата чрез Министер-
ството на регионалното 
развитие. С допълнителния 
ресурс Фондът ще може да 
продължи да подкрепя общи-
ните при изпълнението на 
европроекти с нисколихвени 
кредити и мостово финан-
сиране, докато те получат 
средства от Управляващия 
орган. Това съобщи служеб-
ният вицепремиер, министър 
на регионалното развитие и 
на инвестиционното проек-
тиране Екатерина Захари-
ева на пресконференция след 

редовното седмично заседа-
ние на правителството. 

„Към настоящия момент 
собственият капитал на 
дружеството е 65 млн. лв. 
и е крайно недостатъчен, 
за да отговори на потреб-
ностите на общините в 
края на програмния период. 
Според прогнозата само за 
2014 г. от Фонда ще се тър-
си кредитен ресурс в размер 
на 378 млн. лв. До края на го-
дината се очаква недостиг 
от 200 млн. лв.”, заяви Екате-
рина Захариева, допълвайки, 
че голям брой общини чакат 
за кредити. През първите 
шест месеца на 2014 г. са 
подадени 86 искания за фи-
нансиране от 57 местни 
власти на обща стойност 
160,4 млн. лв. Одобрени са 67 
искания за 65,2 млн. лв. То-
ест, в края на август Фон-
дът е изчерпал средствата 
за кредити.

Вицепремиерът комен-
тира, че кабинетът е взел 
решение да подкрепи два 
проекта с висока общест-
вена и социална значимост. 
Това са строителството 
на Софийското метро от 
метростанция „Джеймс Ба-
учер” до кв. „Хладилника” и 
изграждането на спортен 
комплекс „Колодрума” в Плов-
див. За целта са одобрени 
трансфери по бюджетите 
на двете общини в размер, 
съответно 8 млн. лв. и 5,6 
млн. лв. 

Захариева обясни и мо-
тивите за приетата акту-
ализация на Постановление 
103/2013 г. на МС. Промени-
те позволяват на МРР да 
отпуска допълнителна фи-
нансова помощ на кандида-
тите по проект „Енергийно 
обновяване на българските 
домове”, без да е необходимо 
да получат предварително 

отказ от Фонда за жилищно 
обновяване. „Причината за 
актуализацията е, че Фон-
дът се управлява от КТБ, 
която е поставена под осо-
бен надзор и не извършва 
дейност по предоставяне 
или отказване на кредити. 
По този начин се блокира 
възможността собствени-

ци, които нямат финансови 
възможности, но желаят 
сградата, в която живеят, 
да се включи в проекта, да 
кандидатстват и да полу-
чат допълнителна помощ. 
Това е пречка за участието 
на цялата сграда в проек-
та и затруднява достъпа 
на европейски средства до 

българските граждани при 
изпълнение на мерки за енер-
гийна ефективност”, поясни 
Екатерина Захариева. По 
думите й собствениците 
вече ще могат да подават 
своите заявления-деклара-
ции в МРР, без да се налага 
да изчакват получаването на 
отказ от КТБ. 

Министерският съвет прие прото-
колно решение във връзка със спрените 
плащания по Оперативната програма 
„Околна среда 2007 - 2013” и допълнител-
ните мерки, изискани от Европейската 
комисия (ЕК) за подобряване на системи-
те за управление и контрол. Правител-
ството се съгласи с предложената от 
службите на ЕК финансова корекция в 

размер на 152 916 261 лв. Грешката пред-
ставлява 9,5% от стойността на догово-
рите с изпълнители, които са 239 на брой 
и бяха обект на проверка. Корекцията е 
определена въз основа на резултатите 
от работата на Управляващия орган, 
Сертифициращия орган и службите на 
Комисията. Тя следва да бъде изплащана 
през 2014 г. и следващите години.

Правителството няма да финансира 
проекти по Публичната инвестиционна 
програма „Растеж и устойчиво разви-
тие”, за които не е сключен договор с из-
пълнител до 17 септември 2014 г. вклю-
чително. Това съобщи министърът на 
финансите Румен Порожанов, след като 
кабинетът прие постановление, съглас-
но което се прекратяват проектите без 
избран изпълнител. 

„По предварителни данни с това ре-
шение държавният бюджет ще спес-
ти около 135 млн. лв., като е възможно 
те да достигнат и 140 млн. лв. Този 
ресурс няма да се пренасочва. Той ще 

бъде оставен в резерва. Всички проек-
ти по програмата, за които има избран 
изпълнител и се изпълняват, ще бъдат 
финансирани до края на 2014 г.”, посочи 
Порожанов.

Той напомни, че по ПИП бяха предос-
тавени 499,345 млн. лв. за реализиране-
то на проекти и програми с регионално 
и национално значение. От тях бяха одо-
брени и разпределени близо 289 млн. лв. в 
173 общини за 368 проекта, а малко над 
210 млн. лв. бяха предвидени за министер-
ства и ведомства. Окончателна инфор-
мация за състоянието на проектите ще 
има до края на септември.

България ще участва в три про-
грами за транснационално и в пет за 
трансгранично сътрудничество през 
периода 2014 - 2020 г. На последното 
си заседание кабинетът изрази съгла-
сие със съдържанието на всички осем 
програми, които ще бъдат предста-
вени в ЕК за одобрение. По тях ще се 
реализират проекти за развитието 
на трансграничните региони, за на-
сърчаване на партньорството между 
държавите участнички, за обмяната 
на опит, добри практики и иноватив-
ни подходи, свързани с управлението 
и изпълнението на инициативите за 
териториално сътрудничество.

Одобрените програми за транс-
национално  сътрудничество  са  
„ИНТЕРАКТ III”, „Дунав” и „Балкани - 
Средиземно море”. Общият бюджет 
на „ИНТЕРАКТ III” е 46 344 220 евро, от 
които средствата от Европейския 
фонд за регионално развитие  (ЕФРР) 
са 39 392 587 евро. Националният при-
нос на България към програмата е 
117 132 евро. „Дунав“ ще се финансира 
от ЕФРР с 202 095 405 евро, 19 800 000 
евро са от Инструмента за предпри-
съединителна помощ и от Европей-

ския фонд за добросъседство (ЕИД). 
Изпълнението на „Балкани - Среди-
земно море” ще се осигури от ЕФРР с 
28 330 108 евро и с 5 126 138 евро от 
Инструмента за предприсъединителна 
помощ.

Петте програми за трансгранич-
но сътрудничество на България са с 
Румъния, Гърция, Турция, Сърбия и Ма-
кедония. Общата им стойност възли-
за на 471 406 526 евро. Програмите 
за трансгранично сътрудничество с 
Турция, Сърбия и Република Македо-
ния се субсидират по Инструмента за 
предприсъединителна помощ. Техният 
размер е съответно 29 642 984 евро 
(22,19 млн. евро от ЕС), 34 102 251 евро 
(28,98 млн. евро от ЕС) и 19 461 687 
евро (16,54 млн. евро от ЕС). Национал-
ното съфинансиране е 15%. Бюджетът 
на програмата „Румъния – България”  е 
258 504 125 евро, от които 215 745 513 
евро са от Европейския фонд за реги-
онално развитие (ЕФРР), а национал-
ното съфинансиране е в размер на 13%. 
По програмата „Гърция – България” са 
предвидени 129 695 569 евро, от които 
110 241 234 са от ЕФРР. Националното 
съфинансиране е в размер на 15%.

В брифинга след редовното заседание участваха вицепремиерът Екатерина Захариева, минис-

търът на финансите Румен Порожанов и министърът на земеделието и храните Васил Грудев
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Десислава
Бакърджиева

Министър Ангелкова, 

поставихте си амбици-

озни цели в рамките на 

мандата на служебното 

правителство. Всъщ-

ност кое ще е най-голя-

мото предизвикател-

ство за вас?

Сред приоритетите 
ми е работата по проек-
тите с европейско финан-
сиране. Направихме пълен 
преглед на дейностите 
по Оперативна програ-
ма „Транспорт” (ОПТ), за 
да открием къде са про-
блемите и да набележим 
стъпки за тяхното раз-
решаване. Резултатите 
показват, че на някои ин-
фраструктурни обекти 
са допуснати закъснения, 
които все по-трудно ще 
бъдат преодолени. Напра-
вихме инспекции на място 
на всички високорискови 
проекти и провеждаме 
срещи с изпълнителите, 
за да видим дали имат 
ресурс да се справят в 
тази ситуация. Трябва да 
е ясно, че сме решени на 
всичко, дори и на прекра-
тяване на договори, но 
няма да допуснем евро-
пейски проекти да бъдат 
блокирани заради недобро-
съвестни изпълнители.

Може да се каже, че 
това е и сред най-голе-
мите предизвикателства 
пред мен – да успеем да 
мобилизираме всички сили 
и да ускорим работата, 
защото трябва да използ-
ваме максимално времето 
на строителния сезон и 
така да приключим проек-
тите в срок.

Позитивното е, че към 
момента няма опасност 
от спиране на средства-
та по ОП „Транспорт”. До 
края на 2014 г. трябва да 
бъдат възстановени още 
82 млн. евро, за да изпъл-
ним изискванията на ЕК. 
Това е напълно постижи-
мо, но истинското предиз-
викателство е да усвоим 
целия наличен ресурс по 
програмата до края на 
2015 г. Тоест, трябва да 
разплащаме приблизител-
но по около 100 млн. лв. на 
месец, което изисква ди-
намична работа от всич-
ки ангажирани с проек-
тите – от Управляващия 
орган в министерството 
до строителите. Това и 
правим. В крайна сметка е 
в общ интерес да успеем 
с тази амбициозна задача.

Заедно с това активно 
работим по подготовката 
на Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-
на  инфраструктура ” , 
както и за подаването 
на първите проекти по 
Механиз ма за Свързана 
Европа (Connecting Europe 
Facility).

Очаквате ли изпъл-

нителите на рисковите 

жп обекти да се моби-

лизират и да приключат 

навреме?

Вече получих ревизира-
ните строителни програ-
ми и екипът ми ги анали-
зира. Предстои да направя 
проверка на строителни-

те дейности по един от 
рисковите проекти - жп 
отсечката Пазарджик – 
Стамболийски, която на 
предишната инспекция 
беше на 6% физическо из-
пълнение, при положение 
че по договор трябва да е 
готова до май 2015 г.

Как би се отразило 

прекратяването на до-

говора с изпълнителя на 

проекта? Няма ли да за-

бави още повече завърш-

ването на обектите?

При прекратяване на 
договора неминуемо ще 
се забави изпълнението 
на обекта, затова казвам, 
че това е крайна мярка. 
Но ако изпълнителят не е 
в състояние да се справи 
със своя ангажимент, ние 
нямаме друга алтернати-
ва – трябва друг изпълни-
тел, за да се реализира 
обекта. Все пак това са 
европейски проекти и дър-
жавата не може да стои и 
да чака безучастно.

Кои пътни проекти 

ще следите изкъсо?

Високорискови са лот 2 
на АМ „Марица” и лот 4 на 
АМ „Струма”. В постоянен 
контакт сме с колегите 
от Министерството на 

регионалното развитие и 
се надявам, че в най-крат-
ки срокове ще можем да 
обявим дали е възможно 
завършването на обекти-
те с тези изпълнители, 
или някъде се налагат и 
по-драстични мерки.

Защо са допуснати 

забавянията при всички 

проблемни инфраструк-

турни обекти?

Големите инфраструк-
турни проекти са много 
комплексни и сложни, за-
това винаги е възможно да 
излязат непредвидени про-
блеми, които да забавят и 
дори да блокират даден 
проект. Тези потенциални 
рискове могат да бъдат 
избегнати с по-детайлно 
планиране и това ще бъде 
подходът при работата ни 
по новата ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020 г.”. Много 
важно е и изпълнителите 
по-добре да правят оцен-
ка на риска, така че да не 
се допусне оскъпяване на 
който и да е проект зара-
ди недобро планиране на 
изпълнителя. 

Споменахте, че важна 

задача за вас са подго-

товката и подаването 

на проекти по Механиз-

ма за Свързана Европа. 

Какво предстои по този 

инструмент?

Има конкретни изиск-
вания какви проекти мо-
гат да кандидатстват 
– те трябва да са еколого-
съобразни и същевремен-
но да имат трансгранично 
значение. В момента под-
готвяме няколко проекта, 
които последователно ще 
подадем за кандидатства-
не. Предвиждаме на първо-
то набиране на проекти 
да предложим жп линията 
Драгоман – София – Елин 
Пелин. Той отговаря на 
всички изисквания на про-
грамата и се надявам, че 
ще получи необходимата 
подкрепа. Трасето обхва-
ща около 65 км и е разделе-
но на три участъка.  

Какво можете да на-

правите през следващи-

те месеци за БДЖ?

Към момента общите 
задължения на „Холдинг 
БДЖ” ЕАД възлизат на 
почти 600 млн. лв. Въпре-
ки трудната ситуация, в 
която се намира държав-
ният железопътен превоз-
вач, компанията обслужва 
всички свои текущи задъл-
жения както към персона-
ла и търговски контраген-
ти, така и към банките 
кредитори.

Главен приоритет ми е 
да продължа активния ди-
алог с всички кредитори, 
защото само по този на-
чин ще постигнем основ-
ната си цел – приемане на 
всеобхватно взаимно при-

емливо споразумение за 
разсрочване задължения-
та на компанията.

На този етап се стре-
мим да бъде ускорен про-
цесът по нотифициране 
на помощта за БДЖ в раз-
мер на 170 млн. лв. от Ев-
ропейската комисия. Вече 
имаме принципната пози-
ция на Генерална дирекция 
„Конкуренция”, че Европей-
ската комисия смята за 
допустима държавната 
помощ за преструкту-
риране на БДЖ. Това ще 
позволи разговорите с 
кредиторите да могат да 
придобият и по-ясни па-
раметри. Тази помощ ще 
осигури по-голяма ста-
билност и спокойствие в 
осъществяването на дей-
ността на дружеството.

Ще работите ли и за 

електронното управле-

ние? Какви са плановете 

ви в тази насока?

Електронното упра-
вление е един от приори-
тетите на правителство-
то. Задача на моя екип е 
да предприемем бързи 
стъпки за преодоляване на 
принципа „работа на пар-
че”. В тази посока е и едно 
от първите решения на 
правителството - обеди-
няването на отговорност-
та за функционирането на 
две държавни структури, 
които имат пряка връзка с 
електронното управление 
– Съвета за администра-
тивна реформа и Съвета 
за е-управление. Двете 
структури ще се коорди-
нират от вицепремиера 
Екатерина Захариева.

Започна подготовка 
на промени в Закона за 
електронното управле-
ние, които ще улеснят 
предоставянето и ползва-
нето на електронни адми-
нистративни услуги и до 
края на месеца ще бъдат 
предложени за обществе-
но обсъждане. Изменени-
ята в закона, който е от 
2007 г., трябва да регла-
ментират функциите на 
държавния системен ад-
министратор. Той трябва 
да осигури поддръжката 
и устойчивостта на вне-
дрените системи. На сре-
щата ми с браншовите 
организации от сектора 
на информационните тех-
нологии и съобщенията 
промените в закона бяха 
във фокуса на обсъждани-
ята. Експертният екип, в 
който има представители 
на браншовите структури 
– по предложение на биз-
неса, работи активно и се 
провеждат срещи почти 
всеки ден.

За времето на дейст-
вие на служебния кабинет 
ще бъдат разработени 
годишни планове за изпъл-
нение на Стратегията 
за електронно управле-
ние, както и методика на 
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оценка на изпълнението на 
дейностите.

Какво следва до фина-

лизирането и одобрява-

нето на ОП „Транспорт 

и транспортна инфра-

структура”?

Вече получихме първи-
те коментари от Евро-
пейската комисия по ОП 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура” и съвсем 
скоро ще изпратим реви-
зирания вариант в Брюк-
сел. Като цяло комента-
рите са технически и се 
надяваме, че е възможно 
след тяхното отразява-
не комисията да премине 
към одобряването на про-
грамата.

Кога очаквате да при-

ключат официалните 

преговори с ЕК? Възмож-

но ли е да настъпят из-

менения при ключовите 

проекти в окончателния 

вариант на ОПТТИ?

Беше много важно да 
направим приоритизация 
на проектите. В пътния 
сектор основното е за-
вършването на цялата 
АМ „Струма”, което озна-
чава до 2020 – 2022 г. да 
сме изградили и пуснали в 
експлоатация и лот 3, кой-
то обхваща Кресненско-
то дефиле. Предложихме 
и цялата АМ „Хемус” да 
бъде включена в обхвата 
на Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
– 2020 г”.” Мисля, че няма 
да е пресилено, ако кажа, 
че това е най-важният 
проект за Северна Бълга-
рия. Още един обект е със 
стратегическо значение 
за връзката север – юг, а 
именно тунелът под връх 
Шипка.

В жп сектора трябва 
да завършим модерниза-
цията по цялата линия 
Пловдив – Бургас. Много 
важна е и линията Елин 

Пелин – Септември. Про-
ектът е разделен на два 
участъка, като е реалис-
тично до 2020 – 2022 г. да 
успеем да изградим трасе-
то Елин Пелин – Ихтиман. 
В новия програмен период 
продължаваме и работата 
по разширението на ме-
трото в София – проект, 
доказал своето огромно 
значение.

П р е з  п о с л е д н и т е 

месеци лот 3.2 от АМ 

„Струма” предизвика де-

бат между различни екс-

перти. Поискана беше ал-

тернатива на тунела при 

Кресна. Какво е вашето 

мнение за съоръжение-

то? Считате ли, че това 

е най-добрият вариант, и 

ще се вслушате ли в от-

правените критики?

Всеки вариант има 
своите плюсове и минуси, 
но вече сме в такъв етап, 
че трябва да преценяваме 
най-вече кое решение може 
да доведе до изпълнението 
на проекта в рамките на 
програмния период. Това е 
въпрос, който обсъждаме 

не само с Министерство-
то на регионалното разви-
тие, но и с европейските 
ни партньори, защото от 
решението зависи и фи-
нансирането на лотове 2 
и 4, които в момента се 
изграждат по ОП „Транс-
порт 2007 – 2013 г.”.

Отчужденията на 

земя са едни от най-се-

риозните проблеми при 

изпълнението на проек-

ти по оперативните про-

грами. Как би могъл да се 

реши този въпрос?

Наистина отчужди-
телните процедури често 
водят до сериозни забавя-
ния при реализацията на 
проектите, още повече че 
след последните норма-
тивни промени не се до-
пуска започване на стро-
ителни дейности, докато 
всички отчуждения не са 
приключили. Това означа-
ва, че трябва много по-
внимателно да планираме 
изпълнението на проекти-
те. Ако се справим с тази 
задача, не само ще решим 
въпроса с отчужденията, 

но и много други проблеми 
– пресичането и премест-
ването на комуникационни 
мрежи, които не са отра-
зени на кадастралните 
карти, време за археоло-
гически проучвания.

Смятате ли, че тряб-

ва да се привличат чуж-

ди инвестиции в инфра-

структура,  които да 

допълват европейските 

средства?

През последните месе-

ци различни проекти полу-
чаваха публичност заради 
заявен чуждестранен ин-
терес. Според много екс-
перти са нужни промени в 
нормативната база, каса-
ещи публично-частното 
партньорство, които да 
създадат условия за чуж-
дестранните инвести-
тори, имащи интерес към 
подобни проекти. Но това 
е въпрос, който тепърва 
ще се обсъжда.

Ще си сътрудничите 

ли с Камарата на строи-

телите в България?

Винаги съм работила 
интензивно с Камарата 
на строителите. Още ко-
гато бях в Управителния 
съвет на АПИ, а по-късно 
и като заместник-ми-
нистър на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството съм се стремяла 
да обсъждаме с бранша 
всяко важно решение. 
Това е подходът ми на 
работа и тук – надявам 

се взаимното доверие, 
което сме изградили през 
годините с Камарата на 
строителите, да е в ос-
новата на все по-добри 
резултати при изгражда-
нето на транспортната 
инфраструктура на стра-
ната.

С какви  проблеми 

подозирате, че ще се 

сблъскате, докато сте 

служебен министър?

За съжаление пробле-
мите в сектора са на-
трупвани с години, дори 
десетилетия и аз нямам 
амбицията, че за 2 месе-
ца мога да реша всички. 
Затова си поставям реа-
листични цели, които мо-
жем да постигнем и кои-
то ще имат значение за 
хората. Да ускорим рабо-
тата по ОП „Транспорт”, 
да получим одобрение на 
ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура”, 
да продължим активния 
диалог с кредиторите на 
БДЖ, да направим пълен 
прег лед на състоянието 
на дружествата и където 
е нужно, да вземем спеш-
ни мерки. Това са част от 
нещата, които можем да 
направим за това малко 
време, но които ще имат 
отражение за целия сек-
тор в дългосрочен план.

Какво си пожелавате 

да се случи през следва-

щите месеци?

Пожелавам си да из-
пълня всички цели, които 
си поставям. Това ще 
бъде важно като цяло за 
сектора, но и за хората. 
Пожелавам си и да няма 
инциденти. Тази година 
се случиха много трагич-
ни събития – заедно с на-
водненията имаше ръст 
на тежки пътно-транс-
портни произшествия, ин-
циденти в железопътния 
транспорт. Дано всичко 
това вече е останало зад 
гърба ни, а от трудните 
моменти да се научим 
да бъдем по-отговорни и 
съпричастни.

Снимки в. „Строител“

Физическото изпълнение на жп отсечката Пазарджик – Стамболийски е достигнало 6% 

Лот 2 на АМ „Марица” е сред високорисковите проекти

         информационните технологии и съобщенията: 
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Учебно-квалификацион-
ният център по строи-
телни професии във Вал-
дорф е най-модерният 
измежду шестте други в 
страната, намиращи се 
в Есен, Франкфурт, Ер-
фурт, Нортхаузен и Гера. 
Ръководството на КСБ 
беше на посещение в него 
в рамките на визитата си 
в Германия. 

Създаден през 1981 г., 
центърът се простира на 
площ 86 хил. кв. м, като  на 
46 хил. от тях функциони-
ра зона за обучение с теж-
ка строителна техника, 
15 хил. кв. м - за кранове, и 
3 хил. кв. м - за управление 
на компактна техника. Ад-
министративната сграда, 
където се намират поме-
щенията за теоретич-
ното обучение, е на два 
етажа с около 7 хил. кв. м 
разгъната площ. 

На 15 хил. кв. м се раз-
простират паркинги, скла-
дове и прилежащи помеще-
ния. Обособени са няколко 
халета за провеждане на 
теоретичните и практи-
ческите занимания, как-
то и място за поддръжка 
и ремонт на наличната 
строителна техника. Цен-
търът разполага с голяма 
конферентна зала за 120 
души, която се ползва и за 

провеждане на изпити. За 
целите на обучението се 
ползват три ескалатора 
с гъсеничен ход, които се 
управляват с лазер и GPS 
техника, четири верижни 
багера с мощност 18-20 т, 
три самоходни багера по 
16 т, гредер за земни ра-
боти 12 т,  два големи 
валяка и малки колесни 
товарачи. Сред символи-
те на центъра са двата 
въртящи се кулокрана. 

Освен  обучението 
за оператори на строи-
телни машини, с което 
всъщност центърът се 
различава от другите 
подобни места, Валдорф 
предлага и подготовка по 

другите строителни про-
фесии. Там се учат зидари, 
кофражисти, как се обра-
ботват и преработват 
метал и дърво, изграждат 
се умения за ползване на 
геодезически уреди. Обу-
чението включва и обез-
опасяване на строителни 
обекти и площадки, знания 
за здраве и безопасност 
на работното място, как-
то и, разбира се, разчита-
не на скици и чертежи. 

П о д г о т о в к а т а  п о 
строителна механика 
обхваща стартирането, 
оперирането и спирането 
на техниката, но също и 
нейното пренастройва-
не, товарене и обезопа-

сяване на строителните 
машини, като основните 
дейности са правене на 
изкопи и насипи.  Набляга 
се на умения, необходими 
за извършване на пътни 
строителни работи без 
спиране на движението. 
Темите на обучение по ра-
бота със строителната 
техника включват: под-
дръжка и технически пре-
глед, контрол и настройка 
на транспортни средства 
и системи, диагностика и 
ремонт, моторна техника 
и ремонт на моторни сис-
теми, електрохидравлични 

системи в съвременната 
строителна техника, сис-
теми за пренасочване на 
енергия, спирачни систе-
ми. Центърът разполага с 
онлайн учебна платформа, 
където са качени помощни 
анимации, видео клипове и 
тестове за проверка на 
нивото на знания. Тук има 
и интернат за 115 човека.

Учителите са не само 
от района и провинцията, 
но и от цяла Германия.  
Същото се отнася и за 
учениците. По време на 
обучението те нощуват 
в интерната, където се 

хранят три пъти дневно, 
без да плащат нищо. Раз-
ходите се поемат от со-
циалната каса на бранша, 
като центърът получава 
определена сума за всеки 
ден и вид обучение. Соб-
ствеността е на съюз, в 
който влизат Строител-
ната камара, Камарата на 
зидарите и синдикатите. 
Част от немското та-
рифно съглашение, което 
важи за цяла Германия, 
постановява всяка стро-
ителна фирма да отчита 
2% от своя фонд работна 
заплата в тази социална 

Инж. Джани Антова, 
гл. експерт 
„Международна 
дейност“, КСБ

Строителната камара на Хе-
сен - Тюрингия има конкретни на-
мерения и проекти, които иска да 
осъществи съвместно с колеги-
те от Камарата на строителите 
в България (КСБ), както и желание 
да си сътрудничи с родните фир-
ми по отношение на изграждане 
на система за професионално 
образование. Това стана ясно по 
време на работна визита на ръ-
ководството на КСБ в Германия. 
Официалното посрещане на бъл-
гарските гости се състоя в за-
мъка Вартбург, където председа-
телят на Строителната камара 
на Хесен - Тюрингия д-р Буркхард 
Зиберт сърдечно приветства 
с добре дошли председателя на 
КСБ инж. Светослав Глосов, зам.-
председателя Пламен Иванов и 
изп. директор инж. Иван Бойков. 

Д-р Зиберт представи сфери-
те на дейност и приоритетите 
на организацията, оглавявана от 
него. Тя включва около 240 стро-
ителни фирми от двете провин-
ции. Основните й ангажименти 
до голяма степен се определят 

от ролята й да консултира фир-
мите членове при сключването на 
договори. При създаване на нови 
законопроекти или изготвяне на 
изменения към съществуващи 
нормативни актове, касаещи 

строителната индустрия, кама-
рата на Хесен - Тюрингия провеж-
да проучвания и анализи и се до-
питва до компаниите, членуващи 
в нея, защото главната цел, коя-
то са си поставили от организа-

цията, е да съдействат за добри 
рамкови и законови условия, така 
че бизнесът да работи спокойно.

От своя страна председате-
лят на КСБ инж. Глосов представи 
българската браншова организа-

ция, като посочи, че държавата й 
е възложила чрез специален закон 
да регулира процесите в сектор 
„Строителство“, осигурявайки 
основата за развитие на бизне-
са и спазване на нормативната 
база. Той разказа на домакините 
за Централния професионален ре-
гистър на строителя, поддържан 
от Камарата, уточнявайки, че в 
него са вписани всички фирми от 
бранша, разпределени в групи и 
категории. „Те са обособени в за-
висимост от обемите продукция 
на компаниите, реализираната им 
дейност, техния състав, както и 
специализацията им в определен 
вид строителство. Камарата 
има и 27 областни представи-
телства, както и свое печатно 
издание - в. „Строител“. Като 
организация, която представля-
ва бранша, работим и по решава-
нето на най-важните проблеми 
за фирмите. Те са свързани с не-
съвършената нормативна база, 
остарелите и поправяни много-
кратно закони за устройство на 
територията и за обществените 
поръчки. Пропуските в последния 
позволяват нелоялна конкуренция, 
залагане на дискриминационни 
условия в търговете, предвари-
телно решен краен резултат от 

Приоритет е сътрудничеството при изграждане на система за професионално образование

Социален фонд осигурява средства за квалификационните центрове

Инж. Джани Антова изпробва базата за обучение

Ръководството на КСБ се срещна с представители на местни строителни компании

Снимки авторът
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процедурите“. Така инж. Глосов 
обобщи предизвикателствата 
пред сектора в България. Той не 
пропусна да подчертае и труд-
ностите, които произтичат от 
недостига на квалифицирани 
кадри, както и неактуалното за 
нуждите на бизнеса професио-
нално образование. Председате-
лят заяви, че Германия е водеща 
страна по отношение на норма-
тивната база, а има и изключи-
телно добри практики в сферата 
на професионалното обучение и 
подготовката на кадри. „С това 
е свързана и най-важната цел на 
нашето посещение - да обменим 
опит, да видим как сте решили 
тези проблеми и ако можем, да 
заимстваме работещи модели и 
да ги приложим в нашата страна, 
съобразени с нашите условия“, 

обърна се инж. Глосов към домаки-
ните. Той каза, че Камарата вече 
е превела немския правилник за 
търговете в строителството, 
на базата на който работна гру-
па от експерти и преподаватели 
е изготвила три проектозакона, 
които да урегулират строител-
ния процес от проектирането до 
предаването на готовия обект. 

„Разчитаме след сегашното 
ни посещение да можем да пред-
ложим решения в областта на 
професионалната квалификация. 
Не на последно място бих искал 
да подчертая готовността и же-
ланието на фирмите - членове на 
КСБ, да работят с немските си 
колеги както в България, така и 
в Германия. Компаниите, заети в 
Германия, ни информират за някои 
проблеми, с които се сблъскват 

- можем да обсъдим съвместни 
идеи за преодоляването им. В 
заключение искам да ви уверя, 
че КСБ е и ще бъде отворен и 
отговорен партньор на немския 
бизнес. Виждаме бъдещето ни в 
развитие на сътрудничеството“, 
завърши изказването си предсе-
дателят на КСБ.

По време на срещите стана 
ясно още, че в допълнение към 
основните дейности. Строител-
ната камара на Хесен - Тюрин-
гия представлява своите фирми 
членки пред съдебните власти 
при спорове от трудовоправно 
естество. Освен това органи-
зацията като социален партньор 
участва в преговорите по мини-
малните тарифи за строителни 
дейности. По думите на д-р Бурк-
хард Зиберт  строителният па-
зар в Германия се развива добре 
и може да се каже, че в момента 
има по-голямо търсене, отколко-
то предлагане. Това се дължи на 
факта, че във Федералната репу-
блика са предвидени инвестиции 
в област та на инфраструктура-
та поради необходимостта от 
спешно саниране и рехабилитира-
не на мостове и десетки пътни 
съоръжения. Предвидени са също 
инвестиции за изграждане на ин-
фраструктура за алтернативна 
енергия. Енергийната реформа 
в Германия започва с отказа на 

страната от енергия, добивана 
от атомни електроцентрали, и 
тази промяна създава необходи-
мостта от изграждане на нова 
инфраструктура. 

Строителният сектор във 
Федералната република в момен-
та се характеризира с голямо 
търсене на квалифицирана ра-
ботна ръка - около 50% от заети-
те в бранша са на възраст над 
45 г. Изчислено е, че всяка годи-
на Германия се нуждае от около 
10 хил. нови обучени работници 
и страната не може да се спра-
ви с набавянето на тези хора. В 
този контекст Строителната 
камара на Хесен - Тюрингия се 
интересува от сътрудничество 
с България, така както се инте-
ресува и от развитието на нашия 

строителен пазар, прогнозите за 
него и очакванията на фирмите 
за неговото бъдеще.  

Строителната камара на 
Тюрингия иска да осъществи съв-
местно с КСБ и сътрудничество 
по отношение на изграждане на 
система за професионално об-
разование. Д-р Буркхард Зиберт 
увери своите гости, че планират 
да направят необходимите стъп-
ки, след което ще се обърнат към 
КСБ с конкретно предложение. 
Фирмите, присъствали на пред-
ставянето на Строителната 
камара и последвалата среща с 
ръководството й, изразиха жела-
ние да се включат в официална-
та визита в България догодина, 
която вероятно ще е през март 
- април. 

Ралф Ханеман, директор на Центъра за професионално образование 

към строителната индустрия на Хесен - Тюрингия, инж. Иван 

Бойков - изп. директор на КСБ, д-р на юридическите науки Буркхард 

Зиберт, председател на Строителната камара на Хесен - Тюрингия, 

инж. Светослав Глосов - председател на КСБ, Пламен Иванов - зам.-

председател на КСБ, и Надя Теохарова, директор „Външни пазари” на 

Немската строителна федерация (HDB)

каса. Ако компанията из-
вършва обучителна дей-
ност, тези 2% й се връ-
щат. Много фирми поемат 
ангажимент за 3-годишно 
обучение, което премина-
ва в техникума, фирмата 
и подобни центрове, като 
за времето на работа обу-
чаващият се получава за-
плащане от компанията. 
То обаче се осигурява от 
социалната каса на бран-
ша. Това съглашение не е 
регламентирано със за-
кон, но в него доброволно 
участват всички строи-
телни фирми, за да се под-
държа интензивността на 
професионалното образо-
вание, от една страна, и 
да защитават интереси-
те на бизнеса - от друга. 
Въпреки че основното 
финансиране на центро-
вете идва от фирмите, 
частично се включва и 
държавата посредством 
програми, предвиждащи 
курсове за преквалифика-
ция на безработни лица.

С много добри усло-
вия и чудесна материал-
на база се характеризи-
ра старото промишлено 
предприятие на Гера, пре-
върнато в учебен център. 
Както и в другите цен-
трове в Германия, тук се 
преподават всички видове 
основни специалности, но 
в допълнение са включени 
и часове по тръбополага-
не и канализации, както 
и заваряване на метали и 
пластмаси и работа със 
стъклопластика. Ръко-

водителите на центъра 
особено се гордеят с фа-
кта, че учениците имат 
на разположение най-до-
брата и модерна техника 
в заваръчната дейност и 
полагането на инстала-
ционни пакети. Предла-
гат и няколко по-нестан-
дартни обучения, като 
тунелно и железопътно 
строителство, които се 
развиват напоследък по-
ради съществувалото 
преди години в съседство 
професионално училище 
по минно дело. В курса по 
жп строителство, който 
е най-голям, се обучават 
повече от половината 
ученици в центъра. Зани-
манията се провеждат 
извън халетата, като 
включват основите на 
жп строителството и 
различни видове релсопо-
лагане, включително уп-
равление на строителни 
машини и термично ряза-
не на релси. По желание на 
отделни фирми се предла-
га също in-house обучение 
по определени специално-
сти. Финансирането на 
подготовката е уредено 
както в другите центро-
ве на Германия, затова не 
е проблем да се приемат 
ученици от цялата стра-
на.

Домакините са осо-
бено горди със  свои-
те възпитаници, които 
обикновено  заемат чел-
ни места в Световното 
първенство по професии. 
Обучението се провеж-

да в халета, изградени 
върху площ 13 хил. кв. м, 
като целият комплекс се 
простира на терен 40 хил. 
кв. м. Главната сграда на 
учебното заведение е по-
строена преди повече от 
120 години, а през послед-
ните две десетилетия е 
реновирана и превърната 
в модерен и добре оборуд-
ван учебен център. В него 
работят 18 преподавате-
ли и доценти в различни 
области, като всеки един 
от тях трябва да прите-
жава минимум майстор-
ско свидетелство или да 
има завършено висше об-
разование. Тук се препи-
тават химици, електро-, 
строителни, машинни и 
минни инженери. Центъ-
рът предлага също след-
дипломна квалификация и 
има различни курсове за 
степени на майстори. 

Домакините комен-
тираха големия проект 
„Щутгард 21“,  касаещ 
централната гара в гра-

да. В момента в Германия 
съществува проблем, че 
поради добрата конюнк-
тура в строителството 
има глад за квалифицира-

ни специалисти, т.е. няма 
безработни строители, 
които биха могли да се 
квалифицират в тази спе-
циална професия - тунелно 
строителство. Експерт в 
областта може да стане 
само този, който е преми-
нал тригодишно обучение 
по всички основни строи-
телни специалности. Тази 
квалификация е по-специ-
ална, защото освен други-
те умения включва също и 
права за взривни работи, 
а придобилите я могат 
да строят по цял свят. В 
момента възпитаници на 
центъра в Гера реализират 
големи проекти в Сканди-
навия, Австралия и Китай. 

Любопитен факт за 
града е, че в началото на 
90-те години на миналия 
век Гера е бил процъфтя-
ващо селище с бързо раз-
виваща се машинострои-
телна, текстилна и минна 
промишленост. Това се е 
дължало на големите ура-
нови находища, всъщност 
те са най-големите в Из-
точна Европа. Там рабо-
тели над 35 хил. миньори. 
Но след политическите 
промени находищата са 
затворени и много от хо-
рата остават без препи-
тание. Затова в момента 
нивото на безработица в 
района е сравнително ви-
соко.



Таня Бъчварова, 
гл. експерт 
„Анализи, прогнози 
и мониторинг“

През януари общата 
строителна продукция в 
ЕС отчита повишение с 
1,1% на месечна база, а 
на годишна с 6,6%. Инже-
нерното строителство в 
общността регистрира 
ръст от 3,2% на годишна 
база, сградното - от 7,4%. 
В България през януари про-
дукцията от гражданското 
и инженерното  строител-
ство достига повишение 
от 3,7% спрямо декември, а 
на годишна база нараства 
с 5%. 

При сградното стро-
ителство през януари на 
годишна база се отчита 
спад от 2%. При инженер-
ното има ръст от 15,3%. 
Годишният ръст на обща-
та строителна продукция 
у нас достигна 5% срещу 
6,6% за ЕС. 

През февруари стро-
ителната продукция е на-
раснала средно на месечна 
база с 0,5% в целия Евро-
пейски съюз. На годишна 
база е отчетено увеличе-

ние с 6,1% в държавите от 
ЕС. Сградното строител-
ство на годишна база беле-
жи ръст от 6,4%, а инже-
нерното - от 5%.

Ръстът на строител-
ната продукция, отчетен 
в България през февруари,  
достига 0,3% на месечна 
база и 4,6% на годишна. При 
сградното строителство 

се отчита спад от 3,7% на 
годишна база, при инженер-
ното има ръст със 17%.

През март произведе-
ната строителна продук-
ция за страните от ЕС 
бележи  ръст от 5,3% на 
годишна база. Сградното 
строителство претърпя-
ва спад от 0,6%  и ръст на 
годишна база от 5,4%. При 

инженерното понижението 
е с 0,3% на месечна база и 
ръст от 4,3% на годишна. 
В България индексът на 
строителната  продукция 
за март се е повишил с 4,7% 
на годишна база, при ръст в  
ЕС от 5,3%, а в еврозоната 
– 5,2%.

Според данните на ев-
ропейската статисти-

ческа служба Евростат 
нарастването  на строи-
телната продукция у нас 
изостава в сравнение с ЕС.

През април произведе-
ната строителна продук-
ция на месечна база и в 
ЕС, и в еврозоната отчита 
ръст от 0,3%. В България за 
април тя се е свила с 1,1%. 
На годишна база пониже-
нието на строителната 
продукция у нас достига 
1,5%, докато в ЕС е реги-
стрирано увеличение със 
7,2%, а в еврозоната – със 
7,3%. Темповете на възста-
новяване на строителния 
сектор в България значи-
телно изостават от сред-
ните за ЕС и еврозоната.

Двигател на ръста на 
строителната продукция 
в ЕС на годишна база е   
сградното строителство с 
повишение от 8,4%, следва-
но от инженерното строи-
телство с 4,1%. 

През май произведена 
строителна продукция на 
месечна база в ЕС и в ев-
розоната отчита спад от 
1,4%. Строителната про-
дукция, произведена в Бъл-
гария за май, бележи ръст 
от 1,8%.

На годишна база в ЕС 
е регистрирано увеличе-
ние от 4,1%, а в еврозо-
ната от 4,4%. България 
отчита ръст с 6,1%. Ос-
новен двигател на ръста в 
строителния сектор в ЕС 
е продукцията на сград-
но строителство (5,3% ), 
което нараства с 5,6% в 
еврозоната. Инженерното 
строителство се свива с 
1,1% в ЕС и с 1,2% в евро-
зоната.

През юни произведена-
та строителна продукция 
спрямо май в ЕС отчита 
спад от 0,3%, а в еврозона-
та – 1,7%. Строителната 
продукция в България за 
юни бележи  ръст от 0,1%.

На годишна база ЕС ре-
гистрира спад от 0,5%, а в 
еврозоната спад от 2,3%. 
България достига ръст от 
5,6%. Регистрира се спад 
на сградното и инженер-
ното строителство за 
ЕС  - сградно  0,2% за ЕС, за 
еврозоната  спадът е 2%. 
При инженерното спадът е 
съответно 2,7% и 3,4%.

Строителната продук-
ция, произведена в ЕС, от-
чита ръст през второто 
тримесечие единствено 
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Регистрират се отрицателни стойности и дисбаланс. Един от         

Януари - юни 2014 г. / 
Януари - юни 2013 г.

Произведена продукция спад от 2,1%

Сградно строителство спад от 8,7%

Инженерно строителство ръст от 7,3%

Издадени разрешителни за строеж - общо Нарастване от 1,1%

Жилищни сгради Нарастване от 11,5%

Жилища Нарастване от 41%

Офис сгради Нарастване от 42,2%

Други сгради спад от 8,9%

Разходи за придобиване на ДМА спад от 7,6%

Преки чуждестранни инвестиции ръст от 44,5%

Наети по трудово правоотношение Намаляване от 1,6%

Безработни
Намаляване от 13,1% 
44 хил. бр.

Средна работна заплата Ръст от 5,1%

Значими статистически данни 
Отрасъл „Строителство“, януари - юни 2014 г.

Справка за проектите и договорите на общините като бенефициенти към 30.06.2014 г.
Име на общината  

със задължения над  

10 млн. лв.

Брой 

сключени 

договори

Стойност  

на сключените 

договори / хил. лв.

Стойност  

на изплатените 

суми / хил. лв.

Задължения / 

хил. лв.

АЙТОС 11 34075 2975 31100

АКСАКОВО 15 55512 18084 37428

БАЛЧИК 19 68643 13220 55423

БАНСКО 12 95011 26205 68806

БЕЛЕНЕ 10 46705 3161 43544

БЛАГОЕВГРАД 24 58507 36385 22122

БОТЕВГРАД 10 44590 31118 13472

БУРГАС 36 425589 214707 210882

БЯЛА 000530493 7 71793 7269 64525

ВАРНА 30 261079 113288 147791

ВИДИН 27 115035 39177 75857

ВРАЦА 21 165503 58118 107385

ГАБРОВО 34 197272 94984 102288

ГЪЛЪБОВО 6 34292 380 33911

ДОБРИЧ 22 74309 33590 40719

ДИМИТРОВГРАД 18 20702 10941 9761

ДРЯНОВО 9 26535 2178 24357

ДУЛОВО 8 22722 690 22032

ДУПНИЦА 28 32393 13463 18960

ЕЛИН ПЕЛИН 10 47790 7263 40527

ЕЛХОВО 8 18937 970 17967

ИСПЕРИХ 9 54085 10981 43104

ИХТИМАН 7 30822 2593 28229

КАВАРНА 7 30317 9991 20326

КАЗАНЛЪК 19 47583 21767 25816

КАРЛОВО 20 33814 12607 21207

КАОЛИНОВО 7 23958 1279 22680

КНЕЖА 12 37339 21141 16198

КОСТИНБРОД 11 105554 64394 41160

КРИЧИМ 8 34802 17578 17224

КУБРАТ 4 46636 19345 27291

КЪРДЖАЛИ 26 99784 45764 54020

КЮСТЕНДИЛ 25 98040 7713 90327

ЛЕВСКИ 10 45520 1566 43953

ЛОВЕЧ 24 52325 33547 18778

ЛУКОВИТ 12 54909 14251 40658

МЕЗДРА 14 36266 21942 14324

МОМЧИЛГРАД 19 31730 18683 13047

МОНТАНА 16  67975 30121 37854

НЕСЕБЪР 10 100142 39219 60923

НИКОПОЛ 11 45390 16696 28694

НОВИ ПАЗАР 13 50230 19440 30790

ПАВЛИКЕНИ 11 32386 12973 19413

ПАЗАРДЖИК 29 76556 21796 54760

ПЕРНИК 22 68722 45779 22943

ПЕТРИЧ 18 41075 10453 30622

ПЕЩЕРА 17 43920 27464 16456

ПЛЕВЕН 18 77908 36330 41578

ПЛОВДИВ 26 86929 36443 50486

ПОМОРИЕ 13 107579 28599 78980

ПОПОВО 25 61521 33464 28057

ПРИМОРСКО 5 61441 17298 44143

ПЪРВОМАЙ 15 47463 26764 20699

РАДНЕВО 9 45712 11766 33946

РАДОМИР 8 85888  6475 79412

РАЗГРАД 22 66846 22591 44524

РАЗЛОГ 13 29913 11234 18679

РАКОВСКИ 9 67833 40764 27069

САДОВО 27 67380 34239 33141

САМОКОВ 12 24474 12659 11815

САНДАНСКИ 16 70298 13361 56937

СВИЛЕНГРАД 18 57986 22043 35943

СВИЩОВ 18 51957 23453 28504

СЕВЛИЕВО 10 28614 15815 12800

СИЛИСТРА 24 89353 25042 64311

СЛИВЕН 22 86373 37752 48621

СОЗОПОЛ 14 84537 32255 52282

СОПОТ 9 54693 15468 39225

СТАМБОЛИЙСКИ 8 46064 14294 31770

СТАРА ЗАГОРА 19 162287 57917 104370

ТЕРВЕЛ 6 19796 7123 12673

ТРОЯН 17 54507 26409 28098

ТРЯВНА 9 18180 6230 11950

ТУТРАКАН 10 28387 7250 21137

ТУНДЖА 14 34500 19327 15173

ТЪРГОВИЩЕ 15 29769 11830 17939

ХАСКОВО 18 56291 20973 35317

ХИСАРЯ 10 54767 44405 10362

ЧЕРВЕН БРЯГ 18 34765 14397 20368

ЧИРПАН 7 49437 7538 41899

ШУМЕН 22 107788 33810 73978

ЯМБОЛ 24 154315 37835 116480

СТОЛИЧНА 61 945654 355618 590036

ОБЩО над 10 млн. лв. 1337 (51%) 6428373 (85%) 2416020 (76%) 4012353 (91%)

Други под 10 млн. лв. 1302 (49%) 1110007 (15%) 762017 (24%) 347990 (9%)

ОБЩО 2639 7538380 3178037 4360343 (58%)

Име на общината  

със задължения над  

10 млн. лв.

Брой 

сключени 

договори

Стойност  

на сключените 

договори / хил. лв.

Стойност  

на изплатените 

суми / хил. лв.

Задължения / 

хил. лв.

По данни на ИСУН
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        най-важните за БВП сектори продължава да затъва и търси посоката

на годишна база – съот-
ветно с 2,8% в еврозона-
та и с 3,4% в ЕС. Водещо е 
сградното строителство, 
при гражданското и инже-
нерното се наблюдава спад 
на годишна база.

Обща строителна  

активност 

Кон к у р е н т о с по с о -
бността на българската 
икономика не е висока, а в 
допълнение тя е и стагни-
раща. Анализът показва, че 
развитието на строител-
ната индустрия поне още 
две години ще продължава 
с бавни темпове и ще е да-
леч от нивата, които сме 
имали преди кризата. То е 
с неустойчив характер и 
критични стойности.

2014 г. ще бъде тежка 
за строителния бизнес. 
Това сочат докладите на 
НСИ за първото полугодие 
на годината. Изнесени-
те статистически данни 
са категорични - отрасъл 
„Строителство“ не може 
да провокира оптимизъм 
за излизане от кризата. 
Строителната индустрия 
продължава да изчислява 
рисковете и негативите 
при липса на напредък.

 Причините са:
Липсват фактори за 

сигурна среда, които да да-
ват възможност на фирми-
те и свързаните с тях дос-
тавчици да покажат ръст и 
положителни тенденции на 
развитие. 

Липсват активност 
и инвестиционна дейност.

Налице е задлъжня-
лост на бизнеса към банки-
те и на фирмите помежду 
им.

Нарастват задълже-
нията  на общините към 
частния сектор  – фактори, 
водещи до трудности при 
планиране на строителния 
бизнес.

Все още има стро-
ителна продукция, надви-
шаваща потребителското 
търсене.

Нараства вътреш-
нофирменият  дефицит 
на свободни парични сред-
ства.

Замразени са плаща-
ния към строителите за 
над 2 млрд. лв. по оператив-
ни програми.

Отрасъл „Строител-
ство“ за януари – юни  
2014 г. формира 5,6% от 
БДС с  около  18 700 стро-
ителни  предпри яти я , 
включително и тези без 
реализиран оборот по пред-
варителни данни на НСИ. 
По данни на ЦПРС към 30 
август 2014 г. строител-
ните компании, вписани в 
Регистъра, са 4697 бр., от 
които 4644  са български 
юридически лица. Остана-
лите 53 са чуждестранни 
фирми. Заличени към раз-
глеждания период са 596 
компании. 

Малките фирми по кри-
терий „Персонал“ са 4042 
бр., или 86% от вписаните 

в ЦПРС. Средните са 566, 
или 12,1%. Големите са 89, 
или 2,1%. Към 30 август 
2014 г. КСБ има 1386 редов-
ни членове и 26 членуващи 
сдружения. 

Строителната индус-
трия функционира значи-
телно под потенциала си. 
За първото полугодие на 
2014 г. браншът регистри-
ра отрицателен растеж 
и ниски обороти. Стойно-
стите на произведената 
продукция след преизчисля-
ване на 2013 г. по предва-
рителни данни отново са с 
отрицателен знак. Бизнес 
климатът в сектора про-
дължава да се влошава. Тен-
денцията към ниските нива 
се затвърждава и прогно-

зите не дават надежди за 
напредък и за възможност 
за възстановяване. Строи-
телната индустрия страда 
от натрупан  във времето 
дисбаланс с влошени усло-
вия за работа, несигурна 
икономическа среда, поли-
тическа нестабилност, 
сътресения в банковия сек-
тор. Прогнозите за следва-
щите 3 до 6 месеца оста-
ват песимистични.

Отрасъл „Строител-
ство“ през януари – юни 
2014 г. бележи ниски обо-
роти и отрицателен темп 
на развитие, трайно уста-
новени от 2010 г. насам. 
Средата продължава да 
носи риск за строителния 
бизнес. Инвестиционната 

активност е ниска.

Сключени договори

Произведената про-
дукция за шестмесечието 
е със значително по-слаб 
ръст от потенциалния. Го-
ляма част от оборотите 
на строителните фирми 
се  формират основно от 
поръчки на държавата и 
общините, финансирани 
с европейски средства. 
Сключените договори по 
обявени обществени поръч-
ки общо за първото полуго-
дие на 2014 г. са 11 955 бр. 
на стойност 3954 млн. лв.  
Делът на контрактите в 
сектор „Строителство“ е 
7,8% от всички договори, а 

стойността им е 37,9%  от 
общата – втората по обем 
след сегмента „Доставки“ 
(50%).  

Сключените догово-
ри в отрасъл „Строител-
ство“  са на стойност 1503 
млн. лв. Произведената 
продукция за същия период 
е за 4866 млн. лв. Сключе-
ните договори за същия пе-
риод на 2013 г.  са за 2044 
млн. лв. при произведена 
продукция за 4969 млн. лв. 
Отчита се спад на сключе-
ните договори с 26,5% и на 
произведената продукция - 
с 2,1%.

Тенденции 

Данните от  първото 

полугодие на 2014 г. в срав-
нителен анализ със същия 
период на миналата година 
носят затвърден отрица-
телен знак, както следва:

 Общо строителство 
- спад с 2,1%

 Сградното строи-
телство - спад с 8,7% 

Инженерно строител-
ство – нараства със 7,3%

Общо строителство, 
първо полугодие 

 2010 г. 5418  млн. лв.
 2011 г. 5353 млн. лв.
 2012 г. 5413  млн. лв.
 2013 г. 4969  млн. лв.
 2014 г. 4866  млн. лв.

Нивата на произведена-
та продукция в строител-

Сключени договори по обявени обществени поръчки, отрасъл „Строителство“, 
полугодие 2013 г. – януари-юни 2014 г. (брой и стойност) 

 
2013 г. 

2014 г. 

 До 
 200 хил. лв.  

До  
2150 хил. лв. 

Над 
2150 хил. лв. 

802 бр. - 2 млрд. лв. 
към 1.07.2013 г. 939 бр. - 1,5 млрд. лв. 

към 01.07.2014 г. 
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По данни на АОП

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради за I полугодие 2008 г. – I полугодие 2014 г. за страната, бр.

Видове
сгради

I
полуг.
2008 г.

I
полуг.
2009 г.

I
полуг.
2010 г.

I
полуг.
2011 г.

I
полуг.
2012 г.

I
полуг.
2013 г.

I
полуг.
2014 г.

I.2014/
I.2008

I.2014/
I.2009

I.2014/
I.2010

I.2014/
I.2011

I.2014/
I.2012

I.2014/
I.2013

Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. Бр. % % % % % %

Общо
сгради 7 840 5 598 4 574 4 703 4 465 4 271 4 316 -44,9% -22,9% -5,6% -8,2% -3,3% 1,1%

Жилищни
сгради 4 961 3 302 2 428 2 270 2 087 1 915 2 136 -56,9% -35,3% -12% -5,9% 2,3% 11,5%

Жилища 23 336 11 036 6 722 5 490 4 739 4 862 6 854 -70,6% -37,9% 2% 24,8% 44,6% 41%

Администра-
тивни
сгради

186 158 107 104 76 64 91 -51,1% -42,4% -15% -12,5% 19,7% 42,2%

Други 
сгради 2 693 2 138 2 039 2 329 2 302 2 292 2 089 -22,4% -2,3% 2,5% -10,3% -9,3% -8,9%
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ния сектор за полугодията 
от 2010 г. до 2012 г. се за-
пазват и от 2013 г. до яну-
ари - юни 2014 г. бележат 
спад.

Инфраструктурните  
проекти са с положителна 
тенденция, но не са дос-
татъчни за извеждане на 
отрасъла към напредък и 
връщането му към растеж. 
Продукцията от сградно 
строителство предста-
влява 54,6% от общо про-
изведената в сектора. Ин-
женерното строителство 
представлява 45,4% от об-
щата произведена продук-
ция в отрасъла за януари 
- юни 2014 г. 

Обявени обществени 

поръчки 

Обявените общест-
вени поръчки за първото 
шестмесечие са 2113 бр. 
на стойност 3253 млн. лв.  
при 1457 бр. за общо 2621 
млн. лв. през същия период 
на миналата година.

Сключените договори 
по обект са 940 бр. за 1503 
млн. лв., при 802 бр. на стой-
ност 2044 млн. лв. за пър-
вото полугодие на 2013 г. 
Отчита се ръст на  броя 
на сключените договори в 
отрасъл „Строителство“, в 
сравнение с полугодието на 
2013 г. Те са с 138 бр. пове-
че, но стойността бележи 
спад с  541 млн. лв.

Сключените договори 
по обявена обществена 
поръчка в отрасъла по кри-
терий „Стойност“ заемат 
втора позиция с дял 38% 
от общо сключените дого-
вори по обект на поръчка, 
нареждайки се след сег-
мента „Доставки“ с дял от 
50%. Сключените договори 
за полугодието на 2014 г. са 
на стойност 1,5 млрд. лв., 
което е с 541 млн. лв. по-
малко от 2013 г.

Към  30 юли 2014 г. по 
данни на Министерство-
то на финансите просро-
чените задължения  са 151 
млн. лв.  От тях 3,5 млн. лв. 
са на държавата и 147 
млн. лв. на местните вла-
сти. С най-много задълже-
ния са област Пазарджик 
- 16 млн. лв. (общините 
Велинград и Септември). 
Следват област Кърджа-
ли със задължения от 15,5 
млн. лв. (община Кърджали), 
област Смолян с 14 млн. 
задължения (общините 
Чепеларе, Смолян, Девин), 
област Перник с 12 млн. лв. 
(община Перник), област 
Пловдив с 12 млн. лв. (об-
щините Родопи, Карлово, 
Сопот), област Сливен с 
10 млн. лв. (община Сливен).

Строителни фирми не 
са получавали заплащане 
от февруари и чакат около 
2 млрд. лв. за свършената 
работа по оперативните 
програми „Околна среда“ 
и „Регионално развитие“.   
Същото се отнася за из-
пълнените обекти по Про-
грама за развитие на сел-

ските райони. Блокирани са 
средствата по фонд ФЛАГ.

Общините и строи-
телните фирми са като 
скачени съдове – ако фа-
лират едните, фалират и 
другите. Необходими са 
бързи действия за размра-
зяване на финансирането и 
гъвкавост при сроковете, 
възобновяване на плаща-
нията при активна роля на 
централната власт. 

Задължени ята  към 
строителните фирми ос-
тават непосилна тежест 
за тях. Общините кате-
горично имат проблеми и 
това пречи на развитието 
на строителната индус-
трия. Запазва се тенден-
цията на нарастване на 
междуфирмената задлъж-
нялост  - състояние изклю-
чително тревожно и опасно 
за компаниите. Това води до 
блокиране на оборотния им 
капитал,  изправя ги пред 
невъзможност да осъщест-
вяват обичайната си дей-
ност и да генерират при-
ходи и печалби и в крайна 
сметка се стига до непла-
тежоспособност и сигурен 
фалит. По данни на статис-
тиката всяка втора фирма 
в България има просрочено 
задължение към друго дру-
жество. Задлъжнялостта в 
страната продължава да се 
увеличава с високи темпове 
и рефлектира върху прякото 

производство на фирмите 
и заплатите на работници-
те. Близо 70% от сделките 
между български фирми се 
плащат със закъснение, 
като се удължава и време-
то за разплащанията.

Разходи за придобиване  

на ДМА

Разходите за придо-
биване на ДМА в отрасъл 
„Строителство“ са 4,5% от 
общите за бизнеса. Те беле-
жат спад от 7,6% за януари 
- юни на 2014 г. в сравнение 
със същия период на 2013 г., 
а спрямо предходното три-
месечие  се отчита ръст от 
45,1%. Тоест, през първото 
и второто тримесечие на 
2014 г. са отчетени най-ни-
ски нива за придобиване на 
ДМА в отрасъл „Строител-
ство“, а това е един от ос-
новните фактори за траен 
растеж. Липсата на ресурс 
за него носи риск за разви-
тието на всяка строителна 
фирма, води до понижаване 
на инвестициите и респек-
тивно - до намаляване на за-
етостта.

Общи икономически  

показатели

През първото тримесе-
чие ЕС отчита растеж от 
0,3%, а  еврозоната - от 
0,2%. Растежът на Брут-

ния вътрешен продукт 
(БВП) по предварителни 
данни на Евростат се е 
забавил до 0,2% в ЕС през 
второто тримесечие на 
годината спрямо предход-
ното, а растежът на ико-
номиката в еврозоната е 
нулев при прогноза за пови-
шаване с 0,1%. През второ-
то тримесечие  на годиш-
на основа икономическият 
растеж в ЕС е 1,2%, а в 
еврозоната е 0,7%. Расте-
жът на българската иконо-
мика през второто триме-
сечие е 0,5% спрямо 0,3 на 
сто през първото триме-
сечие. На годишна основа 
БВП на България е нараснал 
с 1,6% спрямо 1,2 на сто 
през първото тримесечие. 
През второто тримесечие 
на 2014 г. БВП възлиза на 
19 517 млн. лв. по текущи 
цени, като на човек от на-
селението се падат 1379 
евро. Сезонно изгладените 
данни показват растеж от 
1,6% на БВП през второто 
тримесечие на 2014 г. в 
сравнение със същото на 
2013 г. и 0,5% спрямо пър-
вото тримесечие на 2014 г.

По предварителни данни 
произведеният БВП за полу-
годието на 2014 г. възлиза 
на 35 614  млн. лв. по текущи 
цени. На човек от населе-
нието се падат 4920 лв. от 
стойностния обем на пока-
зателя.  За първото триме-

сечие сумата е 2224 лв., за 
второто е 2696 лв.

Създадената от от-
раслите на националната 
икономика брутна доба-
вена стойност през пър-
вото тримесечие е 13 792 
млн. лв., през второто въз-
лиза на 16 643 млн. лв. по 
текущи цени. Общо за по-
лугодието е 30 415 млн. лв. 

Сектор „Строител-
ство“ формира 1666 млн. лв. 
в добавената стойност на 
икономиката, като  беле-
жи спад от 45 млн. лв. от 
равнището си спрямо съ-
щия период на предходна-
та година. На едно заето 
лице се падат 5534.5 лв. от 
текущия обем на БВП, като 
всеки зает създава средно 
13,30 лв. БВП за един отра-
ботен час. 

Брутната добавена 
стойност (БДС) средно 
на един зает през второ-
то тримесечие на 2014 г. 
се увеличава с 1,8% и също 
така с 1,8% за един отра-
ботен човекочас спрямо съ-
ответното тримесечие на 
предходната година.

БДС,  формирана в от-
расъла за януари – юни 
2014 г., е 1666 млн. лв., кое-
то е 5,5% от общо форми-
раната. Отчита се спад с 
45 млн. лв. в сравнение със 
същия период на 2013 г., с 
което се запазва тенден-
цията от последните 4 
години. БДС се формира с 
около 18 700 строителни 
компании, от които 95% са 
малки, а  5% са средните и 
големи фирми. 

БДС в строителство-
то е под нивото от 2007 г., 
а в сравнение с полугодие-
то  на 2009 г. бележи спад 
с 980 млн. лв. 

На едно лице, заето 
в строителната индус-
трия,  за полугодието на 
2014 г. се падат 9799 лв. 
от текущия обем БДС. За 
първото тримесечие на 
2014 г. - 4311 лв., за вто-
рото - 5488 лв. Наблюдава 
се запазване на нивата в 
сравнение с полугодието 
на 2013 г.

За първото тримесе-
чие на 2014 г. общите раз-
ходи на работодателите 
за един отработен час от 
наетите от тях лица нара-
стват с 4,6% спрямо пър-
вото тримесечие на 2013 г. 
Разходите за второ триме-
сечие спрямо същия период 
на 2013 г. нарастват с 
2,3%. Разходите на рабо-
тодателя за труд за един 
отработен час за наетите 
по трудово правоотноше-
ние са 5,68 лв. За първото 
тримесечие на 2013 г. те 
са били 5,43 лв. За второ-
то тримесечие на 2014 г. 
възлизат на 5,67 лв. при съ-
ответно  5,54 лв. за 2013 г. 
Тенденцията е запазване 
на нивата на разходите на 
работодателя.              

Броят отработени ча-
сове от един нает по тру-
дово правоотношение в 
отрасъл „Строителство“ е 
410,5  за първото и 430 за 
второто тримесечие на 
2014 г. Отчита се ръст с 
4,7% на отработените ча-
сове. Средната стойност 
на брутния продукт, изра-
ботван за час в сектора, е 
10,5 лв. за първото триме-
сечие и 12,8 лв. за второто 
на 2014 г. Наблюдава се 
ръст от 29% на средната 
стойност на брутния про-
дукт в строителството, 
изработен за 1 час. От 
2007 г. до 2013 г. БВП се 
повишава, а от 2010 г. до 
2013 г. БДС намалява.

Производителност  

на труда 

По предварителни дан-
ни на НСИ през първото 
полугодие на 2014 г. заети-
те лица в икономиката са 
3414 хил., или с 0,3% повече 
в сравнение със същия пе-
риод на 2013 г. В отрасъл 
„Строителство“ заетите 
са 170.3 хил. души, или с  
0,6% по-малко. Производи-
телността на труда на 
едно лице за полугодието 
на 2014 г. бележи спад от 
1,5% в сравнение със същия 
период на 2013 г. 

 2008 г. - Обемът на 
строителната продукция 
е около 22 млрд. лв., а за-
етите  достигат 297 хил. 
души.  БДС е 9,3%. 

 2009 г. - Обемът на 
строителната продукция е 
19 млрд. лв. със заети 271 
хил. души. БДС е 9,2%.

 2010 г. - Обемът на 
строителната продукция е 
13 млрд. лв. със заети 223 
хил. души. БДС е 7,1%. 

 2011 г. -  Обемът на 
строителната продукция е 
13 млрд. лв. със заети 193 
хил. души. БДС е 6,5%. 

 2012 г. – Обемът на 
строителната продукция е 
13 млрд. лв. със заети 173  
хил. души. БДС е 5,9% . 

 2013 г. -  БДС, форми-
рана от отрасъл „Строи-
телство“, е 3754 млн. лв. 
Бележи спад с 364 млн. лв. 
в сравнение със същия пе-
риод на 2012 г., запазвайки 
тенденцията от послед-
ните 4 години. Произведе-
ната продукция е намаля-
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Програма                                  
Разплатени средства  юни 

2013 г. – юли 2014 г.          

% от бюджета 

на програмата

ОПТ                                                               1047  млн. лв.   29,7%

ОПРР                                                                 805  млн. лв. 25,6%

ОП „Конкурентоспособност“                    527  млн. лв. 23,2%

ОПРЧР                                                              780  млн. лв. 25,6%

ОП „Административен 
капацитет“       

     75  млн. лв. 21,1%  

Техническа помощ                                           26  млн. лв. 23,3%

ПРСР                                                                    994  млн. лв. 16%

ОП за развитие на  сектор 
„Рибарство“     

      32  млн. лв. 16,1%

Разплатени средства към бенефициентите по оперативни 
програми за периода юни 2013 г. – юли 2014 г.

Изпълнение на Оперативна програма „Транспорт“ 
към 30.06.2014 г.

 

Развитие на железопътната инфраструктура по трансевропейските и 
основни национални транспортни оси 

Рехабилитирани  256 км жп линии  
Изградени 6 метростанции 
Изградени 6,7 км метролинии 

 
 

 Развитие на пътната инфраструктура по трансевропейските и основните 
транспортни оси  

Изградени 141 км автомагистрали 
Рехабилитирани 16 км пътища 
Изградени 24 км нови I клас пътища   

 
 

Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари 
 
Изградени 7 метростанции 
Изградени 6,5 км метролинии 

Приоритетна
ос 3 

Приоритетна
ос 2 

Приоритетна 
ос  1 
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ла с 12,6% спрямо 2012 г. 
Строителната индустрия 
за полугодието на 2013 г. 
е формирала 5,6% от БДС, 
с над 19 хил. строителни 
предприятия, включител-
но и тези без реализиран 
оборот. 

През първото триме-
сечие на 2014 г. делът на 
строителната индустрия 
от БДС е 5,3% . През вто-
рото тримесечие на 2014 г. 
делът на строителната 
индустрия от БДС е  5,6%. 
Продукцията в строител-
ния сектор  бележи спад от 
6%  в сравнение със същия 
период на 2013 г.  

Инвестиции

Големият размер на 
преките чуждестранни ин-
вестиции (ПЧИ) в България 
в сравнение с останалите 
държави от ЕС бе натрупан 
през 2005 - 2007 г. чрез зна-
чителни входящи потоци в 
производството, строи-
телството и недвижимите 
имоти. Този резултат може 
да се обясни с потенциала 
за висока възвръщаемост 
предвид ниската цена на 
труда, отличния туристи-
чески потенциал и възприе-
мания по-нисък риск поради 
присъединяването ни към 
ЕС. Последният  значите-
лен напредък при недвижи-
мите имоти бе през 2009 г., 
когато секторът привлече 
над 20% от общия приток. 
От тогава той понесе от-
тегляне на инвестиции в 
размер на 6% от общите 
потоци ПЧИ. Успешната 
реализация на инвестици-
ите изисква устойчивост 
на нормалната уредба, на 
административното об-
служване и на  социалните 
отношения. 

ПЧИ остават основен 
фактор за дългосрочен ико-
номически растеж в Бълга-
рия заедно с еврофондове-
те. Чуждите инвестиции 
показват неблагоприятна 
динамика на цялостната 
дейност с трайно задъл-
бочаваща се отрицателна 
тенденция, която продъл-
жава вече 4 години. Това 
носи негативни послед-
ствия и силно ограничена 
възможност за промяна в 
посока възстановяване.

Преките чуждестранни 
инвестиции продължават 
да спадат според предвари-
телните данни на БНБ към 
края на юни. От началото 
на годината в страната са 
привлечени чуждестранни 
вложения на обща стой-
ност 490,7 млн. евро, или 
1,2% от БВП. Свиването им 
е със 145,7 млн. евро спрямо 
същия период на 2013 г., ко-
гато обемът им е бил общо 
636,4 млн. евро, или 1,6% от 
БВП.

Чуждестранните ин-
вестиции в страната за 
януари – юни 2014 г. спа-
дат на годишна база с цели 
22,9%. В отрасъл „Строи-
телство“ за  полугодието 
на 2014 г. са вложени 33 
млн. евро и се отбелязва 
ръст с 44,5%, или 10 млн. 

евро в сравнение със същия 
период на 2013 г. 

Нужни са неотложни  
мерки за подобряване на 
бизнес средата и насър-
чаване на инвестиции-
те. Друг изключително 
показателен факт е на-
маляването на платени-
те такси за издаване на 
строителни разрешител-
ни в София по данни на 
Дирекция „Архитектура 
и градоустройство“. Си-
туацията и в останали-
те градове от страната 
е аналогична.

 Платени такси за из-
дадени разрешителни:

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

2013 г. – 753 хил. лв.
Първо тримесечие на 

2014 г.  - 1180 хил. лв.
Второ тримесечие на 

2014 г. - 2339 хил. лв.
Отчита се ръст на ни-

вата на постъпления от 
платени такси за издадени 
разрешителни през първо-
то полугодие на 2014 г. в 
сравнение със същия пери-
од на 2013 г. Издадените 
разрешителни  за стро-
еж са 2136 бр. за жилищни 
сгради, или с 11,5% повече в 
сравнение със същия пери-
од на 2013 г. Разрешител-
ните за жилища са 6854 - с 
41% повече. 

Разгърнатата застро-
ена площ е 927 350 кв. м, 
като нараства с 38,2% 
спрямо първото полуго-

дие на 2013 г. Издадените 
разрешителни за админи-
стративни сгради за януа-
ри - юни на 2014 г. са 91 бр., 
или с 42,2% повече спрямо 
същия период на миналата 
година. Разрешителните за 
строеж на други сгради са 
2089 бр. Отчита се спад от 
8,9%  спрямо полугодието на 
2013 г. Разгърнатата площ 
бележи намаление от 18,7%.

Най-голям брой раз-
решителни за строеж на 
нови сгради са издадени в  
област Пловдив (510), Бур-
гас (466), София (307), Вар-
на (288). Най-много жили-
ща ще бъдат започнати в 
София (1771), Бургас (1336), 
Варна (990) и Пловдив (750).

 Започнато строи-
телство 

Жи ли щ н и  с г р ади  - 
1316 бр. с 3850 жилища в 
тях. Спрямо същия период 
на 2013 г. се наблюдава ръст 
от 23,7% на броя и 18,8% на 
жилищата. Разгърнатата 
площ е с 30,6 % повече.

А д м и н ис трат ив н и 
сгради -  54 бр. Наблюдава 
се ръст от 17,4%. Общата 
застроена площ намалява 
с 18,5%.

 1117 бр. са въведе-
ните в експлоатация ново-
построени жилищни сгради 
през полугодието на 2014 г. 
според данните на НСИ. 
Спрямо същия период на 
2013 г. ръстът е с 0,9%,  
или с 10 бр. Жилищата в но-
вопостроените сгради са с 
10,1% повече. 

От въведените в екс-
плоатация новопостроени 
жилищни сгради за  полуго-
дието на 2014 г. със стома-

нобетонна конструкция са 
73,8%, с тухлена -  23,2%, и с 
друга – 3%. В сравнение със 
същия период на 2013 г. се 
наблюдава увеличение само 
на относителния дял на 
стоманобетонните сгради.

Според разпределение-
то на новопостроените 
сгради по вид най-голям от-
носителен дял имат къщите 
(67,7%), следвани от жилищ-
ните кооперации (16,7%). В 
сравнение със същия период 
на 2013 г. броят на къщите 
намалява с 3%, а на жилищ-
ните кооперации -  с 4,6%.

Най-много жилищни 
сгради са въведени в екс-
плоатация в областите 
Бургас (182 бр. с 1643 жили-
ща) и  Варна (173 бр. с 1602 
жилища). 

Общата полезна площ 
на въведените в експлоа-
тация жилища през първо-
то полугодие на 2014 г. е 
430 хил. кв. м, или с 8,2% по-
вече в сравнение със същия 
период на 2013 г. 

По предварителни дан-
ни на НСИ наетите лица 
по трудово и служебно пра-
воотношение към края на 
юни 2014 г. са  2240 хил. 
души.

Тези в отрасъл „Строи-
телство“ са 5,7% от общо 
наетите лица. Тенденция-
та на спад се запазва. Дан-
ните показват намаление 
от 1,6% спрямо същия пери-
од на 2013 г., когато заети-
те достигат  127 хил. души. 
През първото полугодие на 
2014 г. средната месечна 
работна заплата в секто-
ра  бележи незначителен 
ръст от 5,1% в сравнение 

със същия период на 2013 г., 
а спрямо средната  работ-
на заплата за икономиката 
тя е с 18,2% по-ниска.

Заетите в отрасъл 
„Строителство“  за пери-
ода януари – юни са  170 хил. 
души и съставляват 5% от 
общо заетите в икономи-
ката на страната. В срав-
нение със същия период на 
2013 г. броят им  намалява 
с 0,6%. 

Секторът се характе-
ризира със застаряваща 
работна сила с намалена 
конкурентоспособност. 
Наблюдава се  отлив на 
младото поколение от 
отрасъла. В тази посока 
е нужно разработване от 
държавата на стратегия 
за развитието на строи-
телната професия.

Безработните в от-
расъла за полугодието на 
2014 г. съставляват 10,8% 
от общия брой за страна-
та. Новорегистрираните 
незаети са 43,9 хил. души, 
или с 13,1% по-малко спря-
мо същия период на 2013 г. 
Според анализи на КСБ без-
работните в сектора са 
повече от 100 хил. души. Не 
се наблюдават устойчиви 
процеси на възстановяване 
на пазара на труда в отра-
съла. 

Прогнозата за 2014 г. 
е, че все още има пред-
поставки за ръст на без-
работицата. Повишава се 
и делът на безработните 
млади хора. Изходът е при-
вличане на чужди инвес-
тиции, които да създадат 
работещи предприятия, 
работни места и приходи в 

бюджета.

Усвояване на европейските  

средства

България е на 24-то 
място в ЕС по разплатени 
средства от еврофондо-
вете. Към 15 август усво-
яването на общия бюджет 
в размер над 8 млрд. евро 
на европрограмите у нас е 
около 52%. Според правила-
та по изразходване на сред-
ствата до края на тази го-
дина трябва да усвоим още 
1,333 млрд. евро, а до края 
на 2015 г. - още 2,241 млрд. 
евро. Освен заради малкия 
процент разплатени евро-
пейски средства страната 
ни губи финансиране и за-
ради блокирани програми и 
проекти. Анализът на пра-
вителството сочи, че до 
края на тази година може 
да бъдат загубени близо 
193 млн. евро. 

България  ще получи 
около 10 млрд. евро от ев-
ропейските фондове през 
следващите 6 години. Пари-
те ще бъдат разпределени 
в 7 оперативни програми.

Посоката, в която КСБ 
работи, е създаване на 
честна и конкурентна па-
зарна среда, повишаване 
на солидарността между 
фирмите в бранша, въвеж-
дане на типови документи 
и процедури при обществе-
ните поръчки, регулиращи 
взаимоотношенията между 
участниците в строител-
ния процес, създаване на 
по-добри условия  за инвес-
титорите, облекчаване на 
бизнеса.

Индикативен бюджет на Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 - 2020 г.“

Резултативни 
стойности

Приоритетни оси и инвестиционни приоритети

Европейско 
финансиране + 

национално 
съфинансиране

Безвъзмездна 
финансова помощ

Финансови 
инструменти

(с национално съфинансиране) евро % евро % евро %

Пр. ос 1 „Градско развитие“ 928 134 987 58,4% 729 211 078 79% 198 923 908 21%
1.1 Енерг. eф-ст в админ. и жилищни сгради 262 229 919 16,5% 209 783 935 80% 52 445 984 20%
1.2 Градска среда 270 176 280 17% 224 617 143 83% 45 559 137 17%

Градска среда 190 712 669 12% 171 641 402 90% 19 071 267 10%
Зони с потенциал за икономическо развитие 79 463 612 5% 52 975 741 67% 26 487 871 33%

1.3 Образователна инфраструктура 89 317 100 5,62% 89 317 100 100%               -     -     
1.4 Социална инфраструктура 163 377 186 10,28% 83 913 574 51,4% 79 463 612 48,6%

Социална инфраструктура 52 128 129 3,28% 52 128 129 100%               -     -     
Спортна инфраструктура 47 678 167 3%               -     -     47 678 167 100%
Културна инфраструктура 63 570 890 4% 31 785 445 50% 31 785 445 50%

1.5 Интегриран градски транспорт 143 034 501 9% 121 579 326 85% 21 455 175 15%
Пр. ос 2 „Регионална образователна инфраструктура“ 131 114 960 8,25% 131 114 960 100%               -     -     
Пр. ос 3 „Регионална здравна инфраструктура“ 83 595 720 5,26% 83 595 720 100%               -     -     

Пр. ос 4 „Регионална социална инфраструктура“ 50 856 712 3,2% 50 856 712 100%               -     -     
Пр. ос 5 „Регионален туризъм“ 127 141 779 8% 63 570 890 50% 63 570 890 50%
Пр. ос 6 „Регионална пътна инфраструктура“ 194 526 922 12,24% 194 526 922 100%               -     -     
Пр. ос 7 „Превенция на риска“ 19 706 976 1,24% 19 706 976 100%               -     -     
Пр. ос 8 „Техническа помощ“ 54 194 183 3,41% 54 194 183 100%               -     -     
ОБЩО: 1 589 272 238 100% 1 326 777 440 - 262 494 798 -
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За трета поредна година дружеството 
ще бъде официален партньор и генерален 
спонсор на 70-ото издание на Междуна-
роден технически панаир в Пловдив. Z&M 
е двукратен носител на приза „най-добър 
дизайн на панаирна експозиция”, като тази 
година дилърът на Hitachi отново е амбици-
ран да го завоюва. 

Като най-голям изложител на панаира 
Z&M ще представи на открита площ от над 
1000 кв. м голяма част от гамата на япон-
ския гигант Hitachi в класа средногабарит-
на строителна, кариерна и пътна техника. 

От средногабаритната техника ще се 
акцентира на 4-кубиковите колесни то-
варачи ZW 310 (23 т, 290 к.с.), както и на 
29-тонния верижен багер Zaxis 290, съоръ-
жен респективно с обратна кофа от 1,8 
куб. м, подходящи за работа както в стро-
ителството, така и при по-тежки кариерни 
условия.

От по-типичните строителни маши-
ни ще бъдат изложени моделите Zaxis 250 
(26 т, 1,5 куб. м), Zaxis 210 (20 т, 1,2 куб. м) 
и компактният (идеален за градски условия) 

Zaxis 85 (8,2 т, 0,33 куб. м), както и колес-
ните товарачи ZW 220 (3,1 куб. м) и колес-
ните багери Zaxis 170W (18,2 т, 0,8 куб. м), 
всичките от новата 5-а серия.

Минните машини на Hitachi също ще бъ-
дат представени, като фирмата ще екс-
понира  48-тонния верижен багер Zaxis 470 
LCH с двигател Isuzu (350 к.с.) и обратна 
кофа 3,0 куб. м, както и 5-кубиковия коле-
сен товарач ZW 330 с двигател Cummins 
(325 к.с.) и собствена маса 27 т.

Освен флотилията на Hitachi Z&M ще 
представи на откритата си площ и експо-
нати на Paus (подземни товарачи и ками-
они) и Dieci (телехендлери), както и новите 
за фирмата продукти в строителния бранш 
– автогрейдери и багер-товарачи.

Приоритетни са обектите в 
железопътния и водния сектор

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Страните -  членки 
на ЕС, могат да подават 
проекти по новия Меха-
низъм за Свързана Европа 
(Connecting Europe Facility). 
ЕК покани държавите да 
кандидатстват с пред-
ложения за подобряване 
на транспортните връз-
ки помежду си. Финанси-
рането по инструмента 
е 11,9 млрд. евро. Това е 
най-голямата сума от ЕС, 
отпускана наведнъж за из-
граждане на транспортна 
инфраструктура, с която 
финансирането в сектора 
се увеличава три пъти – до 
26 млрд. евро за периода 
2014 – 2020 г., в сравне-

ние с 8 млрд. евро за 2007 
– 2013 г. По линия на схе-
мата България разчита да 
получи 350 млн. евро.

Субсидиите от 11,9 
млрд. евро ще бъдат насо-
чени към 9 главни транс-
портни коридора – „Бал-
тийско-адриатически”, 
„Северно море –  Балтий-
ско море”, „Средиземномор-
ски”, „Ориент - Източно 
Средиземноморие”, „Скан-
динавско-средиземномор-
ски”, „Рейнско-алпийски”, 
„Атлантически”, „Северно 
море – Средиземно море” 
и „Рейнско-дунавски”. На-
правленията ще образуват 
основната транспортна 
мрежа на ЕС и ще бъдат 
икономическият гръбнак 
на единния пазар. Всеки ко-

ридор трябва да обхваща 
най-малко 3 вида транс-
порт, 3 държави членки и 2 
трансгранични участъка. 
Инфраструктурата, която 
трябва да бъде изградена 
до 2030 г., ще свързва 94 
главни европейски приста-
нища с жп и пътни връзки, 
38 ключови летища с жп 
линии към големите гра-
дове. Тя включва 15 хил. км 
модернизирани за висока 
скорост жп трасета и 35 
трансгранични проекта. 
Средствата ще бъдат 
отпуснати за най-конку-
рентните предложения, 
като приоритетни ще са 
обектите в железопътния 
и водния сектор. Държави-
те членки също трябва да 

участват във финансира-
нето им. Освен това одо-
брените предложения ще 
трябва да се координират 
между страните, за да се 
увеличат ползите от ин-
вестициите.

ЕК ще приема пред-
ложения по Механизма за 
Свързана Европа до 26 
февруари 2015 г. Подборът 
ще се извършва въз основа 
на оценка, състояща се от 
два етапа. Първоначални-
ят ще е външен, в рамки-
те на който независими 
експерти ще разглеждат 
проектите съгласно на-
бор от стандартни кри-
терии, за да се гаранти-
рат прозрачност и равно 
третиране на проектите, 
които отговарят на ус-
ловията. Вторият етап е 
вътрешен  - ще се направи 
подбор под ръководство-

то на Генерална дирекция 
„Мобилност и транспорт” 
на Европейската комисия. 
Тя ще извърши качествен 
анализ на общата полза 
от проектите за разви-

тието на транспортната 
политика на ЕС. Резулта-
тите от процедурата и 
отпуснатите средства 
ще бъдат обявени през ля-
тото на 2015 г. 

Средствата ще бъдат насочени към 9 главни транспортни 

коридора в Европа

Проливните дъждове от началото на септември 
са нанесли сериозни поражения по железопътната ин-
фраструктура. Първоначалните анализи показват, че 
щетите възлизат на 3,2 млн. лв. Засегнатите от на-
водненията участъци са по жп трасето Димитровград 
– Нова Загора. Проблеми е имало и в района на линията 
Михайлово - Калояновец, в отсечката Любеново – Гълъ-
бово и при междугарията Любимец – Свиленград, Харман-
ли – Любимец, Меричлери – Димитровград-север. Това 
съобщи министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Николина Ангелкова, след 
като посети пострадалите зони между Димитровград 
и Нова Загора.

Тя уточни, че железопътната инфраструктура и 
съоръженията към нея са застраховани, отправени са 
исковете за обезпечаване на щетите и се очаква окон-
чателната оценка за наводнените зони.

„Не са нанесени големи щети по жп участъците, чи-
ето изграждане се финансира по Оперативна програ-
ма „Транспорт 2007 – 2013”. При тях има преовлажнени 
почви. Отстраняването им няма да се отрази на стро-
ителството и да доведе до забавяне в сроковете за 
изпълнението на обектите”, коментира Николина Ангел-
кова. Министърът добави, че жп гарите в Чирпан, Стара 
Загора и Нова Загора ще бъдат включени в Оперативна 
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 
2014 – 2020”.

Приключиха дейностите по рехабилитацията на 
19 км от път III-7102 Разклон II-71 (Коларци) - Мали из-
вор – Тервел, област Добрич. За обекта има подписан 
акт 15 за завършените строително-монтажни работи. 
Предстоят издаването на акт 16 и разрешението за 
ползване.

Проектът е включен в лот 44 от четвъртия етап 
на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 
– 2013”. Стойността му е 10 817 649 лв. Съфинансира-
нето от Европейския фонд за регионално развитие е 
9 195 001 лв.

Третокласният път не е основно ремонтиран от 80-
те години на миналия век. Той е връзка за селищата в 
региона с общинския център Тервел и е най-прекият път 
до община Крушари. Осигурява и комуникацията с гра-
довете Варна и Добрич. По време на рехабилитацията 
на пътния участък са положени основни, изравнителни и 
износващи асфалтови пластове. Монтирани са нови об-
лицовани окопи, банкети и бетонови бордюри. Подменени 
са стоманените предпазни огради, обновени са хори-
зонталната маркировка и вертикалната сигнализация.

Строително-монтажните дейности са изпълнени 
от „Пътперфект – Т” ЕАД. Надзорът е осъществен от 
„Пътконсулт 2000” ЕООД. Договорът за строителство 
е на стойност 11 159 616 лв., а за надзор – 238 412 лв.
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Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“

Общата стойност на проекта с 
включен ДДС възлиза на 54,5 млн. лева 
(в т.ч. строително-монтажни дей-
ности, строителен надзор, авторски 
надзор, организация и управление, пуб-
личност и одит на проекта). От тях 
50,4 млн. лева (92,40%) са осигурени 
от ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.”, 
в съотношение 80% от Кохезионния 
фонд и 20% от държавния бюджет, а 
4,1 млн. лева (7,60%) - от бюджета на 
община Монтана. 

В рамките на проекта се предвиж-
дат реконструкция на 34,47 км кана-
лизационна мрежа, 15,60 км водоснаб-
дителна мрежа, както и изграждане 
на нови 7,88 км канализационна мрежа 
и модернизация на пречиствателна 
станция за отпадъчни води (посред-
ством изграждане на комплексна 
инсталация да дефосфатизация) за 
обслужване на 39 841 броя реални жи-
тели (59 498 EЖ).

Строително-монтажните работи 
за ВиК мрежата на град Монтана се 
изпълняват в рамките на Договор-
но споразумение №4/22.05.2013 г. с 
предмет „Разширение и рехабилита-
ция на канализационната и водоснаб-
дителната мрежи на град Монтана, 
Обособена позиция №1 „Разширение и 
рехабилитация на канализационната 
и водоснабдителната мрежи на град 
Монтана". 

Към настоящия момент постиг-
натият напредък в процеса по до-
изграждане, реконструкция и реха-
билитация на ВиК мрежата на град 
Монтана е следният:

ПОДОБЕКТ: Доизграждане и ре-

хабилитация на канализационни 

колектори на територията на кв. 

„Пъстрина“ и кв. „Изгрев“

Изцяло е изпълнен Главен клон II, 
както и 9 второстепенни канализа-
ционни профила. Частично е изпълнен 

Главен клон I.
Общата дължина на изградената 

канализационна мрежа за подобекта 
е приблизително 2,7 км, което пред-

ставлява 71% от предвидената за 

изпълнение канализация.
ПОДОБЕКТ: Рехабилитация на 

канализационни колектори в цен-

тралната част на града с диаметър 

> ф600

Частично е изпълнен Главен клон I.
Общата дължина на изградената 

канализационна мрежа за подобекта 
е приблизително 0,4 км, което пред-

ставлява 13% от предвидената за 

изпълнение канализация.
ПОДОБЕКТ: Подмяна на главни 

канализационни клонове и тръби по 

клонове с диаметри > 400 и < 600 в 

централната част на града

Изпълнени са изцяло 3 главни кана-
лизационни клона и 12 второстепенни 
канализационни профила. Частично са 
изпълнени 4 главни канализационни 
клона и 4 второстепенни канализа-
ционни профила.

Общата дължина на изградената 
канализационна мрежа за подобекта 
е приблизително 8,7 км, което пред-

ставлява 71% от предвидената за 

изпълнение канализация.
ПОДОБЕКТ: Подмяна на вътреш-

на канализационна мрежа в централ-

ната част на града

Изпълнени са изцяло 62 канализа-
ционни профила.

Общата дължина на изградената 
канализационна мрежа за подобекта 
е приблизително 7,3 км, което пред-

ставлява 65% от предвидената за 

изпълнение канализация.
ПОДОБЕКТ: Изграждане на нови 

канализационни колектори и съоръ-

жения в кв. „Мала Кутловица“

Изпълнени са изцяло 19 канализа-
ционни профила. Изпълнени са частич-

но Главен клон I и два второстепенни 
канализационни профила. Изградени 
са 1257 м от предвиденото за изпъл-
нение укрепващо съоръжение. Изгра-
дени са 5 бр. преминавания под дере 
на река.

Общата дължина на изградената 
канализационна мрежа за подобекта 
е приблизително 3,7 км, което пред-

ставлява 90% от предвидената за 

изпълнение канализация.
ПОДОБЕКТ: Доизграждане и под-

мяна на  канализационни колектори 

и съоръжения в кв. „Индустриален” 

Изпълнена е частично подмяна на 
главен канализационен клон.

Общата дължина на изградената 
канализационна мрежа за подобекта 
представлява приблизително 2% от 

предвидената за изпълнение кана-

лизация.
ПОДОБЕКТ: Доизграждане и под-

мяна на съществуващи канализа-

ционни колектори в кв. „Младост“

Изпълнени са изцяло 7 канализа-
ционни колектора, а 2 канализационни 
клона са изпълнени частично.

Общата дължина на изградената 
канализационна мрежа за подобекта 
е 1,4 км, което представлява 67% 

от предвидената за изпълнение ка-

нализация.
ПОДОБЕКТ: Подмяна на водопро-

водни клонове по трасета на главни 

и нови колектори и канализационни 

клонове

Изпълнени са изцяло 59 водопро-
водни клона и съответните сградни 
водопроводни отклонения. Изпълнени 
са 69 броя улични оттоци.

Общата дължина на изградената 
водопроводна мрежа за подобекта е 
8,2 км, което представлява 53% от 

предвидения за изпълнение водопро-

вод.
Осъществено е възстановяване 

на асфалтовите настилки по след-
ните улици: бул. „Парта“, бул. „Ал. 
Стамболийски“, ул. „Извора“, ул. „Л. 
Каравелов“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. 
„Васил Левски“, ул. „Камен Цанов“, ул. 
„Славянска“, ул. „Антим I“, ул. „Юлиус 
Ирасек“, ул. „Цар Борис III“, ул. „Св. Кли-
мент Охридски“, ул. „Хаджи Димитър“, 
ул. „Трети март“, ул. „Драган Цанков“, 
бул. „Монтана“, ул. „22-ри септември“, 
ул. „Сирма Войвода“.

ОБЩИЯТ НАПРЕДЪК при изпъл-

нение на строително-монтажните 

работи по доизграждане, рекон-

струкция и рехабилитация на ВиК 

мрежата на град Монтана е при-

близително 65%. Общият финансов 

напредък при изпълнението на стро-

ително-монтажните дейности за 

ВиК мрежата съгласно стойността 

на извършените разплащания е 46% 

от стойността на СМР.

Във връзка с другата основна дей-
ност в рамките на проекта, а именно 
изграждане на комплексна инсталация 
за дефосфатизация на отпадъчните 
води от ПСОВ – Монтана, е проведе-
на открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка и на 21.07.2014 г. 
е сключен договор с избрания изпъл-
нител. Датата на започване на ра-
ботите по смисъла на клауза 8.1 от 
Условията на Договорното споразуме-
ние е 07.08.2014 г. С оглед на горното, 
считано от 07.08.2014 г., Изпълни-
телят е стартирал дейностите по 
разработване на работен проект за 
комплексна инсталация за дефосфа-
тизация на отпадъчните води в ПСОВ 
– гр. Монтана. Работният проект по 
части е представен на Възложителя 
с приемно-предавателен протокол на 
11.08.2014 г. и е предаден на Инжене-
ра за извършване на оценка на съот-
ветствието. Реалното стартиране 
на строително-монтажните работи 

се очаква в началото на октомври 
2014 г.

От началото на март 2014 г., или 
за последните 5 месеца, община Мон-
тана е депозирала пред Управляващия 
орган (УО) на ОП „Околна среда 2007 
- 2013 г.“ (ОПОС) общо 5 искания за 
средства по проекта на обща стой-
ност около 9 млн. лева, от които 
вследствие на проблема с преуста-
новените плащания по програмата 
от страна на Европейската комисия 
е възстановено само едно плащане 
за 1,9 млн. лева. Респективно към 
момента са блокирани оборотни 
средства за извършване на разпла-
щания по проекта в общ размер на 
около 7 млн. лева. Във връзка с теку-
щите проблеми в изпълнението на ОП 
„Околна среда 2007 - 2013 г.“ община 
Монтана както самостоятелно, така 
и като част от Националното сдру-
жение на общините в Република Бъл-
гария е предприела всички възможни 
действия пред Министерството на 
околната среда и водите с оглед сво-
евременното възстановяване на пла-
щанията по оперативната програма.

Горепосоченото е от изключи-
телно значение с оглед успешното 
прикл ючване на изпълнението на 
този мащабен инфраструктурен 
проект. Посредством неговата ре-
ализация ще се постигне подобрява-
не на съществуващата система за 
управление на питейните и отпадъч-
ните води на територията на град 
Монтана, посредством повишаване 
на качеството на услугите във ВиК 
сектора на територията на града и 
ограничаване на отрицателното въз-
действие на заустваните отпадъчни 
води, в съответствие с приоритети-
те и целите на Европейския съюз и в 
контекста на Приоритетна ос 1 на 
ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.”.

Решения за 
     по-добър животЕвропейски съюз

Кохезионен фонд

Свилена Гражданска

Община Плевен обяви 
три обществени поръчки 
за ВиК инфраструктура за 
близо 68,33 млн. лв. Обек-
тите са част от проекта 
„Интегриран воден цикъл 
Плевен - Долна Митро-
полия" и се финансират 
по Оперативна програма 
„Околна среда 2007 - 2013". 
Първият търг е на инже-
неринг за пречиствателна 
станция за отпадъчни води 
(ПСОВ) за група населени 
места от общините Пле-
вен и Долна Митрополия 
и за саниране на главен 
довеждащ канализационен 
колектор, съгласно „Жълта-
та книга” на FIDIC. Избра-
ният строител трябва да 
изготви работни проекти, 
да ги съгласува с всички 
контролни органи, да получи 
необходимите разрешител-
ни, да извърши строително-
монтажните дейности по 
обектите, да достави не-
обходимото оборудване, да 
обучи персонала, да въведе 
ПСОВ в експлоатация, да 

изготви на български език 
ръководство за използва-
нето й и др. Индикатив-
ната стойност е близо 41 
млн. лв., а срокът за изпъл-
нение е 24 месеца. Според 
обявлението кандидатите 
трябва да разполагат със 
собствени средства от 
поне 15 млн. лв., както и да 
имат поне една изградена 
ПСОВ с пълно биологично 
пречистване - включител-
но отстраняване на азот и 
фосфор, за минимум 50 000 
еквивалент жители през 
последните три години. 
Кандидатите е необхо-
димо да докажат опит за 
последните пет години в 
строителство на нови съо-
ръжения за анаеробно тре-
тиране (метантанкове) на 
отделените при пречист-
ването на отпадъчните 
води утайки и съоръжения 
за оползотворяване на про-
изведения биогаз. Оферти 
се набират до 3 ноември. 
Изпълнителят ще се изби-
ра по критерий „икономиче-
ски най-изгодна оферта”, 
като срокът за изготвяне 

на инвестиционния проект 
има тежест 30 т., а този 
за СМР – 20 т. Най-много 
точки ще донесе предлага-
ната цена – 50 т.  

Общината в Плевен 
търси изпълнител на ин-
женеринг за ВиК мрежа в 
с. Ясен. Индикативната 
стойност на търга е 16,13 
млн. лв. В обществената 
поръчка са включени ре-
хабилитация на същест-
вуващата водопроводна 
мрежа и изграждане на 
нова в селото с дължина 
около 11,016 км, изграж-
дане на битова канализа-
ционна мрежа с дължина 
около 16,707 км, подмяна на 
съществуващи сградни от-
клонения и строителство 
на нови към всеки имот и 
др. Избраното дружество 
трябва да направи и дъж-
довна канализационна мре-
жа с обща дължина 0,78 км, 
както и напорен тръбопро-
вод до съществуващ грави-
тачен колектор към ПСОВ 
Плевен - 4,636 км.

Срокът за изпълнение 
е 24 месеца. Участниците 

трябва да разполагат със 
собствен финансов ресурс 
от поне 2,5 млн. лв., както 
и да имат опит с изграж-
дането на селищна кана-
лизационна мрежа от поне 
10 км. Оферти се набират 
отново до 3 ноември. Из-
борът на изпълнител е на 
критерий „икономически 
най-изгодна оферта“. Сро-
кът за изготвяне на работ-
ния проект има тежест 
20 т., а този за изпълнение 
на СМР и въвеждането на 
обекта в експлоатация е 
с 50 т. Предлаганата цена 

за направата на работния 
проект ще донесе 10 т., а 
за СМР – 20 т. 

Последната обявена по-
ръчка, включена в проект 
„Интегриран воден цикъл 
Плевен - Долна Митропо-
лия", е за ВиК мрежа на село 
Буковлък, първи етап. Той е 
за 11,2 млн. лв. и включва 
изграждане на ВиК мрежа с 
дължина 13,148 км, ремонт 
на съществуваща водо-
проводна мрежа и изграж-
дане на нови – 14,527 км. 
Предвиждат се подмяна на 
съществуващи сградни от-

клонения и строителство 
на нови - 1352 бр. Участни-
ците трябва да докажат 
достъп до собствен фи-
нансов ресурс от поне 4 
млн. лв. и да са изпълнили 
поне един сходен обект за 
последните 5 години. Офер-
ти се набират до 5 ноем-
ври. Изпълнителят ще се 
определи на база „икономи-
чески най-изгодна оферта“. 
Срокът за изготвяне на ин-
вестиционния проект има 
тежест 30 т., а този за 
СМР – 20 т. Предлаганата 
цена ще донесе 50 т. 

Общината обяви три търга за ВиК 
инфраструктура за близо 68,33 млн. лв. 
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Започва обновлението 
на централната градска 
част на Разград за над 5 
млн. лв. Договорът за из-
пълнение на строително-
монтажните работи по 
проекта за създаване на 
зелена и достъпна град-
ска среда по Оператив-
на програма „Регионално 
развитие“ е подписан на 
12 септември, съобщи на 
пресконференция кметът 
Денчо Бояджиев. Фирма-
та изпълнител е ДЗЗД 
Консорциум „Разградски 
строител“. В рамките на 
контракта ще се изгражда 
пешеходна зона върху част 
от бул. „България“, ще се 
обновява южната част от 
площад „Момина чешма“ 

и ще се възстановява съ-
щинският градски център.

Общо реконструира-
ната и благоустроена 
територия на централна-
та градска част ще бъде 
58 хил. кв. м. Проектът 
включва ремонт и изграж-
дане на велоалеи, рампи за 
хора с увреждания и дет-
ски колички и пешеходни 
настилки за лица със зри-
телни проблеми. 

Предвиждат се също 
инсталиране на енерго-
спестяващо алейно и улич-
но осветление, рехабили-
тация на улични настилки 
и създаване на места за 
отдих в пешеходната зона 
и междублоковите прос-
транства към централна-
та градска част. 

Планира се да бъдат 
реконструирани пет фон-
тана, единият от които с 

архитектурни елементи. 
Ще се направят водни ат-
ракции и ще се ремонти-
рат четири чешми, както 
и ще се оформят нови зе-
лени площи. Дейностите 
включват и преместване-
то на скулптурния мону-
мент „Момина чешма“. 

Бояджиев отбеляза, че 
това ще е най-голямото 
строително изпитание 
за Разград, защото ка-

сае централната градска 
част. По думите му инфра-
структурата ще бъде из-
цяло подменена, като това 
може да създаде големи не-
удобства за гражданите и 
търговците, но крайният 
резултат ще си струва 
търпението.

Очаква се строително-
ремонтните дейности да 
започнат до дни и да при-
ключат за 9 месеца.

Строителните дейности започват до дни и трябва да 
приключат в рамките на 9 месеца

Започна ремон-
тът на обединения 
детски  комплекс 
„Ние, врабчетата“ 
в Монтана,  съоб-
щи кметът Златко 
Живков. След 5 годи-
ни кандидатстване 
преди месец сграда-
та е била включена 
за цялостно обно-
вление по проект „Красива България“. Общината е оси-
гурила 60% от стойността на ремонта, или 147 хил. лв. 

За срок от 3 месеца предстои да бъде сменен изцяло 
покривът, а сградата - санирана отвън. Ще се подменя 
дограмата, ще се обнови и пространството около зда-
нието, ще бъде поставено и парково осветление.

Това е първият етап от ремонта, обясни кметът. 
Ще има и втори, който ще бъде вътрешен. Комплексът 
е бил партиен, известен в града като Червената вила. 
Строен е през 1959 г. и от тогава не е ремонтиран. 
От 1991 г. е предоставен за нуждите на 841 деца от 
Монтана.

Изграждане на вело-
паркинги с близо 240 места започва във Варна. Така ще 
се създаде веломрежа, с което морската столица ще 
стане първият град в България, който предлага подобна 
услуга на своите жители. Като допълнение ще бъдат 
изградени стендове за бърз ремонт на велосипеди, wi-fi 
точки, указателни табели и карти, а някои от тях ще 
предлагат възможност и за зареждане батериите на 
електрически велосипеди. Инициативата е по проект 
„MOBISEC - мобилни инициативи за устойчиви европей-
ски общности“ на Черноморската регионална Агенция за 
развитие на енергията и е на стойност 115 хил. евро.

Отделно по проект „Интегриран градски транспорт“ 
ще бъдат изградени съоръжения за колоездене - три 
трасета за велоалеи с обща дължина 14,5 км. Те трябва 
да са готови до края на годината.

Кметът на Русе Пламен Стои-
лов и неговият заместник Димитър 
Наков провериха как върви големи-
ят ремонт на бул. „Тутракан“. Той се 
извършва по проект за подобряване 
на достъпността на Еврорегион 
Русе – Гюргево и е по Програмата 
за трансгранично сътрудничество 
„Румъния – България 2007 - 2013”. 
Партньори са двете гранични об-
щини.

На наша територия дейности-

те включват рехабилитацията на 
отсечката по бул. „Тутракан“ от 
Захарна фабрика до Дунав мост. „В 
момента се работи по ремонта на 
основни комунални мрежи – елек-
тричество и канализация, телеко-
муникации и едновременно с това 
се разширява пътното платно. 

Водопроводът е въведен в екс-
плоатация от край до край. Съвсем 
скоро ще пуснем движението в но-
воасфалтираната част на булевар-

да“, увери зам.-кметът Наков. По 
думите му първостепенна грижа е 
каналът за отвеждане на повърх-
ностните води, след това полага-
нето на асфалт и най-накрая ще се 
работи по тротоарите и уличното 
осветление. 

Общият бюджет на проекта, 
който към момента се движи в срок, 
е близо 7 млн. евро. Очаква се стро-
ителните дейности да приключат 
до края на ноември.



Мартин Славчев

Г-жо Цолова, какво е състоянието на 

сектор „Строителство” в Смолян?

Състоянието на сектора в Смолян 
е подобно на това на бранша в цялата 
страна – ограничени частни инвести-
ции, забавени плащания от страна на 
държавата и общините към строителни-
те компании, некоректни отношения при 
превъзлагане на строително-монтажни 
работи (главен изпълнител - подизпълни-
тел), липса на достатъчно подготвени 
кадри и т.н. 

Всъщност, няколко са основните фак-
тори, които оказват влияние върху със-
тоянието и развитието на строителния 
пазар. Това са икономическата активност 
и демографските тенденции на региона, 
от една страна, и стратегическите на-
соки, политическата и законодателната 
воля на национално ниво, от друга. През 
последните няколко тежки за бранша 
години като основен проблем се очерта 
липсата на свежи оборотни средства в 
частния сектор, което доведе до спад в 
търсенето на строителни услуги, и това 
отключи редица негативни тенденции – 
междуфирмена задлъжнялост, миграция на 
специалисти, амортизация на материал-
ната база, разрастване на сивия сектор, 
занижено качество на продукта и др. Към 
момента тези последици в голяма степен 
остават актуални. 

Финансовият приток се дължи на 
публичния сектор – чрез възлагане на 
обществени поръчки. Тук трябва да се 
отбележи, че през последната година в 
област Смолян се забелязва активизи-
ране на публичните възложители. Об-
щини като Мадан, Рудозем, Златоград и 
Неделино стартираха изпълнението на 
инфраструктурни и благоустройстве-
ни проекти в голям обем, което съживи 
строителните компании в региона. 

ОП на КСБ – Смолян, поддържа добри 
взаимоотношения с местната и държав-
ната власт. Смятам, че във всеки един 
от строителите, членове на Областното 

представителство на Камарата, възло-
жителите могат да открият надежден 
партньор при подготовката и реализаци-
ята на проекти, финансирани с публични 
средства.

Колко фирми членуват в ОП на КСБ 

– Смолян, и колко са вписаните в ЦПРС?   

Към началото на септември членски-
ят състав в ОП на КСБ – Смолян, възлиза 
на 26 строителни фирми. В Централния 
професионален регистър на строителя 
– Смолян, са вписани 107 компании. От-
ливът от членство в браншовата орга-
низация се очертава като тенденция от 
няколко години насам. Областното пред-
ставителство насочва усилия да консо-
лидира местните колеги и да подчертае, 
че членството е единственият начин, по 
който ние, строителите, заедно можем 
да заявим проблемите си, да бъдем чути 
и да намерим решенията, които работят. 

Няма друг подход, освен обединяване-
то и работата в общ интерес. Не мога да 
не посоча няколко положителни и актуални 
примера за дейността на КСБ, а именно 
активната позиция за законодателни про-
мени в ЗОП и ЗУТ, които да облекчат вза-
имоотношенията в строителния процес, 
острата реакция на Камарата във връз-
ка със спрените плащания по оперативни 
програми и създаването и поддържането 
на ЦПРС. Безспорно Регистърът е добър 
пример за дейността на Камарата. Той 
допринесе съществено за прозрачността 
в строителния сектор. 

Считам, че следващата стъпка е да 
се придаде по-голямо значение на този ин-
формационен фонд в Закона за обществе-
ните поръчки. Така покритите от стро-
ителя критерии за съответната група и 
за изпълняване на определена категория 

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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правилата за отношенията 
помежду ни
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строежи могат да бъдат 
автоматично приложими и 
към поставените от въз-
ложителя на обществе-
ната поръчка изисквания. 
ЦПРС беше включен в ЗОП, 
но не в този обхват, в кой-
то КСБ целеше. Въпреки 
това трябва да продължи 
да се търси законодател-
на обвързаност на ЗОП, 
ЗУТ и ЦПРС. Ползите от 
това биха били както за 
строителите, така и за 
възложителите и админи-
страцията.

Какви са основните 

дейности, които извърш-

вате в момента? 

Основен акцент в на-
шата дейност на местно 
ниво е повишаване качест-
вото на услугите, осъ-
ществявани от местните 
строителни фирми. Визи-
рам квалификацията на ан-
гажираните в строител-
ството кадри, обучението 
на тясно специализирани 
такива, прилагането на 
стандарти за управле-
ние на качеството. Това 
включва запознаване с въ-
просите на околна среда и 
ЗБУТ, с приложението на 
нови технологии и мате-
риали така, че качество-
то на крайния продукт да 
бъде обезпечено. 

Ролята на Камарата е 
именно да насърчава кон-
курентоспособността на 
строителните компании. 
Докато изчаквахме да пре-
мине кризата, нещата се 
промениха  и към момента 
- в условията на засилена 
конкуренция и свит пазар, 
очакванията на клиента 
към качество и отчет-
ност се повишиха. Това 
налага строителите също 
да се адаптират чрез не-
прекъснато обучение, спе-
циализация и иновативен 
подход. Ние като бран-
шова организация можем 
да допринесем за това, 
организирайки обучител-
ни курсове и семинари за 
специалистите в строи-
телството, ставайки по-
средник при трансфера на 
знания от аудиториите до 
строителната площадка. 
В тази връзка осъщест-
вихме редица партньор-
ства с центрове за про-
фесионална подготовка 
и специализация на кадри 
в строителството, като 
договорихме преференци-
ални условия за нашите 
членове.

Обмисляме стартира-
не на съвместни меропри-
ятия с професионалната 
гимназия по строител-
ство в града. Те ще пови-
шат интереса на млади 
хора към професията, но 
и ще дадат обратна връз-
ка от бизнеса за кадрите, 

които са му необходими.
Приоритет  е и запо-

знаването на строите-
лите с последните изме-
нения в ЗОП и неговото 
приложение. Въпреки че 
обществените поръчки 
са основният източник 
на работа за бранша, по-
вечето от компаниите 
не могат да подготвят 
офертата си за участие в 
търговете така, че тя да 
отговаря на изискванията 
на възложителите, имен-
но поради непознаване на 
законовата рамка. Затова 
ОП на КСБ – Смолян, взе 
решение да финансира се-
минар по темата, който 
да има практическа полза 
за колегите. Обучението 
ще е безплатно за члено-
вете ни.

Опитваме се да по-
вишим активността на 
местните фирми за при-
съединяване към КСБ чрез 
договаряне на атрактивни 
условия за нашите членове 
в различни сектори, имащи 
отношение към строител-
ния бранш. 

Амбицирани сме да 
участваме в решаването 
на проблема със статута 
на подизпълнителите в 
сектора. Преобладаващи-
ят брой фирми в Смолян 
действат именно като 
такива. Към момента тех-
ните права и интереси не 
са защитени в достатъч-
на степен. Това трябва да 
се промени, като стар-
тът трябва да се даде от 
КСБ. Следва ние да разпи-
шем правилата, които да 
уреждат отношенията 
помежду ни. Мисля, че има 
какво да се свърши в тази 
насока, предвид мащаба на 
проблема. 

С какви други пробле-

ми се сблъскват местни-

те фирми? 

Проблемите ни не се 
различават от тези на ос-
таналите колеги от стра-
ната. За някои от тях спо-
менах. Като най-важни бих 
посочила провеждането на 

процедурите за възлагане 
на обществени поръчки и 
тяхното изпълнение. Все 
още сме свидетели на дис-
криминационни или зави-
шени условия за участие. 
Така достъпът на малките 
и средните фирми до пуб-
личните инвестиции за 
строителство е блокиран 
още на ниво подбор. Поло-
жението се утежни допъл-
нително след въвеждането 
на новите такси за обжал-
ване пред КЗК и ВАС.

От друга страна кла-
сираният изпълнител чес-
то се сблъсква с набързо 
направени инвестиционни 
проекти, които впослед-
ствие биват допълвани и 
преработени по начин, кой-
то съществено променя 
параметрите на поръчка-
та и го поставя пред за-
труднения със спазването 
на сроковете и с недости-
га на финансирането. 

Разбира се, централни-
те проблеми си остават 
липсата на частни инвес-
тиции и прозрачна бизнес 
среда, но за тях едва ли 
биха могли да се намерят 
изолирани решения за кон-
кретен бранш.

Други болни теми, кои-
то отново ще подчертая, 
са липсата на квалифици-
рани ръководни и изпълни-
телски кадри, некорект-
ните отношения между 
главен изпълнител и по-
дизпълнител, забавените 
плащания и нелоялната 

конкуренция на сивия сек-
тор.

Според вас как могат 

да се преодолеят тези 

трудности?

В областта на об-
ществените поръчки е на-
ложителна законодателна 
промяна. Тя е и неизбежна 
предвид новата директива 
на ЕС в тази сфера, която 
следва да бъде транспо-
нирана в националната ни 
нормативна уредба до 2 
години. 

С оглед тежестта на 
проблемите, произтичащи 
от този основен за нас, 
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1. Липсата на частни инвестиции в региона

2. Дискриминационни условия при провеж-

дане на процедурите за възлагане на об-

ществени поръчки

3. Забавени плащания от страна на дър-

жавата и общините към строителните 

компании

4. Липсата на квалифицирани кадри

5. Високи лихви при банковите кредити за 

строителство

1. Привличане на повече инвестиции в реги-

она

2. Законодателна промяна в областта на об-

ществените поръчки

3. Спазване на законовата рамка, която за-

дължава възложителя да се разплати с из-

пълнителя в определен срок

4. Да се стимулира подготовката на кадри и 

интересът към строителната професия

5. Да бъдат намалени лихвите по кредитите 

в сферата на строителството

Ние трябва да разпишем правилата 
за отношенията помежду ни

Весела Цолова, председател 
на ОП на КСБ – Смолян:

строителите, закон, про-
мяната не следва да бъде 
козметична, а трябва да 
уреди ефективно и адек-
ватно важните общест-
вени отношения .  КСБ 
трябва да бъде възприета 
като движещ фактор на 
тези промени. Можем да 
предложим експертен по-
тенциал, с който активно 
да участваме в консулта-
ции по темата. Познава-
ме материята и слабите 
места на закона и заявя-
ваме открита позиция в 
защита на интересите 
на изпълнителите.  Орга-
низацията ни не веднъж е 
предлагала решения в по-
сока свеждане до минимум 
на дискриминационните 
условия в обществените 
поръчки. Например същите 
да се разделят на обосо-
бени позиции, за да може 
повече и по-малки фирми 
да участват, да има наши 
представители в разпис-
ването на параметрите 
на поръчката, стандар-
тизиране на документаци-
ята, намаляване на бюро-
крацията с въвеждането 
на електронни търгове и 
др. 

За налагането на пра-
вила за честна игра са 

нужни ясно разписани пра-
ва и задължения на стра-
ните, чието спазване да 
бъде осигурено не само 
чрез законови санкции, но 
и чрез механизмите, с кои-
то разполага Камарата. 
Би могла да се въведе сис-
тема „бонус-малус”, чрез 
която КСБ да атестира 
положително или отри-
цателно поведението на 
строителите в подобен 
тип взаимоотношения. 

По въпроса с липсата 
на кадри е наложително да 
се стимулира подготовка-
та на преките оперативни 
ръководители на обекта – 

строителните техници, 
тъй като те липсват най-
много. Трябва да търсим 
активни допирни точки с 
професионалните гимна-
зии, тъй като ЦПО не мо-
гат да поемат тази функ-
ция. На университетско 
ниво е нужно да се осигури  
практическа насоченост 
на предлаганото образова-
ние – чрез работа на обек-
ти, възлагане изготвянето 
на проекти, подлежащи на 
изпълнение, и др. По този 
начин търсенето и пред-
лагането на кадри може 
да се коригира и напасне 
още на ниво първоначална 
подготовка, а не впослед-
ствие да се инвестира в  
преквалификация. Разбира 
се, това е пряка задача на 
ресорното министерство, 
но в лицето на КСБ то 
може намери добър парт-
ньор. 

Какво очаквате от 

новия програмен период 

2014 - 2020 г.?

Лично аз се надявам да 
сме си научили уроците 
от първите седем години 
работа с европейски сред-
ства. Считам, че тряб-
ва да се акцентира върху 
участието на малките и 

средните предприятия в 
усвояването им, тъй като 
те представляват основ-
ната, носещата част от 
българския бизнес. Очак-
вам адаптиране на пара-
метрите по оперативните 
програми, така че да от-
говорят на икономически-
те и социални реалности. 
Надявам се да се намали 
административната те-
жест както за възложите-
лите, така и за изпълните-
лите, за да може в крайна 
сметка да се постигне по-
ложителен икономически 
ефект от членството ни 
в ЕС.
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Инж. Албен Родопманов, управител на „Виастройинженеринг” ООД:

„Виастройинженеринг” ООД раз-
вива основната си дейност в об-
ластта на пътното строителство 
и линейната инфраструктура пре-
димно на територията на област 
Смолян. Дружеството разполага с 
производствени бази (асфалтосме-
сителни и трошачно-сортировъчни 
инсталации, бетонови въз ли), кари-
ери и баластриери, склад за взривни 
материали и автобаза.

Ще си позволя да маркирам ос-
новните проблеми и причини за със-
тоянието на бранша в областта и 
да ги разделя в няколко направления. 
Социално-икономическата обста-
новка през последните 5 - 6 години 
и наложилата се вследствие на нея 
среда с множество рискови фактори 
дадоха на мениджърите коренно раз-
личен модел на поведение. Трябваше 
в съвсем кратък срок те да проме-
нят начина си на мислене и стила 
на управление, ориентирани към по-
конкретни цели. Това, разбира се, 
включва както преразглеждане на 
политиката и отношението към ре-
сурсите на управляваните предприя-
тия и необходимостта от тях, така 
и съществено нов подход към възло-
жителите, съобразен с промените в 
законовата уредба. Тук визирам и не-
обходимостта от трезва преценка 
и обективен анализ на възможност-
ите на фирмата за изпълнението на 
поръчаното, състоянието на възло-
жителя, финансирането на работи-
те по време на строителството и 
срока за разплащане. Този анализ мо-
ментално води и до друг, не по-малко 
важен – на кредитната политика. И 
естествено тези, които съумяха да 
се приспособят към новата среда, 
успяха да запазят дейността си и/
или да я диверсифицират. А други, 
оставени на инерцията от „бума” в 
строителството, понесоха немалко 
загуби и негативи. 

Необходимо е да се провеждат 
постоянно обучение и прилагане 
на иновационни методи, модерни 
технологии и съвременни подходи 
при изпълнение на възложените по-
ръчки. Но това ще бъде възможно, 
ако е изпълнено първото условие и 
ръководният екип е проумял необхо-

димостта от иновации и е осигурил 
адекватна мотивация на персонала.

Не рядко се случва, било поради 
някаква емоция или сантимент, по-
ради принадлежност към дадена гру-
па или поради безразличие, да си из-
берем не най-подходящия общински 
ръководител. В резултат на което 
той първата година гледа и се чуди 
какво да прави, втората започва 
нещо и много често бърка, трета-
та се сеща, че идва четвъртата 
му година и все още нищо сериозно 
не е постигнал нито за общината, 
а най-вече и в личен план, и бърза, 
без много да мисли, да се доказва 
както пред електората си, така и 
пред себе си. Да, обаче в бързането 
се допускат и много грешки - прова-
лени обществени поръчка, наложени 

санкции и съответно неизплатени 
или върнати средства по различни 
програми, външни изпълнители, под-
брани по странен начин, при поло-
жение че местните отговарят на 
изискванията и др.   

Наблюдава се дисбаланс по от-
ношение на развитието на общини-
те. Той се изразява преди всичко в 
недостатъчни или неразумно вло-
жени публични средства независи-
мо по каква програма. Вследствие 
на това се стига до безработица 
и съответно миграция – временна 
или постоянна, най-вече на трудос-
пособното население от едни насе-
лени места в други, което пък нару-
шава техните вътрешни системи. 

Няма как всичко това да не се 
отрази негативно  върху строител-
ните фирми. При липса на управлен-
ски капацитет и инвестиции и при 
незаинтересованост към общината 
и хората, които са те избрали, се 
стига до съкращаване на персонала, 
включително скъпоструващ квали-
фициран такъв, и закриване на фир-
ми. 

Според мен тези проблеми могат 
да бъдат решени, като се спазват 
четири правила - строга фирмена 
дисциплина, хигиена в търговските 
ни взаимоотношения, сдружаване 
при участие в по-големи поръчки, а 
също и обществена активност и 
отстояване позициите на малкия 
и средния бизнес пред общинските 
власти. 

Необходими са постоянно обучение 
и прилагане на иновационни методи

Фирмата ни е на пазара от 1990 г. Изпълняваме 
предимно високо строителство. Работили сме в об-
ласт Смолян, а също така и в София. Имаме изпълнени 
и няколко пречиствателни станции, пътища. 

Проблемите на местните фирми са сходни с тези 
на колегите в страната. Както много пъти съм спо-
делял - необходими са корекции в ЗОП. Също лихвите 
на банките са изключително високи, а това пречи на 
работата на строителите. Междуфирмената задлъж-
нялост трябва да бъде преодоляна. 

Радостно е, че и областният управител, и кметът 
на община Смолян се опитват да предоставят работа 
на бизнеса. Разбира се, това не винаги е лесно. От 
наша страна въпреки кризата в сектора се стараем 
да изплащаме редовно заплатите на работниците си 
и да покриваме задълженията към институциите. 

Миналата година основахме регионалното звено на 
Клуба на строителите ветерани тук, в Смолян. Всеиз-
вестен факт е, че строителството в нашия край има 
богати традиции. Този занаят е бил един от основни-
те поминъци на хората. 

Освен на територията на цялата страна старите 
дюлгери са работили и в Турция, Гърция, стигали са 
чак до Персия. 

Аз приех да оглавя Клуба на строителите ветера-
ни, тъй като съм наясно, че има много работа, която 
трябва да бъде свършена. Скоро след основаването 
първата ни успешно реализирана инициатива вече 

б е ш е  н а ли це .  П о 
наше предложение 
лифтът в Пампорово 
бе кръстен на по-
койния арх. Петров, 
който отдаде много 
сили за развитието 
на района. Той вина-
ги беше сред строи-
телите и помагаше 
с каквото може. В 
негова чест беше 
направен бюст, пред 
който всяка година 
отбелязваме смър-
тта му. 

Големите банкови 
лихви пречат на 
бранша

Спиро Чавдаров, управител на 
„Дюлгер” ООД и председател на Клуба 
на строителите ветерани в Смолян:

Васил Бундов, управител на „СМК Перелик” ООД:

Занимаваме се основно със стро-
ителство, производство на бето-
нови изделия и арматурни дворове. 
Имаме и лаборатория за изпитване 
на бетон и инертни материали. 

Това, с което можем да се пох-
валим, е, че нямаме нито един лев 
задължения към държавата, към ко-
леги, нито имаме банкови кредити. 
Всичко, което правим, е със собст-

вени средства. 
Естествено, във всеки бранш, как-

то и в строителния, има проблеми. 
Това са междуфирмената задлъжня-
лост, неразплащането на държавата и 
общините към колегите. Може би ние, 
строителите, сме единствените, кои-
то бяхме толерантни и не изкарахме 
багерите, за да блокират пътищата в 
знак на протест. 

Липсата на квалифицирани кадри 
също е голям проблем за бранша. 
Това важи и за Смолянска област. 

Друга трудност създават висо-
ките изисквания в Закона за устрой-
ство на територията (ЗУТ) за кате-
горизирането на обектите. 

Високите изисквания в ЗУТ за 
категоризирането на обектите 
създават трудности

Хотел „Дикас”

Жилищна група УНИТУР

Снимки в. „Строител“ и личен архив
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Алеко Келешев, управител на „Ай Пи Зет” ЕООД:

Милко Юруков, управител на 
„Талант-М” ЕООД:

Асен Соколов, управител на „Артстрой” ЕООД:

Валентин Кюлхански, управител на 
„ВиК-Строй” ЕООД:

„Ай Пи Зет” е създаде-
на през 1991 г. В началото 
започнахме с производство 
на скалнооблицовъчни ма-
териали и техните монта-
жи. От 1999 г. до сега се 
занимаваме с построяване 
и експлоатация на ВЕЦ-
ове. Вече имаме пуснати 
шест водноелек трически 

централи. През последни-
те години участваме и в 
изпълнението на хидроту-
нелно строителство. 

Основната пречка в 
нашата работа е изклю-
чително бавното издаване 
на разрешителни за стро-
ителство. Заради тези 
административни проце-
дури се губи много време. 

Мога да дам пример как за 
издаването на документи 
за строежа на ВЕЦ са ми 
необходими цели три го-
дини, а самият обект из-
пълняваме за една година и 
половина. 

Другият голям проблем 
е това, че се нуждаем от 
банкови кредити, а лихвите 
по тях са твърде високи. 

Фирмата е създаде-
на през 2008 г. Предмет 
на нашата дейност са 
ниското и високото 
строителство. 

Голям проблем за 
бранша е, че често до-
говорите, сключени за 
изпълнението на СМР, 
не се спазват. Има слу-
чаи на неразплащане 
на възложителите към 
изпълнителите. От 
една страна, ако строителят не си свърши работата 
качествено и в срок, дължи огромна неустойка. Но в съ-
щото време, когато той свърши своите ангажименти, 
след това може да чака с месеци, докато си получи па-
рите. А през това време трябва да се плащат заплати, 
осигуровки и т.н. Защото в крайна сметка служителите 
нямат вина за забавеното плащане от страна на възло-
жителя към изпълнителя. Те имат договор с мен, а не с 
него. Затова и се старая да плащам редовно заплатите 
и осигуровките на работниците. 

Банковите кредити със своите високи лихви също са 
проблем за фирмите. Но за да изпълним даден проект, 
често се налага да използваме този финансов инстру-
мент. 

За да се подобри ситуацията, трябва да има законова 
рамка, която да задължава възложителя да се разплати 
на изпълнителя в определен срок. Защото при прекалено 
забавяне не е изключено да се стигне до фалит на стро-
ителната фирма. Не е приятно, но това са фактите. 

По отношение на търговете крайно време е да от-
падне критерият „най-нис ка цена”. Необходимо е в коми-
сиите по провеждането на обществени поръчки да при-
състват експерти на КСБ, КАБ и КИИП. Защото иначе се 
допускат куриозни грешки при изписването на мерните 
единици, след което това се отразява негативно на ра-
ботата на строителите. 

Договорите за СМР 
често не се спазват

В началото фирмата се занимава-
ше основно с жилищно строителство, 
но впоследствие започнахме да изпъл-
няваме и инфраструктурни обекти, 
ВиК и др. 

Липсата на работа в региона е ос-
новният проблем за местните компа-

нии. Голям минус е, че община Смолян 
не отговаря на изискванията за фи-
нансиране на проекти по Програма-
та за развитие на селските райони 
(ПРСР). Затова сме принудени да ра-
ботим в съседните градове – Рудозем, 
Мадан, Чепеларе и т.н.

„ВиК-Строй”  ЕООД 
стартира своята дейност 
през 2003 г. Основната ни 
работа е свързана с из-
граждането на водопро-
водни и канализационни 
инсталации. През години-
те сме реализирали доста 
обекти. В момента сме 
подизпълнители на водния 

цикъл на Троян. 
Еди н  от  о с н ов н и -

те проблеми, с които се 
сблъскват местните фир-
ми, е липсата на работа. 
Обемът на строител-
ството в региона спадна 
значително. 

Критерият „най-ниска 
цена” също е проблем, за-

щото това драстично 
намалява качеството на 
изпълнението на проекта. 

През новия програ-
мен период 2014 - 2020 г. 
трябва да бъде изграден 
вторият воден цикъл на 
Смолян. 

Критерият „най-ниска цена” 
драстично влошава качеството

Липсата на обекти в региона 
е основният проблем

Младен Стоянов, управител на „Инфрастройгруп” ООД:

Нашите проблеми не са по-различни 
от тези на колегите както в региона, 
така и в страната. В момента изпълня-
ваме предимно малки поръчки. Трудно е 
малките фирми да си намерят работа, 
ако не участват в консорциум или като 
подизпълнители. 

Критерият „най-ниска цена” води след 
себе си редица проблеми. Често заради 
него малките и средните компании се 
конкурират и „самоизяждат”.

Редовното неразплащане към строи-
телите от страна на възложителя също 
ни създава трудности. Може би трябва 
да се включи нова клауза в договорите, 
които да гарантират, че изпълнителят 
ще си получи парите в определен срок. 

Според мен един от начините за сти-
мулиране на малките фирми е мащабни-
те обществени поръчки да се разделят 
на лотове. По този начин ще се осигури 
достъпът на повече компании до проек-
тите. 

Малките фирми трудно оцеляват, ако 
не са в консорциум или подизпълнители

Вертикална планировка  

на ул. „Бяло море” в Смолян

ЗГП в Каспичан Водният цикъл 

на Троян

Проект за подобряване 

на водния сектор на град 

Хисаря

Парк „Чаршията” в областния град

Бавното издаване на разрешителни 
спъва нашата работа
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Инж. Димитър Кръстанов, областен управител на Смолян:

Развитието на региона 
няма как да се случи 
без строителния бранш

Инж. Кръстанов, как-

во е състоянието на об-

ласт Смолян по отноше-

ние на строителството?

Преди всичко бих же-
лал да отбележа, че Смо-
лянски ят регион  има 
стародавна традиция в 
строителния отрасъл. 
Всеизвестен факт е, че 
построеното от родопски-
те дюлгери остава през 
вековете. Доколкото може 
да се вярва на митовете и 
легендите, майстор Манол 
също произхожда от нашия 
край. Всичко това дава на 
местните строители ос-
нование за гордост. 

Планинският регион, 
разположен в най-високата 
част на Родопите, част 
от който е и Смолян, пре-
търпя интензивно разви-
тие през последните 30 - 
40 години. Това нямаше как 
да се случи без активното 
участие на строителния 
бранш.

Как се отрази на об-

ластта активното стро-

ителство в средата на 

90-те години?

След средата на 90-
те години на миналия век 
в област Смолян дейст-
вително се наблюдаваше 
ярко изразен строителен 
бум, главно в курортно-
туристическото ядро на 
региона. По този начин 
бяха развити зимният, 
балнео ложкият и отчасти 
селският туризъм. 

Смолянските строи-
тели не се ограничаваха 
в своята активна работа 
само на територията на 
региона. Те излизаха далеч 
извън нея. Дори сега, ко-
гато има известни труд-
ности с инвестициите 
в страната и това пряко 
се отразява върху строи-

телството, фирмите от 
областта продължават 
да работят както в цяла 
България, така и в чужби-
на. 

Полагат се усилия за 
развитие на индустри-
алния отрасъл у нас на 
базата на създадените 
производствени фондове. 
С гордост мога да отбеле-
жа, че на територията на 
областта функционират 
редица значими търговски 
дружества, които ни да-
ват нова надежда, че тук 
може да бъде активизира-
но както пътното строи-
телство, така и минодо-
бивът. Това несъмнено ще 
се отрази положително на 
бранша. 

Какви проекти се из-

пълняват в момента на 

територията на област-

та?

За да компенсираме 
своето изоставане в срав-
нение с някои от остана-
лите области в страната, 
се опитахме да привлечем 
допълнителен ресурс от 
Публичната инвестицион-
на програма „Растеж и 
устойчиво развитие на 
регионите”. 18,6 млн. лв. са 
допълнителните инвести-
ции за благоустройство 
на градската среда и за 
реконструкция на спорт-
ната база. Община Смолян 
получи 6,8 млн. лв. за рекон-
струкция и рехабилитация 
на плувния басейн, спорт-
ната зала и стария ста-
дион. Ще бъде извършено 
благоустрояване в цели 
десет сравнително големи 
селища в областта. Всич-
ко това даде глътка въздух 
на строителния отрасъл в 
региона. 

Правят ли се опити за 

подобряване на пътната 

инфраструктура в реги-

она? 

Да. Бих искал специал-
но да отбележа, че от го-
дини на територията на 
Смолян не бяха привличани 
достатъчно средства, 

които да спомогнат за 
рехабилитацията и разви-
тието на пътната мрежа. 

Вече приключва ре-
монтът на пътя Асенов-
град - Чепеларе, който 
се извършва по програма 
„Транзитни пътища V”. Ми-
налата година заварихме 
този проект почти спрял, 

въпреки че беше осигурен 
ресурс за него и бяха по-
дписани допълнителни спо-
разумения. Независимо от 
трудностите смятам, че 
в края на есента рехабили-
тацията на пътя ще бъде 
завършена успешно. 

По програмата за ев-
ропейско териториално 
сътрудничество „Гърция 
- България 2007 - 2013 г.” 
се извършва и рехабили-
тация на пътя Чепеларе 
– Рожен - Соколовци. Този 
проект започна с много 
проблеми. В продължение 
на няколко месеца в моя 
кабинет се провеждаха 
ежеседмични оперативки, 
за да могат трудностите 
да бъдат преодолени. В 
крайна сметка успяхме да 
се справим и с това. 

Опитахме се да при-
влечем ресурси за подо-
бряване на пътната об-
становка и около курорта 
Пампорово, където всяка 
година има активен зимен 
туризъм. За 2,5 млн. лв. 
беше извършена сравни-
телно качествена рехаби-
литация на пътя Стойки-
те - Пампорово. 

За съжаление имаме за-

труднения с изпълнението 
на лот 27, който включва 
участъка между Стойките 
и Смолян. Поради възникна-
лия съдебен спор новото 
възлагане на обекта се 
бави, а тази отсечка е в 
тежко състояние. 

Бих искал да отбележа 
още един значим проект, 
по който работим вече 7 
- 8 месеца. Става въпрос 
за изградената оптична 
широколентова кабелна 
инфраструктура, която 
свързва общините Смолян, 
Мадан, Рудозем, Неделино 
и Златоград - с обща дъл-
жина 80 400 м.

Правите ли опити за 

създаване на по-добри 

условия и стимулиране 

на местния строителен 

бизнес? 

В рамките на същест-
вуващите законови раз-
поредби и конкретно в 
текстовете на ЗОП се 
опитваме да помагаме на 
местни доказали се стро-
ители да получават право-
то да извършват различни 
видове СМР на терито-
рията на областта. Раз-
бира се, това не винаги се 
получава. 

Какви са основните 

проблеми на област Смо-

лян и според вас как мо-

гат да бъдат решени те? 

Област Смолян и Сред-
нородопският регион имат 
няколко проблема, които 
ги поставят в позиция-
та на изоставаща зона в 
сравнение с останалите 
части на страната. След 

Северозападна България 
тук са най-бедните ра-
йони. Нивото на безрабо-
тицата е високо. Не на 
последно място развитие-
то на инфраструктурата, 
за която говорихме преди 
малко, е изостанало с 10 - 
15 години. Нашият регион, 
освен че е високопланин-
ски и всички разходи за 
поддръжка са сравнител-
но по-големи, е и сравни-
телно изолиран граничен 
район, без съществуваща 
адекватна връзка със съ-
седните страни. 

Като член на коми-
тета на Програмата за 
териториално трансгра-
нично сътрудничество 
ИНТЕРРЕГ „България - Гър-
ция 2014 - 2020 г.” мно-
гократно съм поставял 
тези проблеми на дневен 
ред.  На 23 септември 
трябва да бъде одобрено 
разпределението на бю-
джета на програмата за 
новия период, след което 
България би следвало да 
получи значителни сред-
ства за доизграждане на 
пътната инфраструктура 
между двете държави. По 
този начин ще се създа-
дат добри условия за раз-
витие на инвестициите, 
туризма и бизнеса. 

Как работите с ОП на 

КСБ – Смолян? 

Имаме изключително 
конструктивно взаимо-
действие с целия строи-
телен бранш. Ценим висо-
ко ролята и значението на 
строителните фирми за 
развитието на региона. 

Изграденото от 
родопчани остава 

през вековете

1. Висока безработица

2. Липса на инвестиции 

3. Лошо състояние на пътната инфра-

структура

1. Откриване на нови работни места

2. Привличане на външни инвеститори

3. Ремонт и рехабилитация на пътната ин-

фраструктура



възможности за заетост 
чрез сътрудничество, 
обучение и създаване на 
мрежи” сградата  на Али-
беевия конак е ремонти-
рана, като в нея е създа-
ден „Център за обучение, 
подкрепа на предприемаче-
ството и трансгранични 
инициативи”. В 262-годиш-
ния Алибеев конак могат 
да се провеждат обучения, 
срещи за обмяна на опит, 
информационни дни, фир-
мени събирания и др. Цен-
търът разполага със зала, 
оборудвана с необходима-
та компютърна и презен-
тационна техника, както 
и с база за настаняване. 

По проект „Тракийско 
и византийско културно 
наследство в Родопите и 
северното Егейско край-
брежие” вече са факт ту-
ристическото използване 
и социализацията на две 
византийски крепости 
в близост до Смолян. Ра-
ботата по обектите 
включваше консервация и 
реставрация на крепост-
ните стени, изграждане 
на туристически пътеки 
за осигуряване на достъп, 
панорамни площадки, мес-
та за отдих, информа-
ционни и указателни табе-
ли, поставяне на кошчета 
за отпадъци.

Наскоро приключиха 
строително-ремонтни ра-
боти по изграждането на 
дом за настаняване от се-
меен тип за 14 деца с ув-
реждания от 3 до 18 години 
в смолянския кв. „Устово”.  
Проектът се реализира  
по ОП „Регионално раз-
витие 2007 - 2013” и е на 
стойност 820 991,47 лв. 
От 2013 г. функционира и 

център за настаняване от 
семеен тип за деца в риск 
от 3 до 7 години, намиращ 
се в кв. „Каптажа”. Той е 
изграден с подкрепата на 
Социално-инвестиционен 
фонд през 2009 г., а с по-
мощта на фондация „Меж-
дународна социална служ-
ба – България” е довършен, 
обзаведен и оборудван. 

По отношение на про-
блемите на общината 
мога да кажа, че те са 
свързани основно с пла-
нинския релеф. Имаме 500 
км общинска пътна мре-
жа, малки и разпръснати 
населени места. Те са над 
70 и са организирани в 43 
общини и кметски наме-
стничества.

Това води до труднос-
ти при поддръжката и 
ремонта на инфраструк-
турата. Многото мал-
ки населени места с до 
няколко десетки жители 
допълнително утежняват 
финансовото положение на 
общината, която трябва 
да обезпечи комуналните 
услуги и ремонтите. 

Чрез страниците на 
в. „Строител” отправям 
апел към правителството 
за по-адекватно разпре-
деление на средствата за 
зимно поддържане, както и 
за ремонт, реконструкция 
и изграждане на инфра-
структурните обекти на 
територията на община-
та. Участваме във всич-
ки възможни програми, 
от които може да черпим 
средства за решаването 
на проблемите ни. 

Обезлюдяването на 
региона, движението към 
големите градове ни по-
ставят в тежка ситуация 

със значителния сграден 
фонд, който се поддържа 
трудно. Училища и дет-
ски градини са затворени 
от години, но грижата за 
сградите е нужна, за да не 
се разрушат. По селата не 
са предявявани инвести-
ционни намерения към тях.

През новия програмен 
период 2014 – 2020 г. оч-
акваме финансиране за 
реализиране на дейност-
ите, заложени в Интег-
рирания план за градско 
възстановяване и разви-
тие ( ИПГВР). Обектите, 
включени в него, са обосо-
бени в 3 зони -  социална, 
публична и икономическа.

В зоната с преоблада-
ващ социален характер се 
предвиждат дейности по: 

- Реконструкция и ре-
хабилитация на улици и 
тротоари;

- Изграждане и възста-
новяване на междублокови 
пространства, зелени 
площи, детски и спортни 
площадки; 

- Изграждане на пеше-
ходни алеи;

- Саниране и енергийна 
ефективност на жилищни-
те комплекси; 

-  Ремонт, обновяване 
и енергийна ефективност 
на образователни обекти.

Във втората зона с 
публични функция с висока 
обществена значимост са 
заложени проекти и дей-
ности, насочени към:

- Реновиране на площад 
„България”; 

- Обновяване и модер-
низация на зелени прос-
транства; 

- Изграждане на пеше-
ходни алеи;

- Рехабилитация и ре-
монт на надлези; 

- Изграждане и разши-
ряване на паркинги;

- Обновяване на меж-
дублокови пространства;

- Корекция на корито-
то на р. Черна;

- Почистване, възста-
новяване и оформяне на 
зона за отдих и риболов;

- Обновяване на спорт-
на инфраструктура;

- Реконструкция и реха-
билитация на улици и тро-
тоари, вкл. улично озеле-
няване, достъпна среда и 
видеонаблюдение;

- Изграждане на нова 
светофарна уредба;

- Обновяване на об-
ществените тоалетни и 

приспособяване за хора с 
увреждания;

- Ремонт и енергийна 
ефективност на админи-
стративни и обществени 
сгради;

- Обновяване и енер-
гийна ефективност на 
образователна, социална 
и културна инфраструк-
тура. 

В третата зона с по-
тенциал за икономическо 
развитие се предвиждат 
проекти и дейности за: 

- Енергийна ефектив-
ност и обновяване на про-
изводствени сгради;

- Мерки за зелена ико-
номика - изграждане на 
съоръжения за намаляване 
емисиите на вредни газо-
ве;

- Иновации и техно-
логична модернизация на 
предприятия;

- Ефективно третира-
не на отпадъците, сепари-
ране и преработка – еко-
иновации;

- Изграждане на ин-
сталации за биоразгради-
ми и зелени отпадъци;

- Паркоустройство в 
зоната и озеленяване на 
пространствата между 
производствените сгради.

За населените места 
извън територията на 
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Николай Мелемов, кмет на община Смолян:

Очакваме реализация на 
най-важните ни проектиВ началото бих искал 

да благодаря на в. „Стро-
ител”  за предоставената 
възможност да предста-
вим Смолян. Затрудненото 
финансово състояние на 
общината спъва идеите и 
програмата, която имаме 
по отношение на строи-
телството. Считам, че 
със собствени средства 
се справяме с трудности-
те, но не можем кардинал-
но да решим инфраструк-
турните проблеми, които 
се задълбочават с всяка 
изминала година. Разчи-
таме основно на европей-
ските проекти, защото 
натрупаните през години-
те  задължения ни пречат 
да осъществим нашата 
визия за Смолян.

В момента на тери-
торията на общината се 
изпълняват няколко ин-
фраструктурни проекта, 
като един от най-значи-
мите е „Зелена и достъп-
на градска среда на гр. 
Смолян - централна град-
ска част” на стойност 
5 400 408,82 лв. Той е фи-
нансиран по ОП „Регионал-
но развитие 2007 - 2013”. 

В рамките на проекта 
е предвидено изграждане 
на зони за отдих. Една от 
тях е около МБАЛ – Смо-
лян. Там се намира най-гъ-
сто населеният квартал 
на града.

Ще бъдат извършени 
рехабилитация и рекон-
струкция на улици, както 
и изграждане на детски и 
спортни площадки. С реа-
лизирането на проекта ще 
се постигне създаването 
на качествена, безопасна 
и достъпна градска среда 
в Смолян, включително за 
хората в неравностойно 
положение. Той ще доведе 
до трайно подобряване на 
качеството на живот и 
създаване на привлекател-
но населено място, което 
да привлича бъдещи ин-
вестиции. Първият етап 
от благоустрояването 
на града беше изпълнен с 
проект отново по ОП „Ре-
гионално развитие 2007 
- 2013”. Той беше за ре-
монт на уличната мрежа, 
подобряване на квартал-
ната среда и условията 
за обществен отдих на 
стойност 5 016 956,17 лв. 
В рамките на проекта се 
реновира пешеходна зона в 
стария център на Смолян, 
благоустрои се жк „Про-
греси”, както и зоната за 
отдих „Чаршията”, рекон-
струираха се ул. „Боровец” 
и ул. „Станковица”.

Съвсем скоро ще при-
ключи реализацията на 
проекта „Момчилова кре-
пост – митовете оживя-
ват”. Той е финансиран 
по ОПРР и е на стойност 
2 574 578,12 лв. В неговите 
рамки са предвидени кон-
сервация и реставрация 
на части от крепостни-
те стени, асфалтиране и 
осветление на пътя от с. 
Градът до постройката, 
осветление на пътеката 
до нея и насищане на обек-

та с атрактивни тема-
тично свързани елементи 
като аудио-визуален спек-
такъл и множество други 
атракции.

Община Смолян успеш-
но реализира и три инфра-

структурни проекта по 
Програмата за европейско 
териториално сътрудни-
чество „Гърция – Бълга-
рия 2007 - 2013” на обща 
стойност 7 573 434,90 лв. 
По един от тях с наимено-
вание „Биоразнообразие-
то в Родопите и езерото 
Вистонида – предпоставка 
за икономически растеж 
чрез активно територи-
ално сътрудничество” из-
градихме посетителски 
информационен център в 
подножието на екопътека-
та Каньон на водопадите, 
недалеч от Смолян. Цен-
търът представлява двуе-
тажна сграда в традицио-
нен за Родопите стил. В 
него има презентационна 
зала, място за обучения, 
както и две помещения 
за нощувки. Разполага и с 
киоск, от който туристи-
те могат да получат ин-
формация за защитената 
местност, за резервата 
и за биоразнообразието. 
Гостите могат да се на-
сладят на две постоянни 
изложби - фотографии, 
представящи красота-
та на Родопите и езеро-
то Вистонида, и дървени 
пластики, изработени от 
местни майстори. 

Рехабилитирането 
на екопътека Каньон на 
водопадите включва ук-
репване и обезопасяване 
на съществуващите съ-
оръжения, на дървените 
мостове с допълнителни 
конструктивни елементи 
и парапети, ремонтиране 
на стъпала покрай голе-
мия водопад и изграждане 
на нови в стръмните учас-
тъци. 

По проекта „По-добри 

Те са свързани с развитие на пътната 
инфраструктура
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Смолян се предвиждат 
рехабилитация на значи-
ми пътни участъци, рекон-
струкция на селски улици 
и зелени площи, благоус-
трояване и изграждане на 
зони за обществен отдих 
в селата. Ще бъдат раз-
вити нови туристически 
обекти. Планираме раз-
ширяване на мрежата от 
ски писти и лифтове, раз-
работване на атракции, 
ремонт и реставрация 
на недвижими културни 
ценности и приспособя-
ването им за съвременни 
функции. 

Очакваме да се реа-
лизират най-важните за 
подобряването на иконо-
миката в района проекти, 
свързани с развитие на 
републиканската пътна 
мрежа, както и между об-
щината, вътрешността 
на страната и Гърция.

По Публичната ин-
вестиционна програма 
„Растеж и устойчиво раз-
витие на регионите” об-
щина Смолян има одобре-
ни два проекта на обща 
стойност 6 841 786,65 лв. 
Първият от тях е за 5 
млн. лв. и е свързан с ре-
конструкцията и рехаби-
литацията на спортен 
комплекс в централна 
градска част, включващ 
стадион, спортна зала, 
закрит плувен басейн 
и  многофункционална 
спортна площадка. Вто-
рият проект на стойност 
1 841 786,65 лв. е насочен 
към ремонт на пътища и 
рехабилитация на места 
за обществено ползване в 
10 населени места - Мом-
чиловци, Смилян, Могили-
ца, Виево, Левочево, Сла-
вейново, Влахово, Търън, 
Петково и Кутела.

Разбира  се,  освен 
всичко останало се опит-
ваме да привлечем всяка-
къв тип външни инвести-
тори, с които да си бъдем 
взаимно полезни. През 
2011 г. намалихме съот-
ветните данъци и такси, 
за да има по-добра среда 
за тях. Оказваме пълно 
съдействие на всички 
инвеститори. Поискали 
сме от държавата имо-
ти, които се намират в 
близост до общински, за 
да могат да се изградят 
по- големи предприятия, 
които от своя страна ще 
намалят безработицата 
и ще съживят региона. 
Чрез вашата медия искам 
да заявя, че сме коректен 
партньор и каним всички 
потенциални инвестито-
ри в Смолян.

По отношение на ин 
хаус поръчките община 
Смолян няма голям брой 
общински предприятия, 
които да се занимават 
с такъв вид дейност в 
областта на строител-
ството. Моето мнение, е 
че тези поръчки създават 
у гражданите съмнения за 
корупционни действия.  

Накрая искам да заявя, 
че взаимоотношенията 
между община Смолян и 
Камарата на строители-
те в България, респектив-
но с ОП на КСБ – Смолян, 
са добри. Получаваме съ-
действие от тяхна стра-
на по възникнали проблеми, 
касаещи строителство-
то. Помагат ни в трудни 
за общината моменти. 

Румен Пехливанов, кмет на община Рудозем:

Община Рудозем е в сравнително добро 
състояние. От началото на демократичния 
преход в страната тук не се е строило тол-
кова, колкото сега.

Изпълняваме няколко големи проекта по 
Програмата за развитие на селските райони 
(ПРСР). Два от тях са реализирани успешно. 
Надяваме се третият да стартира до 20 сеп-
тември. 

Три улици в с. Чепинци бяха реконстру-
ирани. Общата стойност на проекта е 1,6 
млн. лв. През 2012 г. спечелихме финансиране 
в размер на около 12 млн. лв. за изграждането 
на спортната инфраструктура в общината 
– мултифункционална зала и в съседство три 
открити игрища за тенис на корт, минифут-
бол, баскетбол и волейбол. Те вече са въведе-
ни в експлоатация. Изградихме и две спортни 
площадки в селата Елховец и Чепинци. 

Реконструирахме пътищата до селата 
Борие, Рибница и до една махала. Има идея по 

това трасе да бъде отворен контролно-про-
пускателен пункт към съседите от Ксанти. 
Строителите си свършиха перфектно рабо-
тата, монтираха мантинелите, пътните зна-
ци, направиха маркировката и т.н.  

Имаме и друг проект за подобряване на 
инфраструктурата. Той е на приблизителна 
стойност 5,8 млн. лв., с които ще бъдат из-
градени пътища в три населени места. Про-
вели сме тръжните процедури за възлагане. 
Очакваме в работата да бъдат ангажирани 
около 150 - 180 души. 

Паралелно с това в началото на мандата 
ми успяхме да санираме две училища. Завърши-
хме и проект, стартирал по времето на моя 
предшественик - за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в две детски градини 
и една гимназия в Елховец и Чепинци. 

Тази година получих ме финансиране от 
ПИП „Растеж и устойчиво развитие на реги-
оните”. Два от одобрените проекти по про-

грамата са реализирани. При третия 
имаше забавяне поради обжалване, но 
процедурите приключиха. Общата 
стойност на трите проекта, изпъл-
нявани със средства от публичната 
програма, е 2,3 млн. лв. Те включват 
асфалтиране на улица в Рудозем, 
озеленяване и облагородяване на 
междублокови пространства и алеи 

в централната градска част, из-
граждане на два минипарка, една 
детска и две спортни площадки. 

Готови сме и с плана за стро-
еж на водния цикъл на Рудозем. 

Лошото състояние на път-
ната инфраструктура до скоро 
беше един от основните про-
блеми на нашата община. Счи-
там, че след приключването на 
проектите, за които споменах, 
ситуацията ще бъде значително 
подобрена. ВиК мрежата също 
не е в добро състояние. Освен 
това горивните инсталации и 
осветлението в обществените 
сгради трябва да бъдат заменени 
с енергийно ефективни. Няколко 

читалища имат нужда от рехабилитация и 
саниране. 

През новия програмен период 2014 - 2020 г. 
очак вам да довършим работата по общински-
те пътища и да се насочим по-активно към 
между блоковите пространства в Рудозем, 
уличната мрежа, зелените площи и детските 
площадки. 

Държа да подчертая, че общината се нуж-
дае от поне двадесет нови детски площадки 
– по една във всяко населено място. Имаме 
проект за това, но трябва да осигурим фи-
нансиране. 

Надявам се и процедурите по кандидат-
стването за европейски средства да бъдат 
облекчени. Например ако бъде въведено елек-
тронно кандидатстване и отчитане, това 
ще спести значителни разходи за транспорт, 
време, а и много нерви. Очаквам управляващи-
те органи най-сетне да проумеят, че бенефи-
циентите по различните програми не са им 
врагове. Ние всички сме партньори. Затова 
трябва да ни съдействат, естествено когато 
правилата се спазват. Няма по-добри бенефи-
циенти от общините, защото инвестициите, 
които те осъществяват, са за публична ин-
фраструктура. Тя е от полза за всички.  

Електронно кандидатстване 
и отчитане по оперативните програми 
ще спести значителни разходи 

Готови сме с проекта за 
изграждане на водния цикъл

Новоизграденият стадион в Рудозем



спортна зала, асфалтирах-
ме улици и др. 

Проблемите на община 
Златоград са много. Въ-
просът с подземната ин-
фраструктура все още не 
е решен. Градската част не 
е напълно канализирана. В 
село Старцево също липс-
ва канализация. Отдалече-
ността ни от големите 
градове също е голям про-
блем. Това прави общината 
не до там атрактивна за 
инвеститорите. 

В момента тече из-
граждането на втория 
етап от комуникационно-
то трасе, което минава 
през Златоград и стига до 

Гърция. Въпреки че ще бъде 
полезно за развитието на 
туризма в нашия регион, 
сме изправени пред неле-
ката задача да търсим 
най-безпроблемния начин 
за реализирането на проек-
та, без да нарушаваме спо-
койствието на местното 
население. 

Имаме план за използ-
ването на геотермалната 
вода от р. Ерма за лечебни 
цели. Развитието на балне-
ологията и туризма е прио-
ритет за нас. 

По отношение на новия 
програмен период аз съм 
реалист. Знам, че 2015 г. 
ще бъде нулева. Трудът, 

който сме вложили, ще 
бъде видим най-рано през 
2016 г. Защото строи-
телството не се случва с 
магическа пръчка. Вървят 
проучвателни, измерва-
телни и всякакъв друг вид 
дейности. За наша радост 
имаме готовност с много 
проекти, знаем и какви са 
проблемите ни. 

Поддържаме добри 

контакти с Камарата на 
строителите в България. 
Ползваме експертната им 
помощ за различни стано-
вища по проектите. Аз лич-
но имам добри впечатления 
от строителите. Проек-
тите ни са завършвани 
навреме и са ни предавани 
с добро качество. Редовно 
получавам покани за съби-
тия от ОП на КСБ – Смолян.
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Мирослав Янчев,  
кмет на община Златоград:

Стоян Беширов, кмет на община Неделино:

Планираме изграждането на язовир

Имаме план за използването 
за лечебни цели на 
геотермалната вода 
от р. Ерма

Благодарение на в. „Строител” 
успявам внимателно да следя 
новостите в бранша

Когато говорим за 
строителство в една об-
щина, винаги има какво още 
да се желае. Много са про-
блемите, които стоят на 
дневен ред пред местната 
власт - инфраструктура, 
водоснабдяване и т.н. 

Като кмет на малка об-
щина си давам ясна сметка, 
че сме с ограничен струк-
турен дефицит, тоест има-
ме повече разходи, отколко-
то приходи. Именно поради 
този факт трябва да насо-
чим усилията си към привли-
чане на европейските сред-
ства. Това е единственият 
спасителен вариант за мал-
ките общини. Изход за нас е 
и привличането на частни 
инвеститори, които осигу-
ряват нови работни места. 

Още през 2008 г. изгот-
вихме концепция как искаме 
да изглеждат населените 
ни места. Това се случи 
след редица публични об-
съждания с участието на 

представители на бизнеса, 
неправителствени орга-
низации и граждани. След 
като уточнихме основни-
те приоритети, насочихме 
усилията си към работните 
проекти. За наша радост 
голяма част от тях спече-
лиха финансиране. 

С тези средства напра-
вихме площада, парка, някол-
ко моста, покрихме речното 
корито, изградих ме закрит 
плувен басейн и стадион, 

Допреди три години 
община Неделино беше в 
много лошо състояние. 
Финансовото положение 
не бе никак добро, не се 
извършваше почти никак-
во строителство, а без-
работицата беше изклю-
чително висока. Вероятно 
се нареждаме на едно от 
първите места в страна-
та по миграция на мест-
ното население. Хората 
търсят препитание в Ис-
пания, Англия, Германия, 
Франция. 

Нагърбихме се със 
задачата да изготвим 
проекти по почти всич-
ки мерки, финансирани по 
Програмата за развитие 
на селските райони чрез 
ДФ „Земеделие”. В кратък 
срок - за два-три месеца, 
успяхме да кандидатства-
ме по различни програми. 

В крайна сметка по-
стигнахме това, което аз 
и моят екип си бяхме по-
ставили за цел. Още през 
първата година от моя 

мандат общината получи 
одобрение за реализация-
та на цели 17 проекта. 

Неделино е сред общи-
ните в България, в които 
има открити минерални 
извори със силни лечебни 
свойства. Искаме тук да 
се развие балнеоложкият 
туризъм, което ще допри-
несе и за подобряване на 
ситуацията с безрабо-
тицата. По този начин и 
много от хората, които в 
момента работят в чуж-
бина, ще се върнат. 

Един от най-големите 
проекти, които реализи-
раме, е изграждането на 
пътя Крайна – Долен – Ко-
мотини. Той минава през 
общините Неделино и Зла-
тоград и стига до съседна 
Гърция. Надявам се трасе-
то да бъде готово до края 
на ноември. 

Предстои ни да из-
градим още пътища, а 
централният площад на 
Неделино ще бъде разши-
рен, ще бъдат подменени 

осветлението и пътната 
настилка. Успяхме да обла-
городим и крайните квар-
тали. Една от детските 
градини е изцяло модер-
низирана, за да отговаря 
на европейските стан-
дарти. Имаме реализира-
ни и започнати проекти, 
свързани със спортна ин-
фраструктура. Открихме 
нова гумирана спортна 
площадка. Сега започваме 
и строителството на три 
стадиона. 

Спечелихме финансира-
не на шестнадесет екопъ-
теки, по които ще може да 
се стига до исторически-
те местности в района. 

Готови сме и с проек-
ти за рехабилитацията на 

Насочили сме усилията 
си към привличане  
на европейски средства

ВиК мрежата. 
Направихме предпро-

ектно проучване на те-
риторията на общината 
за изграждане на язовир. 
Планираме скоро да запо-
чнем строителството му, 
като към него ще има ВЕЦ 
и други съоръжения. По 
този начин ще се разре-
шат голяма част от труд-
ностите по отношение на 
водоснабдяването. 

Един от основните 
проблеми на Неделино е, че 
в района, в който е разпо-
ложена общината, има го-
лям брой свлачища. 

Както всяка година, 
така и през тази тук се 
проведе традиционни-
ят национален фолклорен 
фестивал за двугласно 
пеене. Той обикновено се 

организира през първата 
събота и неделя на сеп-
тември. Фестивалът за 
пореден път бе с междуна-
родно участие. Известни 
сме със своя „неделински 
двуглас”. Това е специ-
фично пеене, което не съ-
ществува никъде другаде. 

Благодарение на в. 
„Строител”, който получа-
ваме всяка седмица, успя-
вам внимателно да следя 
всички новости в бранша, 
както и да се запозная с 
големите обекти на те-
риторията на страната 
и компаниите, които ги 
изпълняват. Това е по-
лезно за мен като кмет, 
защото, от една страна, 
черпя от чуждия опит, а, 
от друга, ми действа мо-
билизиращо. 

Една от детските градини в Неделино е изцяло модернизирана, 

за да отговаря на всички европейски стандарти
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

подготвят 

фотоизложба за Деня на строителя

Виж София - където строителството 
среща историята с бъдещето

За спонсориране изработването на паната

предлагаме поставяне на лого върху 60 бр. фотоса – 3000 лв. без ДДС

60 авторски творби на фотографа на в. „Строител“ Денис Бучел ще бъдат 

експонирани от 31 октомври до 14 ноември на пешеходния мост 

над бул. „България“ до НДК

За контакти: 0884 202 257 - Калоян Станчев; 0897 912 308 - Галя Герасимова



година успяхме да реализи-
раме големи и амбициозни 
проекти – естакадата при 
Семинарията, ремонта на 
бул. „Цариградско шосе”. 
Всеки може да изброи мес-
тата, които завършихме и 
продължаваме да строим. 
Благодаря от сърце за лич-
ното търпение на всеки 
един от гражданите на 
София. Успяваме, защото 
заедно вярваме, че градим 
и развиваме столицата”, 
допълни кметът.

„Не спряхме работа по 
големите европейски про-

екти въпреки трудности-
те. Разширяваме метрото, 
модернизираме градския 
транспорт, строим ка-
нализация. Според между-
народните статистики 
София е сред градовете 
с най-ниска безработица, 
в това число и младежка. 
Преодоляхме заедно криза-
та и успяваме да променим 
реално качеството на жи-
вот в града – с конкретни 
цели, с график, с реални 
стъпки”, подчерта Фандъ-
кова.

На тържествена се-

сия по повод празника бяха 
отличени редица творци и 
спортисти заради техния 
принос за развитието на 
града. Званието „Поче-
тен гражданин на София“ 
получиха Н. Пр. Герхард 
Райвегер, посланик на Ре-
публика Австрия, Н. Пр. 
Матиас Хьопфнер, посла-
ник на Федерална ре пуб-
лика Германия, проф. Георги 

Чап кънов и Вежди Рашидов. 
Посмъртно отличието 
получиха и футболните 
легенди Георги Аспарухов–
Гунди и Никола Котков. С 
„Почетен знак на Столич-
на община“ бяха удостое-
ни проф. Иван Никифоров 
и проф. Атанас Ковачев за 
дългогодишния им принос 
за градоустройството и 
архитектурата на града. 
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Страницата 
подготви 
Свилена Гражданска

„На всяко предизвика-
телство, пред което бяхме 
изправени, отговорихме 
заедно с вяра, надежда и 
любов“. Това заяви кметът 
на Столичната община 
Йорданка Фандъкова по 
случай празника на града, 
в който християните по-
читат паметта на све-
тите мъченици София и 
дъщерите й Вяра, Надежда 
и Любов. „Град и хора, кои-
то празнуват мъдростта, 
имат силата да превръ-
щат изпитанията в пре-
димства”, посочи тя. 

По думите й една от 
основните задачи в послед-
ните години е столицата 
да стане все по-добра за 
живеене за децата. „По-
строихме над 60 нови дет-
ски градини. От началото 

на годината отворихме 
10, а предстоят още 9 до 
края на 2014 г. През тази 

Столичната община обяви търг 
за фирми, които да поддържат ули-
ците в града за следващите че-
тири години. Индикативната сума 
е над 163 млн. лв. с ДДС. Търгът 
е със седем обособени позиции. 
София е разделена на шест зони. 
Поддръжката на всяка една от 
тях струва по 22 млн. лв. без ДДС. 
Първата зона включва районите 
„Витоша", „Лозенец", „Средец" и 
„Триадица". Втората обхваща райо-
ните „Овча купел", „Банкя", „Красна 
поляна" и „Красно село", третата 
– „Люлин", „Възраждане", „Илинден", 
„Надежда" и „Връбница". В грани-
ците на четвъртата зона влизат 
„Оборище", „Сердика", „Подуяне" и 
„Нови „Искър", в петата – „Искър", 
„Слатина", „Кремиковци". Шестата 
ще обхване „Панчарево", „Младост", 
„Студентски", „Изгрев".  Всяка ком-
пания може да кандидатства за 
една позиция.

Избраните изпълнители ще от-
говарят и за полагане на маркиров-
ка - постоянна и временна. Освен 
това те ще трябва да изработват, 
монтират и поддържат пътни зна-
ци, улични табели и антипаркинг 
стълбчета. Фирмите ще извърш-
ват превантивно и рутинно под-
държане. В първото е заложено 
запълване на пукнатини на пъти-
щата, пренареждане на тротоарни 
настилки, повдигане на пешеходни 
пътеки и др. Текущата поддръжка 
пък включва почистване и запълва-
не на дупки, пропаднали улици, боя-
дисване на огради и др. 

Седмата позиция в търга е за 
контрол на количеството и ка-
чеството на материалите, които 
се влагат в ремонтите. По нея 
трябва да извърши контрол върху 
рехабилитацията на 2 400 000 кв. м 
пътни и тротоарни настилки на 
година, което ще струва почти 

2,7 млн. лв. без ДДС.
Изборът на изпълнители ще 

стане на база икономически най-
изгодна оферта. За първите шест 
позиции критерии са финансовите 
показатели, в това число единични 
цени - 70 т., елементи на ценооб-
разуване - 10 т., а в техническите 
показатели влизат предложение за 
нови високопроизводителни еко-
логични технологии за поддръжка 
и възстановяване на пътната на-
стилка, рискове и мерки за тяхното 
предотвратяване, които могат да 
донесат максимум 16 т., а органи-
зацията на ръководството на обек-
та, структурата за управление на 
качеството и мерките за опазване 
на околната среда – 4 т. 

При седмия лот финансовите 
показатели са с тежест 90 т., а 
срокът за изпълнение – 10 т. 

Оферти се подават до 27 ок-
томври т.г. 

Трима са участниците в търга за изграждане на нова 
трамвайна линия от Семинарията до кв. „Дървеница" на 
Столичната община. Това са обединение „Релсов път 
Дървеница“, „СК-13 Трансстрой“ АД и ДЗЗД „Трам Инфра-
инженеринг“. Прогнозната стойност на поръчката без 
ДДС е 20 559 189 лв., финансирането е по ОП „Регионал-
но развитие“. Строителството следва да завърши за 
270 дни. 

Избраният изпълнител ще трябва да подготви ра-
ботен инвестиционен проект въз основа на приложения 
идеен и да изпълни строително-монтажните работи. 
Под новоизградения надлез на бул. „П. Яворов" при Се-
минарията новият трамвай се отправя по бул. „Стоян 
Михайловски", преминава по бул. „Никола Габровски", за-
вива по бул. „Д-р Г. М. Димитров", като по този начин за-
обикаля жк „Дианабад", прави завой по бул. „Св. Климент 
Охридски", като се включва по старото трасе на №2 и 
№19. Така достига до ухото за обръщане на посоката в 
„Дървеница“, след като пресече булевардите „Осми де-
кември" и „Андрей Ляпчев". Новата линия ще е с дължина 
8,8 км единичен коловоз. Планирано е изграждането на 7 
спирки, а други 11 ще бъдат ремонтирани. 

Десислава Бакърджиева

Обявиха обществена поръчка 
за изграждане на многофункциона-
лен спортен комплекс в столичния 
парк „Възраждане”. Възложител е 
„Спортна София 2000” ЕООД. Дру-
жеството е заложило прогнозна 
стойност от 2 893 004 лв. без ДДС.

Търгът обхваща строителство-
то на 12 игрища – 1 за футбол с 
габарити 63,6/42,6 м, 2 - за мини- 

футбол с размери  42,6/22,45 м, 3 
- за тенис на корт, 1 - за плажен 
футбол, 2 - за плажен волейбол, 1 - 
за стрийтбол, 1 - за петанк, и 1 - за 
деца. В обекта ще има пързалка за 
кънки и хокей, тенис маси и детска 
площадка. Комплексът ще разпола-
га с преместваеми трибуни за 150 
седящи зрителски места. 

Предвиждат се изграждане на 
алейна мрежа и настилки, както и 
осигуряване на достъп за хора с ув-

„Оригинални мозайки на 17 века, които сега рес-
таврираме, ще намерят място в музея на базиликата 
„Света София”. Това заяви кметът на София Йорданка 
Фандъкова при проверка на възстановителните дей-
ности. Предвижда  се първата част от тях да бъде 
готова и експонирана за Коледа в подземния музей 
на храма. Проектът е за 40 хил. лв. „Над 32 000 души 
са го посетили от началото на годината“, каза също 
кметът Фандъкова. Интересът към него се увеличи с 
откриването и на гробницата на Хонорий, за когото 
се предполага, че е участник в Сердикийския събор. 

   „Откритите мозайки илюстрират сюжет, свър-
зан с една от много важните за ранното християн-
ство теми – Раят“, обясни реставраторът Петър 
Попов. Творбите имат изключително високата научна 
и художествена стойност. Те са единственото оце-
ляло свидетелство за мащаба и пропорциите на най-
ранната архитектурна структура, с която започва 
историята на днешната църква „Св. София“.

Изграждането на инфраструктурните проекти в града е 
основен акцент в работата на Столичната община 

Вежди Рашидов получи званието „Почетен гражданин  

на София“

Президентът Росен Плевнелиев, премиерът проф. Георги Близнашки, Н. Св. патриарх Неофит, 

министри и дипломати, както и много столичани уважиха тържеството, чийто домакин бе 

кметът на София Йорданка Фандъкова

Столичани и гостите на София имаха възможността да се 

повозят с царската каляска на Фердинад

реждания. Изпълнителят трябва да 
изгради подземната и надземната 
инфраструктура (осветление, напо-
ителна система, ВиК мрежа, ел. зах-
ранване и други), както и да компози-
ра растителността и паркосредата. 
Всички дейности трябва да бъдат 
приключени в рамките на 9 месеца.

Минималното изискване към кан-
дидатите е да разполагат с финан-
сов ресурс за материали, заплати и 
други на стойност 500 000 лв. без 
ДДС. Оценяването на офертите  ще 
се извършва на база финансова оцен-
ка - 65%, и 35% - техническо предло-
жение. Предложения се приемат до 21 
октомври.

Снимки Денис Бучел
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Мартин Славчев

„Пайп систем” АД, една от 
компаниите - членове на Камара-
та на строителите в България 
(КСБ), отбеляза през седмицата 
своя 10-годишен юбилей с изис-
кано  тържество в столичния 
The Residence exclusive club. На 
събитието присъстваха при-
ятели и бизнес партньори на 
фирмата. 

Инж. Николай Чомаковски, уп-
равител на „Пайп систем” АД и 
член на Управителния съвет на 
КСБ, получи поздравителен адрес 
от председателя на Камарата 
инж. Светослав Глосов. Главни-
ят редактор и прокурист на в. 

„Строител” Ренета Николова 
връчи поздравителен адрес и 
от Съвета на директорите на 
дружеството,  както и авторска 
фотография на Денис Бучел от 
екипа на изданието на Камара-
та.  

„Бих искал да благодаря на 
приятелите, които уважиха на-
шия празник. Обръщам се към 
вас така, защото всички, които 
присъствате на нашето тър-
жество, сте както мои близки, 
така и приятели на „Пайп сис-
тем”. Изминаха 10 години от 
основаването на нашата ком-
пания. Някои казват, че са мно-
го, други твърдят обратното. 
Щастлив съм, че днес мога да се 
обърна назад и с удоволствие да 
наблюдавам постигнатото през 
този период. 

Изказвам своята искре-
на признателност към свое-
то семейство, защото именно 
те бяха хората, които плътно 
стояха зад мен и ме подкрепяха 

през цяло-
то време. 
Също така 
благодаря и на страхотния си 
екип, който е в основата на на-
шите добри резултати”, обърна 
се към гостите  инж. Чомаков-
ски при откриването на търже-
ството.  

 „За да оцелееш и да се разви-
ваш в българската бизнес среда 
през последните години, тряб-
ват много инат и упоритост, 
както и здрава работа. Ние в 
„Пайп систем“ приехме предизви-
кателствата на кризата като 
възможност и това в крайна 
сметка ни донесе успех”, каза 
още управителят на фирмата. 

Той завърши своето привет-
ствие с грузинска поговорка, 
която гласи: „Седял си един чо-
век и  си мислел: „Имам желание 
да си купя къща, но нямам въз-
можност. Имам възможност да 
си купя коза, но нямам желание.“ 
„Нека вдигнем тост за това на-

Или как се успява с упоритост и здрава работа 

ДО 
ИНЖ. НИКОЛАЙ ЧОМАКОВСКИ, 
УПРАВИТЕЛ НА „ПАЙП СИСТЕМ“ АД

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми инж. Чомаковски, 

Приемете моите и на колегите от Управителния съвет 
на Камарата на  строителите в България най-искрени поже-
лания по повод 10-ата годишнина от създаването на фирма 
„Пайп систем“ АД. През този период компанията Ви се доказа 
като един от лидерите на пазара в сферата на проектиране-
то, доставката и изграждането на ВиК инсталации.

С включването Ви в ръководството на КСБ Вие доприна-
сяте за издигане равнището на бранша и за утвърждаването 
на авторитета на Камарата. Безспорни са усилията Ви за пре-
одоляване на различните трудности и предизвикателства по 
общия ни път към това България да стане по-привликателно 
място за живеене и бизнес – с благоустроени градове и села, 
със съвременни сгради, с разкриване на повече работни 
места. 

Желая Ви от сърце здраве и нови професионални успехи! 
Нека късметът и добрият шанс да съпътстват Вашите на-

чинания!

София                                                   С уважение:
16 септември 2014 г.                       инж. Светослав Глосов
 Председател на УС на КСБ

шите желания и възможности да 
съвпадат”, пожела инж. Чомаков-
ски.

През годините, освен тър-
говия с ВиК материали, „Пайп 
систем” АД развива и монтажно 
направление. Последното, което  
фирмата добавя към портфолио-
то си, е изграждане на пожарога-
сителни инсталации (спринкле-
ри). Компанията се фокусира и 
върху проектирането и реинже-
неринга. 

Към днешна дата „Пайп сис-
тем“ е структурирана в две ос-
новни направления – търговско, 
което е в състояние да задоволи 
всички изисквания на клиентите 
с изключително разнообразната 
си гама от продукти, и строи-
телно. То включва изграждане на 
водопреносните и канализацион-
ните мрежи и системи на всеки 
обект с максимална гаранция за 
качество и надеждност.

Компанията участва в из-
граждането на редица значими 
обекти на територията на ця-
лата страна. В американската 
база в Ново село „Пайп систем“ 
АД е подизпълнител на една от 
най-големите немски фирми. 
Дружеството участва и в из-
граждането на двата най-голе-
ми мола в столицата – „София 
Саут Ринг мол” и „Парадайз цен-
тър”. Там срещат много предиз-

викателства, продиктувани не 
само от размерите на обекти-
те – и двата с РЗП от порядъка 
на 180 - 190 хил. кв. м. Архите-
ктурните и конструктивните 
изисквания са изключително 
високи. За изпълнявания обем 
инсталации е нужно осигурява-
нето на стройна организация, 
на значителен брой хора, меха-
низация и прочие. 

Разбира се, компанията има 
и още знакови обекти, като из-
граждащата се в момента биз-
нес сграда „Кепитал Форт” на 
бул. „Цариградско шосе” в София. 
Тя има претенциите да стане 
най-високото здание в България. 
Да не забравяме и първия мага-
зин от веригата IKEA в столица-
та, където компанията изгради 
площадковите мрежи, сградни-
те инсталации и спринклерните 
системи.

„За мен всеки новозапочнат 
обект е като ново дете в семей-
ството, а всеки завършен е като 
абитуриент, който изпращам по 
житейския му път напред. Влага-
ме във всеки наш проект много 
сърце, много желание. За да се 
получат нещата, това е задъл-
жително условие”, сподели за в. 
„Строител” инж. Чомаковски. 

Нашият екип желае още мно-
го успехи на инж.Чомаковски и 
екипа на „Пайп систем“ АД!

Инж. Николай Чомаковски, управител 

на „Пайп систем” и член на УС на КСБ, 

поздрави гостите на тържеството

Инж. Чомаковски със своята съпруга и дъщеря си, която 

също както и фирмата, е на 10 години 

Мениджърският екип на „Пайп систем” АД

Гл. редактор и прокурист на в. „Строител” Ренета 

Николова връчи поздравителен адрес от Съвета на 

директорите на дружеството, както и авторска 

фотография на Денис Бучел

Снимки Денис Бучел



28 СТРОИТЕЛ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ петък, 19 септември 2014

Научната конференция във Варна беше посветена на проблеми, свързани със законодателната 
база в бранша, с новите технологии и материали, сеизмичната механика и инженерство

Георги Сотиров

За пореден път във Варнен-
ския свободен университет 
„Черноризец Храбър” се про-
веде Международната научна 
конференция „Проектиране и 
строителство на сгради и съо-
ръжения”. В словото си при от-
криването акад. д-р т.н. инж. 
Ячко Иванов - председател 
на Научно-техническия съюз 
по строителство в България, 
приветства участниците и 
гостите на форума. В него се 
включиха ръководители, учени 
и специалисти от водещи ВУЗ-
ове от България и други страни 
в Европа, както и авторитет-
ни фирми в областта на стро-
ителството. Специалистите 
дискутираха проблеми, свърза-
ни със законодателната база в 
бранша, с новите технологии и 
строителните материали, как-
то и със сеизмичната механика 
и инженерство. 

От името на Варненския 
университет слово произнесе  
проф. Валери Стоянов - зам.-

ректор по научната част. 
„Предпоставка за авторите-
та на нашата конференция са 
представените доклади с висо-
ка научна стойност”, подчерта 
той.

В международния научен ко-
митет тази година участваха 

26 известни учени и строи-
телни капацитети от над 15 
страни. Като официален меди-
ен партньор на събитието в. 
„Строител” има привилегията 
пръв да зададе няколко въпроса 
към едни от най-популярните 
участници във форума.

На научната конферен-
ция поставихме и въпроса 
за енергийната ефектив-
ност на сградите. Какви 
са проблемите? Как хора-
та възприемат научните 
постижения в тази област 
или вървят по линията на 
най-лекото съпротивле-
ние? А това е т.нар. сани-
ране на дома - налепване 
на някакви изолационни материали 
от самозвани майстори - алпини-
сти, без да се интересуват какво 
има под въпросната „опаковка”. 

ВСУ „Черноризец  Храбър” е 
домакин на учените от Европа по 
проблемите на проектирането  
и строителството на сгради и 
съоръжения, за което мога само 
да им благодаря. Те свършиха ог-
ромна работа по логистиката на 
мероприятието. Тематиката на 
форума включва доклади за целия 
инвестиционен цикъл - проекти-
ране, строителство, материали 

и изолации, икономика. Четвърта-
та поред варненска конференция 
ще се запомни с високото равни-
ще на участниците - професори, 
доценти и научни работници от 
различните направления на сек-
тора. Характерното за нея е, че 
и много студенти от варненския 
ВУЗ участват с доклади или съ-
доклади. Това означава, че тук 
активно работят с младите хора, 
провокират ги да трупат знания 
над обичайните, за да могат сами 
да разработят и представят те-
зите си.

Проф. д-р инж. Димитър Назърски, УАСГ:

Доц. д-р инж. Милена Кичекова, 

ВСУ „Черноризец Храбър”:

Акад. д-р инж. Ячко Иванов, 

НТСС:

Конференцията  се орга-
низира на всеки две години от 
Научно-техническия съюз по 
строителство, а нашият ВУЗ е 
съорганизатор. Традиционно се 
представяме силно. Тази година 
участват и няколко докторан-
ти и студенти, които успешно 
изложиха пред гостите своите 
разработки по строителни конс-
трукции, архитектура, техноло-
гия на строителството, стро-
ителна механика. Ще отличим 

колегите със специални грамоти, 
което е допълнителен стимул за 
тяхното развитие.

Участието в такъв междуна-
роден научен форум има и своите 
практични измерения – показва 
равнището на съответния ВУЗ, 
за да могат зрелостниците по-
добре да се ориентират при из-
бора на строително висше учеб-
но заведение, в което да добият 
професионални умения. 

Освен че участвам с два 

Интересът на младите хора към научната кон-
ференция тази година беше много голям. Имаме 
пет екипа по трима студенти, които разработи-
ха доклади в различни области. Те допринесоха 
не само за своята практическа подготовка като 
бъдещи инженери и архитекти, но имаха и важна 
роля за равнището на конференцията. Това е чу-
десно.

Като един от организаторите на научния фо-
рум определено мога да твърдя, че той е най-го-
лямото събитие, което се случва в този бранш в 
България. Участието на толкова много извест-
ни учени от всички български сродни ВУЗ-ове по 
строително инженерство и архитектура, както 
и силното присъствие на специалисти от Европа 
правят варненското събитие знаково и за бранша, 
и за бизнеса.

По време на конференцията бяха 
анализирани основните проблеми пред 
строителния бранш - от устойчивото 
строителство, зелените сгради, прило-
жението на еврокодовете, антисеизмич-
ното строителство до новите матери-
али и технологии.

Някои от посочените теми дискути-
раме за първи път във Варна и това го-
вори за високото ниво на конференцията. 
Не бива да забравяме, че обсъждахме и 
определени проблеми на архитектурата. 
За първи път тази година като органи-
затори успяхме да привлечем за участие 
научни работници от всички строителни 
ВУЗ-ове в страната. Проведохме и сту-
дентска сесия, а младите хора защитиха 
успешно разработките си. 

С участието и съдействието на 
НТСС се проведе деветата поред науч-
на конференция по проблемите на стро-
ителството - във ВСУ „Л. Каравелов”, 
в УАСГ, в Европейския политехнически 
университет в Перник и тук, във Варна. 
Благодаря на КСБ и на в. „Строител”, 
който е официален медиен партньор, за 
коректното и подробно отразяване на 
събитието.

С
ни

м
ки

 а
вт

ор
ът

док лада, аз съм и съавтор 
в още три с мои студен-
ти, които разработваха 

дипломни работи с науч-
ноизследователски ха-
рактер. 

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, ВСУ „Любен Каравелов”:
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Когато  през  46  г . 
пр.н.е. римският импера-
тор Клавдий  превръща 
населената с траки част 
от Родопите в провинция 
Бесика, едва ли е предпо-
лагал, че полага темелите 
на знаменита строител-
но-архитектурна школа, 
която векове по-късно се 
превръща в своеобразен 
УАСГ на Българското Въз-
раждане. 

И това е така не само 
защото тук е издигната 
най-високата православ-
на камбанария на Балка-
ните, която се намира в 
църквата „Свети Йоан 
Предтеча“, или защото 
самият Кольо Фичето е 
идвал да гледа и да се учи 
от местните майстори 
дюлгери, а защото на 4-хи-
лядното градче, прочуто с 
отглеждането и на масло-
дайната роза, мирисът на 
строителство му е зало-
жен изначално. Нещо по-
вече, едва ли и днес някой 
предполага, че точно тази 
школа е създала първата 
браншова организация и 
дори първия строителен 
регистър.

Майсторите, дали на-
чалото на школата, били 
македонски българи, които 
се преселили в Брацигово 
около 1790 г. Специали-
стите разделят работа-
та им на два периода – до 
1830 г. и от тогава до 
Освобождението, като 
вторият е по-активният.  
През него нашите строи-
тели  се изявявали и зад 
границите на турската 
държава и според редица 
сведения стигнали чак до 
Италия, където работили 
съвместно  с тамошни-
те дюлгери. И до такава 
степен развили своята 
дейност, че след 1840 г. 
създали обединение, кое-
то спокойно може да се 
смята за първата орга-
низация на строителите. 
Разделели се на две групи 
- млади и стари, направи-
ли си устав (регула) и дори 
нещо като днешния ЦПРС. 

Майсторите, калфите 
и чираците се записвали в 
еснафската кондика (теф-
тер) и стриктно спазвали 
йерархията на преминава-
не от една степен в друга. 
На чирака били нужни най-
малко три години работа, 
а за да бъде провъзгласен 
за калфа, се изисквал до-
кумент, че е „привикнал на 
послушание“. Когато полу-
чавал титлата, му пре-
пасвали специален пояс. 
Имало и „баш калфа”, кой-
то замествал майстора 
при отсъствие.

Правилата в регула-
та повелявали калфите 

и чираците да растат 
под грижата и контрола 
на майсторите, а есна-
фът да се управлява от 
обществеността. Така 
занаятчиите се възпита-
вали в дух на родолюбие 
и преданост към народа 
и неговите идеали за ос-
вобождение. Патриотиз-
мът намирал най-различ-
ни проявления. Еснафът 
изграждал и поддържал 
училища, църкви, мана-
стири, улици, полски пъ-
тища и др., градил чеш-
ми – само в Брацигово са 
11, вдигнал и църковната 
кула там, както и много 
мостове. 

Дело на тези първи 
строители са някои от 
монументалните архи-
тектурни достижения на 
възрожденската епоха. 
През 1793 г. беят от Та-

тарпазарджишката кааза 
Гаванозоолу решил да пос-
трои солиден мост на р. 
Марица в Пазарджик. По-
търсил еснафите Драго, 
Ицо Гърнето, Райчо, Дуко, 
Зога, Йорго, Михо Копаран, 
Стрельо Арнаут и заедно 
определили мястото. С 
този градеж дюлгерите си 
спечелили име и започна-
ли да ги търсят и за дру-
ги обществени градежи, 
за които е нужна „голяма 
похватност в строител-
ното изкуство“. Мнозина 
от първомайсторите от 
Брацигово се издигнали 
до такава степен, че не 
просто зидали с камък, а 
влизали в ролята на ин-
структори и архитекти. 
Когато имало поръчка, се 

събирали и решавали кой 
ще я поеме.

Така черквата в Сопот 
от 1846 г. била построе-
на от брациговския май-
стор Никола, големият 
мост над р. Струма при 
Кресненското дефиле е 
граден под ръководството 
на майстор Иван Боянин. 
Решили да не го правят 
изцяло от  камък, защото 
реката прииждала често. 
Положили каменни устои, 
а отгоре дървено покри-
тие, така че ако реката 
го отнесе, мостът лесно 
да бъде възстановен. 

Сред известните и 
забележителни произве-
дения на тази школа са 
църквите „Св. Богородица“ 
и „Св. Троица“ в Казанлък 
от 1834 г., „Константин 
и Елена“ в Пловдив, създа-
дена през 1832 г. от майс-

тор Петко Боз, и др.
Първата сграда на 

църквата „Св. Неделя“ в 
София също била дело на 
брациговци. Тя е построе-
на през 1856 г. на същото 

място, където се намира 
и днешната. Издигната е 
от Иван Боянин.  С нея се 
налага традицията хра-
мовете да имат камбана-
рии и това я превръща в 
един от монументалните 
паметници на възрожден-
ската архитектура.

Майсторите Марко 
Зисо и Петър Чомпъл пък 
вдигат църквата-памет-

ник в Батак. Интересно 
е, че когато местните 
жители решили, че искат 
молитвен дом, специално 
помолили строежът да се 
възложи на брациговския 
дюлгерски еснаф. А като 

благодарност за довери-
ето и в знак на дълбока 
приз нателност за голя-
мата човечност, проя-
вена от батачани при 
минаването на преселни-
ците през селището през 
1791 г., тя била построена 
без нито лев в замяна. 

Малко известно е, че 
и възобновяването на 
Рилския манастир през 

1816 г. е дело на мъжете 
от тази школа. До 1819 г. 
работили 7 - 8 бригади за-
едно с първомайстор Си-
дор (Исидор), Никола Гю-
лемет, Илия Дюнин, Насе 
Хр. Гърнето, Петко Боз, Ги-
зда Пет ко, Младен, Нольо, 
Славчо Рашайко, Клянчо,  
Ицо Прекум и др. В музея 
на Рилския манастир е за-
пазена каменна плоча от 
разрушена чешма, която е 
единственият писмен до-
кумент, свидетелстващ, 
че брациговските май-
стори са взели участие 
във възобновяването на 
манастира. 

Представата ни за 
родния строителен гений 
би била много непълна, ако 
не познаваме брациговски-
те къщи. Дори само зара-
ди белите камъни, дошли 

по тия места незнайно 
откъде, но държащи всеки 
зид през бурите на време-
то. Владеейки до съвър-
шенство каменоделското 
изкуство и с професиона-
лен усет по отношение  
качествата на камъка 
като строителен мате-
риал, пък и благодарение 
на старите им връзки с 
италиански майстори бра-
циговци въвеждат широко 
употребата на камъка и 
тухлите в тогавашното 
строителство.

 Къщите  буквално 
са градени на принци-
па „Моят дом е моята 
крепост“, защото първо 
изиск ване при градежа на 
дом било да е як като кале. 
А второто - да е гиздав 
от вси страни. Затова 
всичко, което е построе-
но, особено накрай град-
чето, където хората са 
били най-лесната плячка 
на разбойнически орди, 
впечатлява със своята 
непристъпност: висо-
ки подземия, амбразури 
за обстрел на улицата и 
стаи кьошелии, от които 
може да се води бой в 3 - 4 
посоки. 

Впрочем, очевидно е, 
че строежът и архитек-
турата на брациговските 
къщи зависят изключител-
но много и от планинския 
терен. Строените в нача-
лото на XIX в. обикновено 
са 2- и 3-етажни. По-ста-
рите от тях са каменни, 
на два ката, с малки тес-
ни прозорци и всяка стая 
е с по две врати. По-но-
вите на долния етаж са с 
каменни зидове, а на гор-
ния - паянтови, с прозор-
ци, които са се затваряли 
с дървени капаци. 

Брациговци прилагат 
и усъвършенстват кри-
волинейните форми, кои-
то стават отличителна 
черта на творчеството 
им. Те заменят дървените 
колони, паянтовите арки 
и сводове с масивни, усъ-
вършенстват тяхната 
конструктивна форма и 
я подчиняват напълно на 
архитектурно-художест-
вените изисквания, изця-
ло в съответствие с про-
гресивното архитектурно 
развитие през Възражда-
нето - близко до народа 
и отразяващо неговите 
стремежи.

Школата им играла роля на университет  
и дори Кольо Фичето идвал при тях да се учи

Камбанарията към църквата  

„Св. Йоан Предтеча“ е архитектурна 

забележителност, с която 

брациговци се гордеят. Построена е 

през 1884 - 1886 г. от майстор Иван 

Драгов и е с височина 35 метра. 

По време на градежа в Брацигово 

идва някакъв чешки архитект. 

Вижда издигащата се в небесата 

камбанария и казва, че постройката 

е паянтова и ще падне. А Иван на 

инат я прави с още един етаж по-

висока. През 1928 г. при Чирпанското 

земетресение тя дори не се пропуква 

Макет на моста над р. Струма край Кресна

В „Къневи къщи” – друг 

забележителен архитектурен 

паметник на културата, е 

разположена етнографската 

експозиция. Тя е открита през 

1986 г. и дава представа за 

поминъка, бита и обичаите 

на населението на Брацигово 

и района

Експозицията „Брациговска 

архитектурно-строителна 

школа през Възраждането” 

е открита през 1981 г. в 

комплекс „Попови къщи” и 

е посветена на прочутите 

брациговски дюлгери
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Елица Илчева

„Играта не е да съз-
дадеш предмет, а да го 
поставиш в контекст, 
в който не само ти, но 
и  той да  се  чувства 
удобно“. Така испанска-
та дизайнерка Патрисия 
Уркиола обяснява свое-
то увлечение не просто 
да създава експонати, а 
да прави цели колекции, 
в които отделните еле-
менти са хармонично 
преплетени и съчетани 
един с друг. И може би 
понеже вярва, че все-
ки обект се нуждае от 
сюжет, експозициите й 
така бързо излизат на 
световните подиуми, а 
тя пътува по целия свят, 
за да ги представя. 

Родена е през 1961 г. 
в Овиедо. Завършила е 
„Архитектура” в Мадрид, 
а сега има собствено 
дизайнерско студио в 
Милано. Дипломира се 
през 1989 г. и две годи-
ни е асистент-лектор 
в курса, воден от Акиле 
Кастилиони и Еудженио 
Бетинели в Миланската 
политехника и Нацио-
налното висше училище 
за индустриален дизайн 
(E.N.S.C.I.) в Париж. 

До 1996 г. е в изсле-
дователския отдел на 
италианската фабрика 
за модерни мебели Da 
Padova и заедно с леген-
дарния Вико Маджистре-
ти, който смята за свой 
учител, създава продук-
ти, добили световна по-
пулярност. 

Д нес  харизматич -
ната испанка работи с 
най-големите европей-
ски производители,  а 
нейната запазена марка 
са женственият стил, 
изтънчените детайли 
и богатите орнаменти. 
Точно тези елементи от-
криват специалистите в 
колекцията й от изящни 
мебели уникати B&B OUT 
DOOR, която през 2009 г. 
бе представена и в Бъл-
гария. Тя развива идея-
та за удобство, като я 
свързва със създаването 
на чувство за мекота. 

Canasta е едната от 
линиите на тази колек-
ция и с нея се слага на-
чалото на експеримен-
тите на B&B и Патрисия 
Уркиола. Дизайнерката, 
вдъхновена от красота-
та на плетките, създава 
красиви и удобни мебели 
с нетрадиционни и за-
помнящи се форми. Те са 
изработени от изкуст-
вен полимерен материал 
с UV защита. Canasta 
включва кресла с висока 

и ниска облегалка, шез-
лонг, кръгъл правоъгълен 
диван, основна и помощ-
ни масички.  

В Crinoline пък Уркиола 
черпи вдъхновение от 
филипинските майстори 
на плетени мебели, като 
отново естествените 
тропически видове са 

заменени с полимерни 
материали с UV защи-
та. Уркиола е подходила 
нетрадиционно и експе-
риментаторски, като е 
успяла, от една страна, 
да запази традициите на 
екзотичните майстори, 
а от друга - да създаде 
нещо ново с изключител-

но съвременно звучене.
Цветовете, в които 

се предлагат мебелите, 
максимално ги доближа-
ват до вида им, ако са из-
работени от естестве-

ни материали. Серията 
Crinoline включва кресла 
с ниска и висока обле-
галка. Ексцентричната 
форма и материалите, 
от които са изработени, 

ги превръщат във функ-
ционален акцент за от-
критите пространства 
на дома.

Не по-малко вълну-
ващи са „облечените в 
пуловери“ дивани. 100% 
вълна,  меки пастелни 
тонове и атрактивен 
дизайн. Това е колекци-
ята от пуфове и модули 
за сядане за испанския 
текстилен бранд Gan, 
която е представена на 
дизайнерското изложе-
ние Maison&Objet. Както 

килимите, така и моду-
лите за сядане са разра-
ботени като елементи 
от една цяла интери-
орна система, с която 
можете да направите 

привлекателно  всяко 
свободно пространство 
в дома.  Килимчетата 
представляват отделни 
кръстообразни модули, 
„заключват” се един с 

друг и образуват стра-
хотна настилка в приг-
лушени кремави тонове. 
Любопитно е как толкова 
цветове и шарки могат 
да съжителстват, без да 
си пречат и в пълна хар-
мония, когато съчетава-
нето им е дело на голям 
дизайнер.

Казват, че Патрисия 
е деликатна и елегант-
на, но с екстровертен 
испански темперамент 
и тайната на успеха й е 
умението да дава ново 

значение  на  поняти я 
като класика,  интим-
ност, неформалност. В 
света на дизайна я на-
ричат „ураган“ заради 
бързината и енергич-
ността, с които върви 
напред. Тя обаче е ураган, 
който оставя след себе 
си мекота, категорични 
са познавачите. 

Мечтаела да стане 
архитект, за да отго-
вори на очакванията на 
своя баща индустриа-
лец. Но в момента Урки-
ола работи като дизай-
нер за големи компании, 
като създава продукти, 
които привличат внима-
нието на хората. „Раз-
бирам колко се е харесал 
моят дизайн на клиенти-
те по това колко от тях 
са го докоснали“, казва 
тя. И допълва: „Имам 
нужда хората да го про-
учват, да искат да го 
докоснат. Харесва ми, 
когато предметът пре-
дизвиква активно любо-
питство.“

Патрисия Уркиола 
„плете“ мебели, които 
се чувстват удобно êóêè

Canasta

Crinoline

Буквално плетени столове

Колекцията, 

разработена за испанския 

текстилен бранд Gan

И малко апликации
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование:  „Инженеринг за обект: „Изграждане на канализа-
ционна и съпътстваща водопроводна мрежа на село Буковлък (етап I) 
от проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”

Наименование:  „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благо-
устрояване на жилищно и квартално пространство“ УПИ I, кв. 31, кв. 
„Димова махала“, гр. Перник“

Още на: www.vestnikstroitel.bg

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ 

В СТРОИТЕЛСТВОТО

ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

„ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СГРАДИ КАТО ФАКТОР 

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ИМ ЕФЕКТИВНОСТ“

9 октомври 2014 г., 9:30 ч., гр. София, хотел „Вега“, зала „Триадица“

П О К А Н А

ПРОГРАМА
09:00 – 09:30 Регистрация
09:30 – 09:40  Откриване
09:40 – 10:30  „Качество на изпълнение на външни топлоизолационни системи на 

сгради – проблеми и добри практики“. Част 1 – д-р арх. инж. Петър 
Николовски, Република Македония

10:30 – 11:00  Кафе пауза
11:00 – 12:00  „Качество на изпълнение на външни топлоизолационни системи на 

сгради – проблеми и добри практики“. Част 2 - д-р арх. инж. Петър 
Николовски, Република Македония

12:00 – 12:30  Дискусия
12:30 – 13:00  „Примери за топлоизолационни решения с Multipor и YTONG – пре-

димства и особености“ – презентация на „КСЕЛА България“ ЕООД, 
пълноправен член на БАИС

13:00 – 14:00  Работен обяд
14:00 – 14:30  „ROCKWOOL – Ефективни решения за топлоизолации на сгради“ – 

презентация на „РОКУУЛ България” ЕООД, пълноправен член на БАИС
14:30 – 15:10  „Нормативни аспекти на енергийната ефективност на сгради“ - 

проф. д-р инж. Димитър Назърски, БАИС
15:10 – 15:30  Дискусия
15:30 – 16:00  „Проектиране и изолиране с продуктите на „ФИБРАН България“  за 

повишаване на енергийната ефективност“ – презентация на 
 „ФИБРАН България“ АД, пълноправен член на БАИС

16:00  Закриване

СПОНСОРИ НА СЪБИТИЕТО:

Такса участие – 79.00 лв. с вкл. ДДС (включва работни материали, две кафе 
паузи, работен обяд и първото специализирано издание на БАИС „Енергийна 

ефективност. Топлоизолационни системи на сгради“, 
автори: арх. Р. Савов и проф. д-р инж. Д. Назърски).

Желаещите да участват трябва да изпратят попълнена регистрационна 
карта и копие от платежно нареждане на e-mail: bais.bg@gmail.com или 

факс: 02/963 10 71 в срок до 7 октомври 2014 г.
Регистрационната карта може да бъде изтеглена от уеб сайта на БАИС: 

www.bais-bg.com

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
тел: 02/963 10 71; 0886 38 61 92; 0886 37 22 36

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!

Oсн. предмет: 45332000 - Строителни и монтажни 
работи на водоснабдителни и канализационни ин-
сталации 
Прогнозна стойност: 11 258 779 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в ме-
сеци: 24
Срок за получаване на документация за участие: 

05.11.2014 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 05.11.2014 г.  Час: 16:00
Отваряне на офертите: Сградата на община Плевен
Дата: 06.11.2014 г.  Час: 11:00
За контакти: инж. Мирослав Илиев
Факс: 064 822473
Адрес: пл. „Възраждане" № 2
Адрес на възложителя: www.pleven.bg
Телефон: 064 881273
E-mail: ivcpleven@abv.bg   

Възложител: Община Плевен
Описание: Предметът на поръчка е: „Инжене-

ринг за обект: „Изграждане на канализационна и съ-
пътстваща водопроводна мрежа на село Буковлък 
(етап I) от проект „Интегриран воден цикъл Плевен 
- Долна Митрополия” съгласно Договорните условия 
на ФИДИК за технологично оборудване и проектира-
не-строителство за електро и машинно–монтажни 
работи и за строителни и инженерни обекти, про-
ектирани от изпълнителя – „Жълта книга”, издание 
1999 година, при спазване на изискванията на ЗУТ и 
подзаконовите нормативни актове. Обхватът на 
поръчката включва всички елементи/аспекти на 
проектирането, строителството и упражняването 
на авторски надзор, така че да се осигури правил-
ната реализация на проекта и пускане на обекта 
в експлоатация. Основни дейности, свързани с из-
пълнението на настоящата обществена поръчка, 
са както следва: • Изготвяне на подробен Хидро-
геоложки доклад; • Изготвяне на подробен Инженер-
но-геоложки доклад; • Изготвяне на геодезическо 

заснемане; • Изготвяне на работни проекти (работ-
ни детайли) за водопроводната и канализационна-
та мрежи на с. Буковлък, съгласно Наредба №4 от 
21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвести-
ционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му; • Съгласуване на проек-
тите с всички контролни органи, експлоатационни 
дружества и институции, съгласно изискванията на 
нормативната база; • Получаване на всички необхо-
дими становища и разрешения съгласно българското 
законодателство; • Получаване на разрешение за 
строеж и законосъобразно започване на строител-
ството; • Изпълнение на строително-монтажни 
работи за обекта, в съответствие с одобрените 
работни проекти и изискванията, заложени в насто-
ящите Технически спецификации; • Осъществяване 
на авторски надзор по ЗУТ; • Изготвяне на екзеку-
тивна документация; • Въвеждане на обекта в екс-
плоатация с протокол Образец 16 и Разрешение за 
ползване; • Отстраняване на дефекти в периода за 
съобщаване и отстраняване на дефекти.

Възложител: Община Перник
Описание: Обектът, предмет на настоящата 

обществена поръчка, е „Благоустрояване на жилищ-
но и квартално пространство”, намира се в УПИ I, 
кв. 31, кв. „Димова махала”, гр. Перник и предста-
влява жилищно-квартално пространство, в което 
има изградени жилищни и обществени сгради. Около 
всички сгради съществуват предпазни тротоари, 
плочници и места за изграждане на паркинги и площи 

за озеленяване. Основните видове дейности, които 
ще бъдат извършени, са следните: Подготвителни 
и земни работи, Пътни и асфалтови работи, Направа 
на тротоари, Изграждане на детска площадка, Из-
граждане на подпорни стени и стълбищни площадки, 
Отводняване, Вертикална сигнализация и маркиров-
ка, Други инженерни съоръжения, Ландшафтно офор-
мяне, Временна организация и безопасност на движе-
нието – при изпълнение на СМР, Улично осветление.

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтажни 
работи 
Прогнозна стойност: 443 340 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 240
Срок за получаване на документация за участие: 

17.10.2014 г.  Час: 16:30

Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 27.10.2014 г.  Час: 16:30
Отваряне на офертите: Административната сграда 
на община Перник – гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски“  
№1А.
Дата: 28.10.2014 г.  Час: 11:00

За контакти: инж. Венелин Богев
Факс: 076 603890
Адрес: пл. „Св. Иван Рилски" №1А

Адрес на възложителя: www.pernik.bg 
Телефон: 076 684272
E-mail: obshtina@pernik.bg 
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Проектът ще се разгърне на площ 450 хектара
Страницата 
подготви 
Емил Христов

Разположен на югоиз-
точния бряг на Персий-
ския залив, Дубай е градът 
държава в Обединените 
арабски емирства (ОАЕ) с 
най-голямо население. Той 
е и второто по големина 
емирство след столицата 
Абу Даби. През последните 
десетилетия редица архи-
текти и строители създа-
ват футуристични проек-
ти, които изумяват целия 
свят. Най-новата идея, 
която градоначалниците 
са решили да реализират, е 
да изградят комплекс с ре-
гулиран климат. Вече е одо-
брен и планът – остъклени-
ят квартал ще се разгърне 

на площ  450 хектара.
Името на квартала на 

бъдещето ще бъде Mall of 
the World и ще представля-
ва територия със сто хо-

тела и жилищни сгради под 
един покрив и надзорен ор-
ган.  „Молът” включва тър-
говски център с площ 750 
хил. кв. м, зона за туристи 

по подобие на Ла 
Рамбла в Барселона 
и улица за театри, 
подобно на Бродуей 
в Ню Йорк и Уест 
Енд в Лондон.

Що  се  отна -
ся до покрива, той 
ще бъде направен 
от стъкло и ще се 
прибира назад. Най-
вероятно в голяма 
част от времето 
„кварталът на бъ-
дещето” ще бъде 
покрит, тъй като 
иначе няма да е въз-
можно климатът  в 
него да се управля-

ва. Замисълът на проек-
тантите от Dubai Holding 
е атмосферните условия 
да се определят от сами-
те жители.

Последната иновация в соларните инсталации е 
дело на Дарис Уайт от университета „Имбри - Ридъл” 
в САЩ. Той е разработил проект за серия турбини, 
които да оползотворят огромната енергия на топ-
лото течение Гълфстрийм. По оценки на Уайт мощта 
му надхвърля 21 хил. пъти енергията на Ниагарския 
водопад. Дори и частично уловена, тя може да осигури 
електричество за милиони домакинства.

Проектът обаче е труден за реализация, призна-
ва самият автор на идеята. Да се улови енергия на 
дълбочина 1200 м в океана, при това в често и рязко 
променящи се условия, е истинско предизвикателство. 
Закрепването на турбините на дъното на водната 
шир не е решение, смята ученият.

Уайт и екипът му са стигнали до заключението, 
че турбините трябва да са плаващи, да притежават 
автономност, а освен това да бъдат „надарени“ с из-
вестна доза колективна интелигентност. Така те ще 
се носят сред теченията като пасаж риби в търсене 
на храна. „Умните турбини ще бъдат в състояние да 
откриват местата в Гълфстрийм, от които може да 
бъде извлечена максимум енергия”, казва той. Учените 
работят върху прототип, който трябва да бъде тест-
ван до 18 месеца. Турбините ще бъдат оборудвани със 
сензори, с които да засичат промените в подводната 
хидродинамика и ще избират местоположението си 
според нея. Те освен това ще комуникират помежду си, 
за да координират плаването.

Пасажът от уреди все пак няма да е напълно сво-
боден. Той може да бъде свързан с котви към дъното, 
за да оперира само в определен, макар и широк пери-
метър. По кабели към подвижна платформа на повърх-
ността на океана ще се предава добитата енергия. 
Според първоначални проучвания 30 турбини ще про-
извеждат по 15 - 20 мегавата, което е достатъчно за 
захранването на между 6 и 8 хил. домакинства.

Специалисти от китайския Технологичен инсти-
тут в Харбин обещават пътуване от Шанхай до Сан 
Франциско само за два часа през океана. Екипът е 
разработил свръхзвукова подводница, която е в със-
тояние да се движи с изумителните 5760 км в час. 
Благодарение на новата технология машината може 
да пътува почти със скоростта на светлината.

Инженерите използват технология, открита по 
време на Студената война от учени от СССР, която 
обвива плавателното средство в нещо като възду-
шен балон с цел предотвратяване на триенето с 
водата. Досега този метод е бил използван огра-
ничено, и то само при безпилотни средства като 
торпедата.

Китайските учени са измислили начин да прео-
долеят трудностите и въпреки че прототипът не 
е съвсем готов за пазара, той все пак ни обещава 
светкавично бързо пътуване в недалечното бъдеще. 

Линейките в Обединеното кралство скоро ще се 
зареждат от слънчеви панели. Медицинската служ-
ба Yorkshire Ambulance Service NHS Trust получи раз-
решение да екипира 175 коли на бърза помощ със съ-
оръжения, които да събират слънчевите лъчи. Те ще 
бъдат поставени на покрива на превозните сред-
ства и ще служат за захранване на преносимото 
животоспасяващо оборудване. Благодарение на тех-
нологията повече няма да се налага на линейките да 
разчитат на дизелови двигатели за презареждане 
на батериите си. Така ще се намали и замърсяване-
то на околната среда. Yorkshire Ambulance Service 
NHS Trust е получила 166 хил. лири за реализация на 
проекта. Сумата е предоставена от фонда Clean 
Vehicle Technology.

Американската компания Local Motors започна да 
прави електрически автомобил на 3D принтер. Произ-
водството на колата ще отнеме само една седмица. 
За това време ще бъде готов двуместен автомобил, 
работещ на батерия. Той ще се нарича Strati. За каро-
серията му ще се използва черна пластмаса, подси-
лена с въглеродни влакна. Разбира се, автомобилът 
ще си има двигател, седалки, прозорци и всичко оста-
нало, които ще са направени по традиционния начин. 
Колата ще се състои от 47 части. Максималната й 
скорост ще бъде 64 км/ч, а с едно зареждане на бате-
рията ще може да се изминат до 240 км. Local Motors 
планира да започне продажбата на автомобила до 
няколко месеца. Цената на колата ще бъде между 18 
и 30 хил. долара в зависимост от конфигурацията.

Горска класна стая с 
устойчиви характеристики 
приема ученици във Вели-
кобритания. Постройката 
няма връзка с електропре-
носната и водоснабдител-
ната мрежа, но това не й 
пречи да е напълно функцио-
нална.

Проектантите от Blue 

Forest са създали уникална-
та дървена стая със зелен 
покрив, покрит с материал, 
който превръща дъжда в пи-
тейна вода. Енергията пък 
се осигурява от соларна 
система.

Екологичната класна 
стая е напълно независи-
ма от електропреносните 

мрежа и водоснабдяването. 
Не се нуждае и от канализа-
ция. Вместо това къщата 
използва биотоалетни, раз-
читащи на компостирането 
за преработка на отпадъци-
те.

Водата от зеления пок-
рив се пречиства без из-
ползване на отровни хими-

кали. Вместо да се третира 
с хлор, тя се обработва чрез 
6-степенна система за об-
ратна осмоза посредством 
филтър, който също използ-
ва ток от соларния масив. 
Допълнително водата се 
третира с ултравиолетова 
светлина за премахване на 
бацилите. 

Южна Корея планира 
да построи невидим за 
човешкото око небостър-
гач. Макар и да изглежда 
невероятна, подобна идея 
е лесно осъществима и 
не е плод на научна фан-
тастика. Проектът е 
дело на базирана в Кали-
форния компания. Кулата 
няма да претендира за 
лидерство. Тя ще се из-
дига само 450 м в небето и 
ще е шестата по височина 
в света. За сметка на това 
ще има третата по големи-
на площадка за наблюдение, 
както и куп други атрак-
ции - ресторанти, 3D и 4D 

кина, аквапаркове и дори 
скоростно увеселително 
влакче.

Разработките в об-
ластта на невидимите 
обекти обикновено разчи-
тат на „метаматериали”, 

които имат отрицателен 
показател на пречупване. 
Вместо с тях обаче южно-
корейският небостъргач 
ще бъде покрит с масив от 
разноцветни светодиоди. 
Идеята на инженерите е 

повърхността на сграда-
та да представлява голям 

дисплей.
Строителите ще 

монтират зад кулата 
камери, а фасадата ще 
възпроизвежда заснето-
то от тях. По този на-
чин сградата ще стане 
невидима. Проектът е 
одобрен от властите на 
Южна Корея. Предвижда 
се небостъргачът да 
бъде построен в пред-
градие на столицата 

Сеул в близост до между-
народното летище Инчхон. 
Той ще „изчезва“  през деня, 
а нощем ще бъде осветен. 
Той ще може да бъде наблю-
даван само от минаващите 
близо край него.
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Щатската компания 
Tesla Motors се е спряла на 
индустриален парк близо 
до Рино, щата Невада, кой-
то ще превърне в локация 
за своя огромен завод за 
производство на литиево-
йонни батерии.

Наричан „гигафабрика“, 

той представлява съвмес-
тен проект с Panasonic на 
стойност 5 млрд. долара. 
Японската компания ста-
ва първият публичен парт-
ньор на производителя на 
електрически автомобили.

Компанията се е спря-
ла на мястото край Рино, 
след като е обмисляла още 
варианти в щатите Ари-
зона, Ню Мексико, Кали-
форния и Тексас. Сделката 

трябва да бъде одобрена 
от властите в Невада, но 
плановете са строител-
ните работи да започнат 
съвсем скоро.

Откриването на мега-
фабриката ще съвпадне с 
появата на третото поко-
ление електрически авто-
мобил, който ще бъде по-
евтина версия и се очак ва 
да се появи през 2017 г. 
Ако Tesla Motors успее да 
произвежда собствени ба-
терии, това ще помогне 
на компанията да създава 
по-достъпни коли, и то по-
бързо. Въпросният Model 3 
ще струва около 35 хил. 
долара, което е значител-
но по-евтино от Model S, 
който е 70 хил. долара.

Инвестицията е 5 млрд. долара

В Буенос Айрес ще бъде построен най-високият 
небостъргач в Латинска Америка. Това обяви прези-
дентът на Аржентина Кристина Кирхнер. 335-метро-
вата кула ще е по-висока от небостъргача „Гран торе“ 
в чилийската столица Сантяго, който се издига на 
300 м. В нея ще се помещава аудиовизуален център 
за телевизионни програми. Новата сграда трябва да 
бъде построена до 5 години в квартала „Пуерто Ма-
деро” край брега на река Ла Плата. Построяването й 
ще струва около 300 млн. долара.

Една от най-старите запазени 
къщи в Бризбейн (построена през 
1860 г.) ще стане част от комплекс 
небостъргачи, които ще бъдат вдиг-
нати в австралийския град по проект 
на Заха Хадид. 

Трите жилищни кули ще се нами-
рат на брега на река Бризбейн, а оби-
тателите им ще разполагат с парк 
от 7300 кв. м.

В миналото имотът е бил прите-
жание на австралийската радиомре-
жа ABC, където и досега се намира 
бившата централа на медията. През 
2006 г. обаче радиото продава мяс-
тото, след като 17 жени, работили 
там, са диагностицирани с рак на 
гърдата заради високи нива на ра-
диация. През 2010 г. след направени 
изследвания имотът отново е обявен 
за годен за обитаване, а събарянето 
на старата сграда предстои още 
този месец след обществени обсъж-
дания. Проектът на Заха Хадид ще 
осигури 486 апартамента и три лук-
созни вили. 

Нов завод за отпадъци, който ще 
произвежда електричество и топло-
енергия при изгарянето на сметта, 
се превърна в истинска забележи-
телност за датския град Роскилде 
и околностите му. 

Сградата по проект на архи-
текта Ерик ван Егераат, беше от-
крита през септември от престо-
лонаследника на кралството принц 
Фредерик. В завода ще се преработ-
ват отпадъците от девет от най-
близките до града общини, както и 
избрани материали от други държа-
ви. Постройката е забележителна 

не само с височината си, която е 
необичайна за целия регион, където 
преобладава ниското застрояване, 
но и с осветлението си, представля-
ващо истинско светлинно шоу. 

Фасадата й се състои от два 
слоя. Украсена е с лазерно изрязани 
кръгли отвори, което позволява ос-
ветлението да се отразява във въ-
трешната й част и заедно с това да 
се разпространява навън. По някол-
ко пъти на час искриците светлина 
постепенно се превръщат в голям 
пламък, който озарява цялата пос-
тройка. След това огънят угасва, а 

дупките по фасадата създават илю-
зията, че сградата е осеяна с наго-
рещени въглени. Идеята на Ерик ван 
Егераат за нея е предпочетена на 
конкурс още през 2008 г. Той обясня-
ва, че желанието му било чрез свет-
линното шоу да придаде на зданието 
реално отражение на предназначе-
нието му - производство на енергия. 
Роскилде е някогашен религиозен 
център и кралска столица на Дания 
до 1455 г. Катедралата на града, по-
строена през XIII в., е в списъка на 
ЮНЕСКО за световното културно 
наследство. 

Огромно имение във 
френски стил беше обяве-
но за продажба на астро-
номическата цена от 139 
млн. долара, което го пра-
ви най-скъпия предлаган 
имот в САЩ. Имението с 
площ над 5500 кв. м, кое-
то носи името Le Palais 
Royal, е разположено на 4 
акра и има 140 м плажна 
ивица в Холсборо бийч, 
Флорида .  „Д ворецът“ 
разполага с 11 спални, 

17 бани, с първия частен 
IMAX киносалон с 18 мес-
та и бар. Имението има 
собствен док за огромна 
яхта и подземен гараж с 

място за 30 коли, мини иг-
рище за голф и инфинити 
басейн. Жилището, което 
все още се изгражда, е 
собственост на тръст, 

свързан със строителния 
магнат Робърт Перейра. 
Комплексът трябва да 
бъде завършен преди края 
на 2015 г. 

Всяка година 6,5 млн. деца по целия свят умират 
от болести, предизвикани от лоши жилищни условия. 
Паразитите, бактериите и различни видове вируси - 
основни фактори за детската смъртност, се разпрос-
траняват изключително лесно заради мръсните подо-
ве на къщите и училищата. Това показват данните на 
базираната в Ню Йорк неправителствена организация 
„Архитектура за здраве в уязвими среди“ (ARCHIVE), 
чиито членове са си поставили за цел да се преборят 
с този проблем. Екипите на архитектите добровол-
ци работят по проект, наречен „Поздрав: Основи за 
бъдещето“, чиято цел е да се премахнат подовете 
от пръст в Бангладеш и да се заменят с бетонни, 
които много по-лесно се поддържат чисти. Инициа-
тивата е финансирана от Колумбийския университет 
и се основава на предишно задълбочено изследване на 
заболяването от СПИН в Южна Африка и връзката с 
общественото здравеопазване, градоустройството 
и архитектурата. 

Специалистите обясняват, че подовете от пръст 
са типични за бедните селски и градски райони в раз-
виващия се свят. Те са първоизточникът на зарази-
те, които причиняват диария, кожни и респираторни 
заболявания, опасни преди всичко за малките деца. В 
същото време една не толкова голяма инвестиция 
като замяната им с бетонно покритие може да има 
решаващи положителни последици. Самото изгражда-
не на бетоновите настилки е съвсем просто - върху 
пръста се полага слой пясък, после се нареждат тухли, 
върху тях се излива бетонът и след това се заравнява 
с цимент. 

Нова жилищна сграда в Сохо (Манхатън) продава 
10 паркоместа. Забележителното е цената – по 1 млн. 
долара всяко. Дори за стандартите на „Манхатън” 
това е много. Според New York Times средната сума 
за паркомясто в най-престижния район на Ню Йорк е 
136 052 долара, или около 1/8 от стойността на та-
кова в новата сграда с адрес 42 Crosby Street. Ако се 
чудите каква е цената на апартаментите в нея  – те 
са между 8,7 млн. и 25 млн. долара.

Шон Ошър, основател на имотната агенция, която 
се занимава с продажбите, казва: „Локацията определя 
стойността и при паркоместата това не е изключе-
ние.“ Не само че цената е доста висока, но и собстве-
ниците са длъжни да продадат паркомястото, ако се 
изнесат от сградата.
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

След бестселъра „Най-дългият годеж”, в която 
световноизвестният френски писател Себастиен 
Жапризо разказва по неповторим начин пет житей-
ски драми по време и след Първата световна война, 
авторът ни поднася нова завладяваща творба „Люби-
мецът на жените”. Този път действието се разви-
ва непосредствено преди, по време на и малко след 
Втората световна война. Авторът представя емо-
ционалните разкази на осем млади жени, попаднали в 
клопката на един и същ  чаровник. Историите им са 
майсторски вплетени в криминален сюжет, наситен 
с много напрежение, динамика, страст, интриги, еро-
тика, любов, измами и двуличие.

Главният герой се възползва от нежния пол, за да 
осигури собственото си спасение, но проявява и доза 
почтеност – минимална, но достатъчна, за да не ги 
изложи на прекалена опасност. В повествованието 
на всяка „изповед” има неочаквани развръзки и много 
напрежение, а още по-неочакван е финалът на исто-
рията. Романът пресъздава автентичната атмос-
фера на епохата, като Втората световна война е 
представена по много оригинален начин – като дале-
чен фон, на който се разгръщат съдбите на героите. 

Себастиен Жапризо пише под псевдоним, който е 
анаграма на истинското му име - Жан Батист Роси. 
Роденият в Марсилия френски автор, сценарист и 
режисьор е познат на света и като „френския Греъм 
Грийн”. Едва 19-годишен Себастиен Жапризо става 
известен на читателите с романа си „Фалстарт“, 
който за разлика от последвалите бестселъри е пуб-
ликуван с истинското име на автора. Жапризо се из-
явява и като преводач, превеждайки на френски език 
романите на Селинджър. Любопитно е, че всичките 
му книги са филмирани. 

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Как да „продадем” идея-
та си за филм, да намерим 
партньори, финансиране 
и да превърнем проекта 
в реален продукт за по-
казване в киносалоните. 
С  тези тайни, умения и 
техники ще запознае бъде-
щите  кинотворци новият 
фестивал „Срещи на мла-
дото европейски кино”. В 
рамките на събитието ще 
бъдат показани и 18 пълно-
метражни, среднометраж-
ни и късометражни загла-
вия, дело на  съвсем млади 
режисьори. Повечето от 
творбите са представени 
от престижното френско 
списание „Кайе дьо сине-
ма” през април 2013 г. и са 
участвали на фестивала в 
Кан. Между тях е спечели-
лият в Берлин 30-минутен 
„Докато имаме оръжия”, а 
откриването е с лентата 
„Чувствам ритъма в мен” 
на Ян Льо Келек.

Фестивалът ще се 
проведе от 24 до 28 сеп-
тември в Дома на киното, 
Националната академия 
за театрално и филмово 
изкуство и Френския ин-
ститут. В програмата му 
е включен и майсторски 
клас, воден от действа-
щи продуценти от пет 
националности. Той ще 
представи практиките 
на финансиране в различ-
ни европейски държави и 
най-вече програмите, от-
ворени за български кан-
дидати.

„Филмът е скъп про-
дукт и за в бъдеще оси-
гуряването на средства 
все по-рядко ще става 
възможно от един-един-
ствен източник, особено 
ако се очаква това да е 
българската държава”, 
коментира Ралица Асе-
нова, една от четирите 
организаторки на фес-
тивала и негов двигател. 
„Затова новото поколе-
ние кинотворци трябва 
да свикне с идеята да 
търси копродуценти и 
партньори и ние искаме 
да помогнем именно в 
това отношение”.

Съвсем нова за родна-
та действителност е и 
идеята да се организира 
ателие „Първи опити в ки-
ното”, насочено към учени-
ци. 40 деца от 9-а френска 
езикова гимназия „Алфонс 
дьо Ламартин” и от Френ-

ския лицей „Виктор Юго” 
ще гледат  програма-
та със среднометраж-
ни филми, след което ще 
участват в обсъждания и 
дискусии за видяното. Ще 
бъде създаден блог за ки-
нокритика, в който ще се 
публикуват бележки, отзи-
ви и есета на български и 
френски език. Най-добри-
те автори ще формират 
жури, което ще връчи своя 
фестивална награда.

„Във Франция киното 
е основна дисциплина в 
учебната програма още 
от началните класове до 
дипломирането”, казва Ра-
лица Асенова. „Така както 
у нас се изучават музика 
и изобразително изкуство, 
така във Франция се пре-
подава кино. Доказано е, 
че чрез движещите се 
изображения децата по-
лесно опознават света,  

че то развива фантазия-
та, въображението, твор-
ческото мислене, а чрез 
дискусиите учениците се 
научават да разсъждават, 
да излагат и защитават 
тези, да усъвършенстват 
речта и ораторските си 
умения.” 

От 26 до 28 ноември в 
Париж пък ще се състоят 
Дни на българското кино. 
„Искаме да покажем  това, 
което ще представи Бъл-
гария в най-добра светли-
на пред френската публи-
ка. Затова сме се спрели 
на режисьорите Камен 
Калев, Павел Веснаков и 
Андрей Паунов”, споделя 
Асенова, която заедно с 
още три дами от асоци-
ация „Изе” - Лиляна Анто-
нова, Камий Бадюел и Лена 
Руксел, има амбицията да 
направи фестивала ежего-
ден.

Дебютното издание на новия фестивал ще се проведе 
между 24 и 28 септември в София

Ф р е н с к а т а 
столица е  сред 
най-известните 
туристически дес-
тинации поради 
много причини. Тя 
е град на любовта, 
рай за ценителите 
на изкуството и за-
дължителна спирка 
за познавачите на 
добрата кухня. Пси-
хотрилърът „Както горе, така и долу” показва тъмната 
страна на Париж и какво се крие под него, защото е пълен 
със зловещи катакомби, превърнати в гробници преди 
векове. На 110 м под улиците на романтичния град, те от 
години предизвикват интереса на археолози и историци. 
Изградени през 1785 г. като най-големия масов гроб в 
света, виещите се цели 300 км парижки катакомби са се 
превърнали във вечен дом на 6 млн. души. Смразяващата 
история в „Както горе, така и долу” ни среща с група из-
следователи, които се осмеляват да разучат подземния 
лабиринт и разкриват тайната на това какво всъщност 
е трябвало да има в този град на мъртвите...

Едно лудо приключение в света на лудостта и ужаса, 
филмът се промъква дълбоко в човешката психика, за 
да разкрие най-личните и дълбоко пазени демони, които 
преследват всеки от нас.

Легендарната ирланд-
ска банда U2 изненада це-
лия свят, като пусна дъл-
гоочаквания си нов проект 
безплатно за над 500 млн. 
потребители на интернет 
магазина iTunes на Apple. 
Така те влязоха в исто-
рията с най-мащабното 
разпространение на без-
платен албум досега. 

Музикантите присъст-
ваха на представянето на 
новите продукти на амери-
канския гигант в Куперти-
но, Калифорния. Групата из-
пълни новия си сингъл The 
Miracle (of Joey Ramone), 
след което генералният 
директор на Apple Тим Кук 
заяви, че дългоочакваният 
нов албум на U2 - Songs 
of innocence, е достъпен 
безплатно за милионите 
потребители на iTunes в 
целия свят. Фронтменът 

Боно изрази огром-
ната си радост, 
че най-личната им 
творба досега ще 
бъде достъпна за 
толкова много хора.

За всички, кои-
то нямат профил 
в iTunеs, албумът 
ще бъде пуснат в 
стандартна про-
дажба на 14 ок-
томври заедно с луксозно 
издание, което ще съдър-
жа още 4 песни и няколко 
акустични версии.

Заради начина на раз-
пространение на творба-
та в интернет от Nielsen 
Soundscan предупредиха, 
че няма да отчитат ре-
зултатите от свалянето, 
тъй като той се предлага 
безплатно. От Billboard пък 
заявиха, че Age of innocence 
ще влезе в техните класа-

ции от 14 октомври, как-
то и че той няма да бъде 
включен в селекцията за 
наградите „Грами”, която 
обхваща периода от 1 ок-
томври 2013 г. до 30 сеп-
тември 2014 г.

„Искахме да направим 
много личен албум. Да си 
изясним защо искаме да 
сме в банда, взаимоотно-
шенията в групата, при-
ятелствата ни, нашите 
любовни връзки, семей-

ствата ни. Целият албум 
е за първите пътешествия 
– географски, духовни, сек-
суални. И това е трудно. 
Но ние стигнахме там”, 
коментира Боно в интер-
вю за Rolling Stone. „Има 
последователност в текс-
товете, която смятам за 
уникална сред албумите на 
групата. Целта не беше да 
е концептуален, но песни-
те идват от едно място”, 
добавя той.

Без никакво предупреждение групата 
го пусна за безплатно сваляне
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Въпреки че често остава 
засенчена от известния си 
съсед Австралия, Нова Зе-
ландия определено носи свое-
то очарование и има какво да 
предложи на посетилите я. 
Това е млада, но колоритна 
държава, която съчетава в 
себе си два свята: на мест-
ното население – маорите, и 
на европейските заселници. 
Островите са били открити 
през 1642 г. от холандския 
изследовател Абел Тасман, 
но първите европейци, ръ-
ководени от Джеймс Кук 
и френския търговец Жан 
Франсоа, стъпват на тях 
едва през 1769 г. Следващи-
те години Великобритания 
предприема активно колони-
зиране на островите. Вой-
ната с маорите приключва 
през 1872 г. с победа на за-
воевателите. До ден днешен 
обаче местните са запазили 
своите традиции и обичаи 
и с удоволствие ги пред-
ставят на любопитните 
туристи. До тях успях да се 
докосна и аз по време на мо-
ето осемдневно пребиваване 
в страната на хобитите. 

Определено най-удачни-
ят и популярен начин за пъ-
туване из Нова Зеландия е с 
каравана -  заради взимаща-
та дъха природа, която пред-
лага от заснежени планински 
върхове до ледникови езера и 
зелени долини. 

Ден 1

Крайстчърч е най-го-
лемият град на Южния ос-
тров, който впечатлява 
със спокойствие и усещане 
за релакс. Оттук именно и 
започнахме своето пъте-
шествие на юг към езерото 
Текапо. Известно с тюрко-
азеносините си води, то е 
заобиколено от заснежени 
планини и силно напомня на 
някое от Седемте рилски 
езера в спокоен пролетен 
ден. Наблизо се намира и 
обсерваторията на Mt John 
University, откъдето посети-
телите могат да се насла-
дят на нощното небе, а то 
е толкова ясно, че успява да 
впечатли дори наблюдава-
щите го с невъоръжено око. 
След Текапо се отправяме 
към планината Кук, съчета-
ваща красива гледка, свеж 
въздух и уникална расти-
телност. Тя предлага много 
възможности на туристите 
- от преходи до скално ка-
терене и плуване в езерото 
Пукаки. 

Ден 2

След активния ден сред 
природата няма нищо по-
отпускащо от разходка из 
Куинстаун. Това туристи-
ческо селище е известно с 
огромното си разнообразие 
от изкушения за малки и го-
леми: планинско колоездене, 
СПА процедури, рафтинг, 
спускане с парашут, голф и 
много други. Въпреки това 
най-предпочитана от всички 
туристи остава разходката 
до Бобс пийк, откъдето се 

виждат цялото градче, езе-
рото и заобикалящите ги 
планини. За мързеливците 
има лифт, който води ди-
ректно до върха. След това 
може да се насладите на 
гурме бургер или на доста 
свеж коктейл в ледения бар 
Below Zero („под нулата“). 
Неслучайно там сервират 
само напитки с водка, тъй 
като това е единственият 
алкохол, който не замръз-
ва в заведението, където и 
стените, и чашите, че дори 
и джагите са от лед. И ако 
все още чувствате жажда 
за приключения, винаги има 
време за един бърз скок от 
кулата „Невис”, най-висо-
ката бънджи дестинация в 
Нова Зеландия, която - меж-
ду другото - е родината на 
този екстремен спорт. 

Ден 3

Поемаме по западното 
крайбрежие. В сравнение 
със сърцето на острова то 
се отличава с много повече 
зеленина и дъжд. Въпреки че 
тук липсват емблематични 
места, захласваме се от 
непрестанно променяща се 
гледка на океана, планини-
те и ливадите. Последната 
спирка за този ден е Ханмър 
Спрингс, малко ски селище, 
популярно и с термалните 
си басейни. 

Ден 4

Отправяме се обратно 
към източното крайбрежие. 
Първо към Кайкура – инте-
ресно място за любителите 
на морското разнообразие. 
Тук могат да се видят на 
живо моржове, тюлени, ки-
тове и пингвини. Недалеч е 
Пиктън - откъдето тръгва 
фериботът към Северния 
остров. Пътуването до 
Уелингтън отнема около 3 
часа. Освен столица гра-
дът е културен и спортен 
център на Нова Зеландия. 
Тук се намира и стадионът 
на световноизвестния ръг-
би отбор на „кивитата“, раз-
познаваем и с танца „хаки“, 
който изпълняват преди 
всяка среща. Този танц е 
традиционен военен ритуал 
на маорите и целта му е да 
изплаши враговете. За ръг-
бистите обаче е символ на 
силата и издръжливостта 
на отбора и жест към тра-
диционната култура. 

Ден 5

Посещаваме националния 
парк „Тонгариро“. Подобно на 
планината Кук, той предлага 
прекрасни условия за турис-
тически преходи, колоездене, 
излети и дори ски. Но има и 
своята мрачна слава, заради 
едноименния вулкан, много-
кратно изригвал и унищо-
жавал близките селища. По-
следно през 2012 г. огромен 

стълб пушек на височина 
6096 м изригва от кратера 
Те Маари.

На север от Тонгариро се 
намира Таупо, най-голямото 
езеро в Нова Зеландия. Ако 
сте любители на риболова, 
със сигурност трябва да 
посетите Тhe Huka Prawn 
Park, където малки и големи 
могат сами да уловят вече-
рята си и да се насладят на 
шоуто със скариди. Само на 

километър е Хука - водопа-
дът с най-голяма водна маса 
в страната. Срещу него е 
разположена Lava Glass, в 
която може да се закупят 
ръчно изработени стъклени 
сувенири, достойни да се 
сравняват с тези от Вене-
ция. Перфектният край на 
деня е в термалните ба-
сейни Уайракей. Няма нищо 
по-незабравимо от спокой-
на зимна вечер в горещата 
вода под лунната светлина. 

Ден 6 

Местността между Та-
упо и Роторуа е определено 
най-вълнуващата и незабра-
вима част от това пътува-
не. Тя е известна със силна-
та си вулканична активност, 
която с годините е оставила 
своя красив отпечатък по 
повърхността на земята. 
На 90 километра има 6 гео-
термални парка. Първият е 
„Оракей Корако“,  на езика на 
маорите означава „място на 
обожанието“. Със своите 
кратери, кални блата и зло-
вещи басейни силно напомня 
на Дантевото описание на 
ада. Тук вирее и сребърната 
понга, растението символ на 
Нова Зеландия. 

Въпреки това „Оракей Ко-
рако” със сигурност отстъп-
ва по красота на парка „Уай-
о-Тапу“, който е най-големият 
на острова с площ от 18 кв. 
км. Кратерите, кипящите 
езера и басейни са образува-
ни преди около 160 хил. годи-
ни. Високите температури 
и голямото съдържание на 
минерали обясняват липсата 
на обитатели във водата, но 
също така и са причина за не-
вероятните й цветове и ню-
анси. Яркозелената Дяволска 
вана е направо нереална. Не 
по-малко впечатляващо е и 
езерото Шампанското, чий-
то бряг е обграден от искря-
що оранжева ивица, дължаща 
се на наличието на антимон 
във водата. 

Идва ред и на вечерното 
посещение в селището на 
маорите Тамаки. Всеки гост 
е приветстван с „хонги“ - 
традиционното здрависване 
на местните, при което два-
ма души си допират носове-
те два пъти и после казват 
„киа ора“ („за твое здраве“). 
Домакините приготвят 
месо и зеленчуци на нагоре-
щени вулканични камъни под 
земята. Интерактивните 
забавления и завладяващите 
разкази на местните хора 
пренасят в един по-разли-
чен свят, където животът в 
хармония с природата и със 
себе си е над всичко. 

Ден 7

Нова Зеландия предлага 
нещо и на киноманите. Как-
то мнозина знаят, епичната 
трилогия „Властелинът на 
пръстените“ и последвалата 
поредица „Хобит“ са снимани 
именно там. Hobbiton е мяс-
тото, избрано от Сър Питър 
Джаксън за снимачна пло-
щадка на селото на хобити-
те. Историята започва през 
далечната 1998 г., когато 
снимачният екип наема райо-

на на съществуващата там 
ферма и изгражда цялостно 
хобит селище с къщички, 
градини и дори кръчма, които 
да служат за декор. Според 
договора със собственици-
те след края на филма всич-
ко трябвало да бъде разру-
шено и дори ландшафът да 
бъде върнат в автентичния 
му вид. Когато завършват 
снимките, екипът започва 
работата по разрушаване-
то, но в самото начало са 
спрени от лошите метео-
рологични условия. Между-
временно първият филм от 
трилогията излиза по кина-
та и постига огромен успех 
в целия свят, неочакван дори 
и от създателите му. В този 
момент собствениците на 
фермата осъзнават възмож-
ността за бизнес, която им 
се предлага, и се съглася-
ват да запазят селището, 
при условие че снимачният 
екип го построи наново с по-
трайни материали. От своя 
страна Сър Питър Джаксън 
си осигурява снимачно поле 
за всичките филми на „Влас-
телинът на пръстените“ и 
„Хобит“. И така през 2001 
г. - в деня на премиерата 
на „Завръщането на краля“, 
„Хобитон“ отваря врати за 
посетители, жадни да се до-
коснат до света на своите 
любими герои. 

Ден 8

Крайната дестинация 
на нашето приключение е 
Оукланд - най-големият град 

в Нова Зеландия, изграден 
около пристанището, кое-
то е основен търговски и 
културен център на града. 
Любопитен е и подходът 
на местната община към 
него. Използвайки наглед ин-
дустриални елементи като 
кранове, тръби и контейне-
ри за пейки, за маси и дори 
и за рекламни екрани, те са 
създали модерна и практична 
градска обстановка. Друг ар-
хитектурен символ е кулата 
Sky Tower. Тя е висока 328 м 
и от нея се предлага пано-
рамна гледка на града от 
360 градуса. В края на деня 
любителите на пикантното 
могат да се насладят на све-
жа мексиканска храна в някое 
от множеството мексикан-
ски ресторантчета, а тези 
с по-ориенталски вкусове - 
да хапнат в  таверните на 
К‘road. 

„Хобитон“

Танцът на маорите

Дяволската вана

От Пиктън тръгва фериботът 

към Северния остров

Вулканът Тонгариро

На пристанището в Оукланд 

корабната сирена е удобно 

кресло

С
ним

ки авт
орът
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The Hessen – Thuringia 
Construction Chamber has 
concrete plans and pro-
jects it wants to implement 
together with colleagues 
of the Bulgarian Construc-
tion Chamber (BCC) and to 
cooperate with our compa-
nies in terms of building a 
system for vocational edu-
cation. This became clear 
during a working visit of the 
BCC management in Ger-
many. The official meeting 
of the Bulgarian guests was 
held at the Wartburg Castle 
where the chairman of the 
Construction Chamber of 
Hessen – Thuringia Dr. Bur-
khard Siebert heartily wel-
comed the BCC Chairman 
Eng. Svetoslav Glosov, Dep-
uty Chairman Plamen Ivanov 

and Executive Director Eng. 
Ivan Boykov. 

Dr. Siebert presented the 
spheres of activity and priori-
ties of the organization head-
ed by him. It includes about 
240 construction companies 
of the two provinces. Its main 
commitments are largely de-
termined by its role to ad-
vise member companies on 
contracting. When creating 
new bills or making amend-
ments to existing regulations 
concerning the construction 
industry, the Chamber of 
Hessen – Thuringia conducts 
research and analyses and 
consults companies affili-
ated to it because the main 
objective set by the organi-
zation is to promote good 
and legal framework condi-

tions so that the business 
can operate smoothly. 

On his part BCC Chair-
man Eng. Svetoslav Glosov 
presented the Bulgarian in-
dustry organization pointing 
out that the state has as-
signed it by a special law to 
regulate processes in sector 
“Construction” providing the 
basis for business develop-
ment and compliance with 
regulat ions. He told the 
hosts about the Central Reg-
ister of Professional Builders 
supported by the Chamber 
adding that it lists all com-
panies in the sector divided 
into groups and categories. 
“They are separated depend-
ing on production volumes of 
companies, realized activi-
ties, composition and spe-

cialization in a certain type of 
construction. The Chamber 
also has 27 regional offices 
and its own printed edition 
“Stroitel” newspaper. As an 
organization that represents 
the industry we work on solv-
ing the most important prob-
lems of companies. They 
are related to the imperfect 
legislation, old and repeat-
edly repaired laws on terri-
tory planning and on public 
procurement. The gaps in 
the public procurement act 
permit unfair competition, 
setting discriminatory con-
ditions in tenders, and pre-
determined outcome of the 
procedures.” In this way Eng. 
Glosov summarized the chal-
lenges facing the construc-
tion sector in Bulgaria. 

The educational center for construction professions in 
Walldorf is the most advanced among the other six in the 
country, located in Essen, Frankfurt, Erfurt, Nordhausen and 
Gera. The management of BCC was on a visit in it within its 
stay in Germany. 

Established in 1981, the center covers an area of 86 thou-
sand square meters, as on 46 thousand square meters of it 
functions a training zone for heavy construction equipment, 15 
thousand square meters – for cranes, and 3 thousand square 
meters – for management of compact equipment. The admin-
istrative building where the premises for theoretical instruc-
tion are situated has two floors with about 7 thousand square 
meters floor area. 

Cooperation in vocational education is priority 

Hessen - Thuringia and Bulgaria Construction 
Chambers discuss joint projects 

German business 
provides staff training 

Nikolina Angelkova, Caretaker 
Minister of Transport, Information 
Technology and Communications: 

Minister Angelkova, you set ambitious 

targets within the mandate of the caretaker 

government. What actually would be the 

biggest challenge for you?

Among my priorities is the work on pro-
jects with European funding. We did a full 
review of the activities on the Operational 
Program “Transport” (OPT) to find out where 
the problems are and to identify steps to re-
solve them. The results show that at some 
infrastructure sites are admitted delays which 
will be more difficult to overcome. We made 
inspections on spot of all high-risk projects 
and conducted meetings with the contractors 
to see if they have resources to deal with this 
situation. It should be clear that we are de-
termined to everything even to the termination 
of contracts but we will not allow European 
projects to be blocked because of unscrupu-
lous contractors. 

When do you expect to finalize the for-

mal negotiations with the EC? Could there be 

changes in key projects in the final OPTTI?

It was very important to make prioritization 

of projects. In the road sector the main thing 
is to complete the entire Struma Motorway, 
which means up to 2020 – 2022 to have built 
and put into operation also Lot 3, which in-
cludes the Kresna gorge. We also offered the 
entire Hemus Motorway to be included within 
the scope of Operational Program “Transport 
and Transport Infrastructure 2014 – 2020”. “I 
think it’s fair if I say that this is the most im-
portant project for Northern Bulgaria. Another 
project is of strategic importance for the link 
north – south, namely the tunnel under Shipka 
peak. 

In the railway sector we have to finish the 
modernization along the entire line Plovdiv – 
Burgas. The line Elin Pelin – Septemvri is also 
very important. The project is divided into two 
sections; it is realistic to build the track Elin 
Pelin – Ihtiman up to 2020 – 2022. In the new 
programming period we also continue work on 
the extension of the Sofia metro – a project 
that proved its great significance. 

“We responded w i th 
fai th,  hope and love to 
every challenge we faced,” 
said Sofia Mayor Yordanka 
Fandakova on the occa-
sion of the official holiday 
of the city on which Chris-
tians honor the memory of 
the holy martyrs Sofia and 
her daughters Faith, Hope 
and Love. “A city and people 
who celebrate wisdom have 
the power to turn the trials 

into advantages,” she said. 
She said one of  the 

main tasks in recent years 
is the capital to become a 
place better for living for 
its children. “We have built 
more than 60 new kinder-
gartens. Since the begin-
ning of the year we have 
already opened 10 and 9 
more are forthcoming by the 
end of 2014. This year we 
managed to implement large 

and ambitious projects – the 
trestle at the Seminary, re-
construction of Tsarigradsko 
Shose Blvd. Anyone can list 
the places that we have 
completed and continue to 
build. Thank you very much 
for the personal patience of 
each Sofia citizen. We suc-
ceed because together we 
believe that we build and de-
velop the capital city,” added 
the Mayor. 

EU member states may submit pro-
jects for the new Connecting Europe 
Facility. EC invited states to apply with 
proposals to improve transport links be-
tween them. Funding under the facility 
is EUR 11.9 billion. This is the largest 
amount of the EU granted for building 
transport infrastructure by which financ-
ing in the sector tripled – to EUR 26 bil-
lion for the period 2014 – 2020 com-
pared to EUR 8 billion for 2007 – 2013. 
Under the scheme Bulgaria relies to 
receive EUR 350 million.  

Subsidies of EUR 11.9billion will be 

allocated to 9 major transport corridors 
– Baltic-Adriatic, North Sea – Baltic Sea, 
Mediterranean, Orient – East Mediter-
ranean, Scandinavian-Mediterranean, 
Rhine-Alpine, Atlantic, North Sea – 
Mediterranean and Rhine-Danube. The 
directions will form the main transport 
network of the EU and will be the eco-
nomic backbone of the single market. 
Each corridor should include at least 3 
types of transport, 3 member states and 
2 cross-sections. The infrastructure to 
be built by 2030 will link 94 main Euro-
pean ports with rail and road links, 38 

key airports with rail connections to ma-
jor cities. It includes 15 thousand km up-
graded for high speed rail routes and 35 
cross-border projects. The funds will be 
allocated to the most competitive pro-
posals, as priority will be sites in the rail 
and water sector. Member states should 
also participate in the financing. Further-
more, the approved proposals have to be 
coordinated between countries to maxi-
mize the benefits of investment. 

EC will accept proposals for the 
Connecting Europe Facility until 26 Feb-
ruary 2015.

EC seeks proposals for Connecting Europe Facility

I will not tolerate 
delay of projects 
under the OP 
Transport 
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Футбол

Волейбол

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Невероятна драма лиши 
българския шампион „Лудо-
горец” от заслужено равен-
ство на „Анфийлд“ срещу 
„Ливърпул”. Изключително 
спорна дузпа в последните 
секунди донесе успеха на 
мърсисайдския гранд с 2:1. 
Тя беше дадена за наруше-
ние на вратаря  Милан Борян 
след грешка на Александър 
Александров, но фаулът на 
канадеца беше доста спо-
рен. 

 А чудото беше изклю-
чително близо. В 90-ата 
минута Дани Абало беше 
изравнил и докосваше из-
ненадата. Преди това в 
82-рата минута Марио Ба-
лотели откри резултата и 
всичко изглеждаше приклю-
чило, но „орлите“ показаха 
отново дух и мъжество и 
до последно бяха близо до 
поредното чудо. То може и 
да не се случи, но родният 
първенец заслужава само 

похвали за мъжеството и 
силното представяне. Бъл-
гарските шампиони играха 
прекрасно на „Анфийлд“, но 
допуснаха гол в добавеното 
време и загубиха с 1:2. След-
ващият мач на разградчани 
е срещу настоящия носител 
на трофея „Реал” (Мадрид) 
на 1 октомври в София.

„Играхме смело, комби-
нативно. Изключително съм 
доволен от футболистите. 
Няма разочарование. Голям 
оптимист съм, че работя 

с много добър тим, който 
може да играе на европей-
ско ниво. Мачът с „Ливър-
пул” ми вдъхна увереност, 
че можем да финишираме на 
трето място в групата и да 
играем в Лига Европа“, заяви 
треньорът на „Лудогорец” 
Георги Дерменджиев след 
срещата.

Капитанът на отбора 
Светослав Дяков сподели, 
че тимът е здраво стъпил 
на земята и продължава да 
следва третото място. „За-

това играем в този турнир 
– да се учим от големите и 
да се опитваме да играем 
срещу тях. Липсва ни опит 
в този турнир“, заяви Дяков.

„Можем само да съжа-
ляваме, че не си тръгваме 
с точка или три от „Анфи-
йлд”. За мен нямаше ни-
какво притеснение в този 
мач. Играхме спокойно. Не 
реализирахме положенията 
за гол и загубихме накрая”, 
каза защитникът Йордан 
Минев.

Либерото на волейбол-
ните ни национали Теодор 
Салпаров направи любопи-
тен коментар за провала 
на „лъвовете“ на светов-
ното първенство в Полша. 
Както е известно, България 
отпадна след четири пора-
жения във втората групова 
фаза на Мондиал 2014, като 
демонстрира изключително 
слаба игра. По този начин 
момчетата на Пламен Кон-
стантинов завършиха на 
предпоследното място в 
Група F, където изпревариха 
единствено слабаците от 
Китай. „Ударихме дъното, 
тотално. Аз като най-опи-
тен смятам, че вина тряб-
ва да търсим само в нас 
- състезателите“, сподели 
Салпаров при пристигане-
то си в България.

Капитанът Тодор Але-
ксиев също даде обяснение 
за провала в Полша. „Явно 
правилната настройка към 
мача отсъства, явно нещо 
в главите ни не ни позволя-
ва да печелим“, каза Алекси-
ев. Все още не е ясно кой ще 
бъде национален селекцио-
нер, след като Пламен Кон-

стантинов обяви, че анга-
жиментите му към отбора 
са приключили. Членът на 
управата Любо Ганев обаче 
заяви, че именно Констан-
тинов ще продължи да води 
„лъвовете“.”

 „Моите впечатления 
са, че ни липсва лидерство. 
В трудните моменти някой 

трябва наистина да поведе 
отбора и да проявява ха-
рактер”, заяви самият Кон-
стантинов след завръщане-
то на тима от световното 
първенство. Той критикува 
играчите най-вече за по-
следните два мача, в които 
загубихме от Куба и Фин-
ландия, а при евентуални 
победи можеше тимът да 
се класира на седма пози-
ция. „Това беше колективна 
безотговорност. Обър-
нах внимание преди двата 
мача, в които можехме да 
победим. Трябва първо да 
спечелиш за 7-о – 8-о място, 
а след това да почнеш да 
играеш за 5-о – 6-о място. 
Никой не е отишъл да играе 
директно за златните ме-
дали”, сподели треньорът 
на „лъвовете”.

Националният отбор на 
Полша записа изключително 
важна победа на световно-
то първенство по волейбол. 
Домакините на турнира над-
виха Бразилия с 3:2 (25:22, 
22:25, 14:25, 25:18, 17:15) в 

мач от третата фаза на 
надпреварата.

Поляците започнаха до-
бре двубоя и спечелиха пър-
вия гейм по убедителен на-
чин. „Селесао“ обаче показа 
зъби и изравни, а в третия 

Бойни спортове

Флойд Мейуедър записа 47-ата професионална победа в своя-
та кариера. Той защити титлите на Световния боксов съвет и 
Световната боксова асоциация в полусредна категория на гала 
вечер в Лас Вегас. Американецът доминираше в реванша срещу 
Маркос Мейдана (Аржентина). Без да блести с нещо особено, 
мултимилионерът затвори устите на критиците. За разлика от 
първата среща с аржентинеца сега Мейуедър действаше много 
по-предпазливо. Най-интересният момент в мача беше, когато 
Мейдана захапа ръкавицата на американеца.

Българският състезател по сумо Иванов-Аои-
яма допусна първа загуба на турнира в японската 
столица Токио.

В „Маегашира-3“ Аоияма стартира с две по-
редни победи, но в третия кръг бе надигран от 
Котошогику. Така българинът дели второто място 
във временното класиране с баланс 2 - 1. Тримата 
действащи велики шампиони продължават с пълен 
актив. „Йокодзуна" Хакухо надделя над Терунофу-
джи, Харумафуджи се справи с Такаясу, а Какурю 
победи Ендо.

Иван Персиев

Строителният техникум „Христо Ботев 1985” –  

„Артекс Инженеринг” 5:3

С настъпването на първия учебен ден момчета-
та от Строителния техникум „Христо Ботев“ по-
казаха, че бързо влизат в час и след загубата преди 
седмица се върнаха на победната права. Началото 
бе за „Артекс”, които откриха чрез Росен Коцев, но 
до края на първата част СТХБ 1985 успя да направи 
пълен обрат след две попадения на Мишо Димов. 
През второто полувреме Росен Найденов (СТХБ 
1985) увеличи преднината на своите, но „Артекс” 
не се предаде и успя да възстанови паритета след 
голове на Еди Печеян и Георги Йорданов . Попарени 
от бързото изравняване, „оранжевите“ реагираха 
светкавично – два нови гола на Мишо Димов и пър-
ви 3 точки за сезона.

„Рутекс” – „Инфра Холдинг” 2:1

С интерес се очакваше първата среща на но-
ваците от „Инфра Холдинг”, които бяха подходили 
изключително сериозно и респектираха с дълга-
та си резервна скамейка. Срещата започна от-
лично за тях и още във втората минута Филип 
Марков („Инфра”) откри резултата. Радостта за 
дебютантите в Лигата обаче бе твърде кратка 
и буквално в ответната атака „Рутекс” стигна 
до равенството след гол на Петър Ванков. Този 
резултат се запази до средата на втората част, 
когато Антон Божков („Инфра”) отбеляза автогол, 
който се оказа и решаващ за крайното 2:1 в полза 
на „Рутекс”. 

„Главболгарстрой” – „Теразид” 0:0

Резултат 0:0 е рядко срещана птица, която се 
появява едва за втори път в историята на БСФЛ. 

Първи до това постижение стигнаха „Пайп сис-
тем” и „Райкомерс”, но вече имаме и нови членове 
на клуб 0:0. Под непрестанния дъжд ГБС и „Теразид” 
се вкопчиха в здрава битка и до последно търсеха 
победата, но топката така и не пожела да навес-
ти една от двете мрежи. Заслуга за това имат и 
двамата вратари съфамилници – Ивайло Борисов 
(„Теразид”) и Сергей Борисов (ГБС), които направи-
ха страхотни спасявания. Стратегическо реми – и 
двата отбора започват сезона без загуба и със 
суха мрежа.

Paris Saint Gobain – Yes Hes 1:2

Всички предпоставки за дерби бяха налице: 
дъжд, включено осветление и температура около 
15 градуса по Целзий. И „старите муцуни“ от Saint 
Gobain и Yes Hes отново не ни подведоха и изи-
граха един запомнящ се двубой, в който всичко се 
реши секунди преди края, когато Цветан Стефанов 
(Yes Hes) се възползва от мократа трева и изне-
нада Люси Славов (PSG) с шут извън наказател-
ното поле. Драматична развръзка, мъжка битка 
и респектираща коректност – безспорно мачът 
на кръга.

„Юроком 2000” – G. P. Group Ltd. 1:4

Двата отбора се срещаха за първи път в Лига-
та и изиграха един доста оспорван и стойностен 
мач. Първото полувреме приключи без голове и за-
твърди впечатленията от миналата кампания, че 
и двата отбора притежават отлични вратари и 
добра защита. След антракта паднаха цели 5 гола, 
всичките отбелязани от играчи на G. P. Group. На-
чалото бе дадено от Драгомир Костадинов, който 
вкара в собствената си врата, и „Юроком” поведе в 
резултата. Последвалата мобилизация в редиците 
на „сиво-черните” бе материализирана с 4 гола в 
рамките на десетина минути – последователно 
се разписаха Борислав Стоянов, Владимир Лозанов 
и Петко Фърцов (2), а амбициите на G. P. Group и 
през настоящия сезон явно ще бъдат насочени към 
титлата.

„Деником” – „Станилов” 4:2

Втори официален мач за „Деником” и първи 
успех в Лигата. Доста добре като за начало, но 
момчетата следваше здраво да се потрудят, за 
да стигнат до победата. След тежката загуба в 
първия кръг Станилов започна по-добре и новото 
попълнение в състава Асен Ташев вкара за 0:1. Това 
се оказа и последният момент в срещата, в който 
„Деником” бяха догонващи в резултата – 4 гола на 
дуета Мартин Василев & Пламен Пейчов осигуриха 
първата победа на отбора, а Румен Евтимов („Ста-
нилов)” отбеляза веднъж за крайното 4:2.

гейм премаза домакините, 
давайки им само 14 точки. 

Полският отбор, подкре-
пян от близо 12 хиляди души, 
се върна в мача и взе четвър-
тия гейм. Така се стигна до 
петия решителен, в който 
играта на нерви бе спечеле-
на от поляците. Страхотен 
мач за домакините направи 

Мариуш Влазли, който отбе-
ляза внушителните 31 точ-
ки. Срещата бе от трета-
та фаза на турнира, в която 
шест тима са разпределени 
в две групи по три, за да оп-
ределят полуфиналистите. 
В другата група Франция 
разби Германия с 3:0 гейма 
(25:16, 26:24, 25:22).

Изключително спорна дузпа в последните секунди донесе успеха на мърсисайдския гранд с 2:1
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Невена Картулева

Едва ли е необходимо ня-
кой да бъде убеждаван в ка-
чествата на най-древната 
алкохолна напитка. Леген-
дите, гръцките, латински-
те сентенции и мъдрите 
мисли на съвременниците 
ни, посветени на виното, са 
безброй. „Бъдещето никога 
не ти се вижда тъй розово, 
както ако го гледаш през 
чаша вино“, казвал самият 
Наполеон. Но до истината 
за вечния еликсир можете 
да се докоснете само с... 
тирбушон. 

Минаха топлите месе-
ци, в които бялото вино и 
розето носеха прохлада в 
компанията на свежи пло-
дове. Сега отново можем 
да се върнем към насите-
ния аромат и плътния вкус 
на рубинените напитки. 
Ето и една специална се-
лекция за ценители.

Chateau Lafite 1787 

Най-скъпата бутилка 
от виното, произведено 
от Жак дьо Сегюр в края 
на XVII в. от лозята му в 

Лафит, струва 
156 хил .  дола-
ра. Купена е на 
търг през 1985 
г. от издателя 
Малкълм Форбс. 
Смятало се, че 
тя е принадле-
жа ла  на  тре -
тия президент 
на  САЩ -  То -

мас Джеферсън, който 
бил почитател на Lafite. 
Днес виното се прави от 
няколко сорта грозде в 
различни съотношения в 
зависимост от годината. 
Най-голяма заслуга в буке-
та от аромати имат „Ка-
берне Совиньон” и „Мерло”. 
Виното отлежава между 
24 и 30 месеца в дъбови 
бъчви. Chateau Lafite от 
1966 г. струва 250 дола-
ра, а реколта от 1955 г. 
можете да си позволите 
срещу 1260 долара.

Penfolds Grange 1951 

Най-скъпото австра-
лийско червено вино, прода-
вано някога, достига цена 
43,7 хил. долара за бутил-
ка през 2004 г. по време 
на търг. Напитката е от 
експериментална серия 
на покойния Макс Шуберт, 
който бил главен винар за 
Penfolds в периода 1948 
- 1975 г. Най-скъпата бу-
тилка е една от 160-те от 
първата по рода си рекол-
та, която не била пусната 
в продажба. В наши дни за 

1500 долара можете да се 
насладите на южноавстра-
лийското вино от 2007 г. 

Screaming Eagle 1992 – 

Imperial

По време на благотво-
рителния търг Napa Valley 
Wine  шестлитровата 
Imperial бутилка Screaming 
Eagle Cabernet 1992 дос-
тигна цена 500 хил. долара.

Компанията е една от 
най-добрите, посветени 
в култа към виното. Тя 
произвежда изключител-
но малки количества от 
питието на боговете, но 
реколтата през 1992 г. е 
още по-лимитирана. Така 
дефицитът в комбинация 
с великолепните отзиви го 
правят едно от най-попу-
лярните и скъпи в света. 
То има дъх на касис, мента 
и тютюн. Отпивайки, ще 
усетите аромат на слива, 
череша и ягода, а финал-
ната нотка на купажния 
шедьовър е подкрепена със 
силни танини.  

Chateau Mouton-

Rothschild 1945 – 

Jeroboam

Легендарно вино от 
легендарна реколта. Про-
дадено е на анонимен ку-

пувач за 114,614 долара на 
търг на „Кристи’с” през 
1997 г. До ден днешен се 
счита, че производството 
от 1945 г. е едно от най-
добрите за XX в. Неслу-
чайно е така. Реколтата 
е посветена на края на 
Втората световна война 
и отпразнуването на по-
бедата на съюзниците. 
Тогава барон Филип де 
Ротшилд дава начало на 
традицията художник да 
създава специален етикет 
за всяка реколта. Първи-
ят, дело на Филипе Джу-
лиан, изобразява буквата 
V – като Victory. До днес 
Mouton-Rothschild  се счи-
та за едно от най-добри-
те червени вина. Бутилка 
от него струва около 1300 
долара.

Domaine de la Romanee-

Conti Romanee-Conti 1990 

Pinot Noir е забележи-
телен винен сорт грозде 
от района на Бургундия 
и Шампан-Ардени. Пре-
цизната му преработка 
ви гарантира незабравим 
аромат и наситен тъм-
ночервен цвят. Именно 
това постига Domaine de 
la Romanee-Conti с рекол-
тата от 1990 г. Произ-
водството е в ограничени 
количества, добити само 
от 1,8 хектара над 50-го-
дишни лозя. „Сотби’с” про-
дават осем бутилки за 225 
хил. долара през 1996 г. 
Срещу 2,5 хил. долара мо-
жете да си доставите 
удоволствие с плътния 
бургундски букет от ма-
лини, ягоди, дъб и билки, 
съхранени в реколта от 
1999 г.

ИНТЕРВЮ

УС на КСБ във Варна

Радослав Русев, 
зам.-министър на 
регионалното развитие

МАРШРУТИ

Фрайбург – прекрасната 
миниатюра в подножието 
на Шварцвалд

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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In  veritas
Бъдещето никога не ти се вижда тъй розово, 
както ако го гледаш през чаша от най-скъпите напитки в света

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

Защо искате развод?

- Защото жена ми  
по цели нощи  
скита по баровете, 
господин съдия.

- И защо скита  
по баровете?

- Търси ме...

Назначиха нов 
предател

***

Готвим тапови 
договори
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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!

Earth and People Hotel & SPA – гр. София

 

 

www.bgr.bg
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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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Настоящият законопроект е под редакцията на колектив с ръководител доц. д-р арх. Б. Борисов
Забележка: Настоящият текст на 

този законопроект е част от цялостна 
инициатива на КСБ, КАБ и КИИП за за-
конодателна реформа в рамките на три 
нови законопроекта (Закон за територи-
ално устройство и регионално развитие, 
Закон за градоустройството и Закон за 

строителството) и представлява пред-
варителна принципна редакция. Той ще 
бъде допълнително редактиран и синхро-
низиран с единната нормативна система 
в РБългария за нуждите на окончателно 
завършен материал, готов за внасяне в 
компетентните органи, след като бъдат 

извършени изменения, допълнения  и корек-
ции, отчитащи становищата и мненията 
от предстоящите негови професионални 
и обществени обсъждания.

За улеснение на някои места в тек ста 
се прилагат съкращенията вместо ця-
лостните наименования на отделни видо-

ве документи или органи за управление. За 
постигане на необходимата приемстве-
ност при регламентирането на понятия, 
процедури, правила и норми е запазена 
голяма част от съществуващите такива 
в действащата нормативна база, адми-
нистративната и съдебната практика. 

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ОРГАНИ ЗА УП-
РАВЛЕНИЕ
ГЛАВА ВТОРА. ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И 
РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Раздел I. Инвестиционно проучване и проектиране

Раздел II. Съгласуване и одобряване на инвестицион-
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Допълнителни, преходни и заключителни разпоредби

ГЛАВА ПЪРВА.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. Този закон урежда об-
ществените отношения, свързани 
с инвестиционното проектиране 
и строителството в Република 
България, определя изискванията 
към строежите и основните пра-
вила и норми за всички участници 
и заинтересовани страни в инвес-
тиционния процес.

Чл. 2. (1) Министерският съ-
вет определя политиката по ин-
вестиционното проектиране и 
строителството и приема реше-
ния за финансиране на дейностите 
по тях.

(2) Министерският съвет 
приема правилник за приложение 
на този закон (ППЗ), който уточ-
нява регламента за категориза-
ция, процедури, етапи, актове и 
условия за започване, изпълнение 
и въвеждане в експлоатация на 
строежите, взаимоотношенията 
между участниците в строител-
ството, устройството и реда на 
работа на специализираните зве-
на в публичната администрация 
при изпълнение на функциите им 
по този закон, организирането и 
поддържането на архив на издаде-
ните актове и др.

(3) Министерският съвет при-
ема тарифа за такси и цени на ус-
луги по чл. 8, ал. 2 на този закон.

(4) Министерският съвет при-
ема със свое решение създаване-
то и поддържането на електронен 
регистър за специализирани ин-
формационни системи от всички 
органи и организации, които създа-
ват и поддържат данни за недви-
жимите имоти, за вида, характера 
и състоянието на инженерните 
мрежи, както и други данни, има-
щи значение за устройственото 
планиране, инвестиционното про-
ектиране и строителството, с ха-
рактер на пространствени данни 
по смисъла на Закона за достъп до 
пространствени данни и съответ-
ните правила за достъп до прос-
транствените данни за нуждите 
на информационното обезпечаване 
на инвестиционния процес, плани-

рането и проектирането.
Чл. 3. (1) Министърът на ин-

вестиционното проектиране осъ-
ществява методическо ръковод-
ство и контрол върху дейностите 
по инвестиционното проектиране,  
разрешаването и изпълнението на 
строителството, приемането и 
въвеждането в експлоатация на 
готовите строежи.

(2) Министърът на инвести-
ционното проектиране назначава 
Национален експертен съвет по 
инвестиционно проектиране и 
строителство и организира него-
вата работа. 

(3) Министърът на инвести-
ционното проектиране по пред-
ложение на министъра на отбра-
ната, министъра на вътрешните 
работи и председателя на Държав-
на агенция „Национална сигурност" 
назначава специализирани екс-
пертни съвети по инвестиционно 
проектиране и строителство, кои-
то разглеждат инвестиционните 
проекти за специалните обекти, 
свързани с отбраната и сигурнос-
тта на страната.

Чл. 4. (1) Областният управи-
тел провежда държавната полити-
ка за инвестиционно проектиране 
и строителство на територията 
в съответната област.

(2) Областният управител 
назначава областен експертен 
съвет по инвестиционно проекти-
ране и строителство и организира 
неговата дейност. Съставът на 
областния експертен съвет може 
да се допълва или променя според 
характера на разглеждания про-
ект.

(3) Областният управител ор-
ганизира поддържането на архив 
на издадените от него актове съ-
гласно правомощията му по този 
закон и правилника за приложение-
то му.

Чл. 5. (1) Общинските съве-
ти и кметовете на общините в 
рамките на компетентността 
им определят политиката по ин-
вестиционно проектиране и стро-
ителство за територията на съ-
ответната община.

(2) Кметът на общината 
(района) назначава общински 

(районен) експертен съвет по 
инвестиционно проектиране и 
строителство, контролира дей-
ностите по инвестиционното 
проектиране и строителството 
за територията на съответната 
община и поддържането на архив 
и регистър на одобрените инвес-
тиционни проекти, издадените 
строителни книжа, разрешения за 
строеж и въведените в експлоата-
ция строежи.

(3) Главният архитект ко-
ординира, контролира и издава 
административни актове за 
дейностите по проектирането 
и строителството на съответ-
ната територия, дейността на 
специализираните звена по този 
закон и правилника за неговото 
приложение. 

(4) В структурата на общин-
ската (районната) администрация 
се създават звена за изпълнение 
на функциите и задачите по този 
закон съгласно ППЗ.

(5) За съхранение в архива на 
общината се изпращат копия от 
влезли в сила актове, издадени от 
органи по чл. 3 и 4 в обхвата на 
провомощията им по този закон.

Чл. 6. (1) Националният, об-
ластните и общинските (ра-
йонните) експертни съвети по 
инвестиционно проектиране и 
строителство извършват консул-
тативна и експертна дейност и 
за тяхната работа се предвиждат 
средства по съответните бюдже-
ти.

(2) В състава на експертните 
съвети по ал. 1 освен представи-
тели на администрацията, към 
която са създадени, задължително 
се включват специалисти по пред-
ложение на КИИП, КАБ, КСБ, САБ и 
БААИК.

(3) В състава на експертния 
съвет се включват и представи-
тели на специализираните кон-
тролни и съгласувателни органи, 
когато тяхното становище, ре-
шение или разрешение се изисква 
по закон.

(4) Условията и редът за ра-
бота на експертните съвети се 
уреждат с правилника за приложе-
ние на този закон.

Чл. 7. В зависимост от харак-
теристиките, значимостта, слож-
ността и рисковете при експлоа-
тация, както и от спецификата на 
разрешителния и регистрационния 
режим, строежите  се категоризи-
рат в шест категории, съгласно 
правилника за приложение на на-
стоящия закон. Категоризацията 
и промените в нея се съгласуват 
с КИИП, КАБ, КСБ, САБ и БААИК.

Чл. 8. (1) Строежите се из-
пълняват в съответствие с пред-
вижданията на подробния устрой-
ствен план и на инвестиционни 
проекти при условията и по реда 
на този закон.

(2) За издаване на виза за про-
ектиране, съгласуване и одобря-
ване на инвестиционен проект, 
издаване на разрешение за стро-
еж, акт за узаконяване, регистри-
ране на протокол за определяне на 
строителна линия и ниво, разреше-
ние за ползване или удостоверение 
за въвеждане в експлоатация и за 
други административни и тех-
нически актове и услуги по този 
закон и в зависимост от категори-
ята на строежа се събират такси 
по единна тарифа, одобрена от 
Министерския съвет.

(3) Видът и цената на всич-
ки услуги, които предоставят 
експлоатационните дружества 
в процеса на одобряване на ин-
вестиционни проекти и издаване 
на разрешения за строеж, като 
предоставяне на изходни данни, 
съгласуване на проекти, даване 
на становища или предписания 
и други, се определят по реда на 
Закона за ограничаване на админи-
стративното регулиране и адми-
нистративния контрол върху сто-
панската дейност и се одобряват 
от съответния обществен регу-
латор.

ГЛАВА ВТОРА.
ИНВЕСТИЦИОННО 

ПРОЕКТИРАНЕ И 

РАЗРЕШАВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО

Раздел I.
Инвестиционно проучване и 

проектиране

Чл. 9.  (1)  Възложителят 
може да възлага предварителни, 
предпроектни (прединвестицион-
ни) и обемно-устройствени проуч-
вания за определяне разположение-
то и облика на строежа, доказване 
на нормативна допустимост и це-
лесъобразност на инвестиционна-
та идея, сравняване на варианти, 
както и за съставяне на задание 
за изработване на инвестиционен 
проект.

(2)  Обемът и съдържанието 
на проучванията по предходната 
алинея се регламентират в Наред-
бата по чл. 10 от този закон.

Чл. 10. (1) Инвестиционните 
проекти се изработват съгласно 
Наредба, издадена от министъра 
на инвестиционното проектиране, 
за обхват, съдържание,  фази, час-
ти и за съответния проектант-
ски хонорар, съгласувана с КАБ и 
КИИП. В същата Наредба ясно се 
разграничават минималните изи-
сквания за обем и съдържание на 
инвестиционните проекти, необ-
ходими за издаване на разрешение 
за строеж от съответния орган, 
за разлика от тези, които са необ-
ходими и задължителни за цялост-
ното изграждане на строежа, но 
не подлежат на съгласувателен и 
разрешителен режим за нуждите 
на индивидуалния администрати-
вен акт. 

(2) Възложителят в зависи-
мост от спецификата на обекта 
задължително възлага за изработ-
ване тези части на инвестицион-
ния проект, въз основа на които се 
изпълнява строежът.

(3) Всички документи – гра-
фични и текстови, по всяка част 
на инвестиционния проект се под-
писват и подпечатват от проек-
танта на съответната част и се 
съгласуват с подпис от възложи-
теля и от водещия проектант по 
смисъла на настоящия закон, от-
говорен за взаимното съгласуване 
и координация на всички части от 
инвестиционния проект. Не се съ-
гласуват изчисленията, извършени 
от проектанта по съответната 
част.

(4) Сключеният договор за про-
ектиране с възложителя или с во-

СЪДЪРЖАНИЕ
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дещия проектант се регистрира в 
КИИП или КАБ.

Чл. 11. (1) Възложителят може 
да поиска виза за проектиране. Ви-
зата се издава от органа, с пра-
вата да одобри и разреши съот-
ветния строеж в срок до 14 дни от 
постъпване на заявлението. 

(2) Визата за проектиране 
представлява копие (извадка) 
от действащите градоустрой-
ствени планове по ЗГр с обхват 
поземления имот, в който ще се 
реализира строежът, и съседни-
те му поземлени имоти, с озна-
чени налични сгради и постройки 
в него и в съседните имоти и с 
нанесени линии на застрояване и 
допустими височини, плътност и 
интензивност на застрояване и 
други изисквания, ако има такива, 
както и допустимите отклонения 
по закон. Когато кадастралната 
карта за съответния имот е вля-
зла в сила след влизането в сила на 
подробния устройствен план, ви-
зата се издава върху комбинирана 
скица от кадастралната карта и 
подробния устройствен план.

(3) Към визата за проектира-
не се предоставя информация от 
електронния регистър по чл. 2, 
ал. 4 на този закон. Към визата се 
прилага и заверено копие извадка с 
данни от подземен кадастър (кога-
то съответната община разпола-
га с него).

(4) За строежите за обекти 
– недвижими културни ценности, 
както и за тези, за които изрич-
но е упоменато това условие в 
друг закон, издаването на виза е 
задължително. За тези строежи 
визата за проектиране се съоб-
щава на заинтересованите лица, 
а когато заинтересовани лица са 
само лицата, по чиято инициатива 
се иска визата, то тя се издава 
от компетентния орган, без да се 
съобщава.

(5) За строежи в границите на 
недвижими културни ценности и в 
охранителните зони на единични 
културни ценности в случаите, 
когато няма одобрени специфич-
ни правила и нормативи, визата 
за проектиране се издава със за-
дължителни линии и височина на 
застрояване.

(6) В населени места и части 
от тях с действащ регулационен 
план, определени за ниско жилищ-
но застрояване, инвестиционното 
проектиране може да започне въз 
основа на виза, в която се указват 
изискванията за застрояване съо-
бразно действащите нормативи, 
ако не се променя характерът на 
застрояване и само при свободно 
и свързано застрояване между два 
имота. За разрешаване на строи-
телството не се изисква одобря-
ване на план за застрояване.

(7) За обекти на техническата 
инфраструктура не се издава виза 
за проектиране. Предоставя се ин-
формацията по ал. 3 от настоящия 
член с необходимата ситуация от 
кадастрални карти и градоустрой-
ствени планове в подходящ обхват 
за проектиране.  

Раздел II.
Съгласуване и одобряване на 

инвестиционните проекти. Оцен-
ка за съответствие на инвести-
ционния проект с изискванията за 
строежите

Чл. 12. (1) Инвестиционният 
проект се одобрява от органа, с 
правата да разреши съответния 
строеж. 

(2) Одобряването на инвес-
тиционния проект се извършва в 
едномесечен срок от постъпване 
на писменото искане, когато не 
подлежи на оценка за съответ-
ствие или когато оценката за 
съответствие по силата на този 
закон се извършва от експертния 
съвет. Срокът е седемдневен, ко-
гато оценката за съответствие 

е извършена с комплексен доклад. 
(3)  Отказ за одобряване и 

съгласуване на инвестиционен 
проект може да се прави само по 
законосъобразност.

(4) Инвестиционен проект се 
съгласува с Министерството на 
културата в случай, че строител-
ството засяга недвижими култур-
ни ценности, както и за строежи, 
попадащи в техните граници или 
охранителни зони, съгласно пра-
вилника за приложение на закона, 
като срокът за извършване на съ-
гласувателните действия не може 
да надвишава 30 дни. Изтичането 
на срока по тази алинея без отго-
вор се счита за мълчаливо съгла-
сие.

Чл. 13. (1) Инвестиционните 
проекти са основание за издаване 
на разрешение за строеж, в което 
задължително се вписва и името 
на водещия проектант.

(2) Инвестиционен проект 
може да бъде основание за издава-
не на разрешение за строеж, ако 
съответства с предвижданията 
на подробния устройствен план, 
с правилата и нормативите по 
устройство на територията, по 
този закон и неговия ППЗ, с изиск-
ванията към строежите съгласно 
нормативните актове за функцио-
налност, транспортна достъп-
ност, достъпна среда, опазване на 
околната среда и на недвижимото 
културно наследство, здравната 
защита, взаимната съгласуваност 
между отделните части на проек-
та и е одобрен от органа, правос-
пособен за това. 

(3) Отделни фази и части на 
проектиране могат да се изра-
ботват в хода на строителство-
то, но преди извършване на съот-
ветните строително-монтажни 
работи. 

(4) Проектантът задължител-
но описва съответствието на 
проекта съгласно изискванията 
за строежите по този закон, съ-
ответно наредбата по чл. 10 от 
настоящия закон.

(5) За елементите на транс-
портната техническа инфра-
структура се допуска инвести-
ционен проект да се разгледа от 
експертния съвет едновременно 
с приемането на парцеларния план 
по Закона за градоустройството, 
като разрешение за строеж се из-
дава след влизане в сила на плана.

(6) Всички части на инвес-
тиционните проекти, съгласно 
наредбата по чл. 10, трябва да 
съответстват на нормативните 
изисквания към проектите и стро-
ежите, вкл.:

1. предвижданията на подроб-
ния устройствен план;

2. правилата и нормативите 
за устройство на територията 
по Закона за градоустройството;

3. съществените изисквания 
към строежите;

4. взаимната съгласуваност 
между частите на проекта;

5. обем и съдържание в съот-
ветствие с наредбата по чл. 10 от 
настоящия закон;

6. изискванията за устрой-
ство, безопасна експлоатация и 
технически надзор на съоръжения 
с повишена опасност, ако в обекта 
има такива;

7. други специфични изисквания 
към определени видове строежи, 
съгласно нормативен акт, ако за 
обекта има такива, вкл. по раздел 
III от Глава трета на настоящия 
закон;

8. изискванията на влезли в 
сила административни актове, 
които в зависимост от вида и 
големината на строежа са необ-
ходимо условие за разрешаване 
на строителството по Закона за 
опазване на околната среда, Зако-
на за биологичното разнообразие, 
Закона за културното наследство 
или друг специален закон, както и 

отразяване на мерките и условия-
та от тези актове в проекта;

(7) Оценката за съответ-
ствие се извършва задължително 
за обекти от първа и втора кате-
гория и за такива, финансирани с 
публични средства, както следва:

1. с протокол за приемане от 
експертен съвет на одобряващия 
орган, включващ в състава си не-
обходимите специалисти в зави-
симост от характера на строежа, 
несвързани с проектанта;

2. като комплексен доклад, 
съставен от регистрирана фирма  
консултант, несвързана с проек-
танта.

(8)  Оценяването на съответ-
ствие се извършва в случаите 
извън посочените в предходната 
алинея от органа, одобряващ про-
екта, чрез издаването на съот-
ветния административен акт.

(9) Когато не е задължително 
да се извършва оценка за съот-
ветствие по ал. 7, възложителят 
има право да възложи оценка за съ-
ответствие по ал. 7, т. 2. 

(10) Одобреният инвестицио-
нен проект, освен за издаване на 
разрешение за строеж, може да 
служи и за възлагане на строеж по 
Закона за обществените поръчки.

(11) За специалните обекти, 
информацията за които съста-
влява държавна тайна по смисъла 
на Закона за защита на класифи-
цираната информация, оценката 
за съответствие се извършва от 
експерти, назначени със заповед 
на съответния специализиран ор-
ган с правото да одобри проекта.

(12) Одит за пътна безопас-
ност на републиканските пътища, 
които са част от трансевропей-
ската пътна мрежа на терито-
рията на Република България, се 
извършва задължително на инвес-
тиционните проекти по отделен 
договор с възложителя от одито-
ри по пътна безопасност, които 
отговарят на изискванията на 
чл. 36д от Закона за пътищата 
и на Наредба №РД-02-20-14 от 
29.9.2011 г. за обхвата и съдържа-
нието на оценката на въздействи-
ето върху пътната безопасност, 
условията и реда за извършването 
им и за придобиване и признаване 
на професионалната квалификация 
„одитор по пътна безопасност“. 

Чл. 14. (1) Инвестиционните 
проекти се съгласуват и одобря-
ват след писмено заявление на въз-
ложителя и след представяне на:

1. документи за собственост, 
а за сгради на жилищностроител-
ни кооперации – и влязло в сила 
решение на общото събрание за 
приемане на проекта;

2. виза за проектиране в слу-
чаите, когато е задължителна по 
този закон;

3. три копия от инвестицион-
ния проект в обхват и съдържание, 
определени с наредбата по чл. 10, 
ал. 1;

4. влезли в сила администра-
тивни актове, които в зависи-
мост от вида и големината на 
строежа са необходимо условие за 
разрешаване на строителството 
по Закона за опазване на околна-
та среда, Закона за биологичното 
разнообразие, Закона за културно-
то наследство или друг специален 
закон, и съответствие на инвес-
тиционния проект с условията в 
тези актове;

5. оценка за съответствие-
то за обекти по предходния член,  
ал. 7;

6. разрешително за изграждане 
на водовземно съоръжение за под-
земни води и/или разрешително за 
водовземане, и/или разрешително 
за заустване на отпадъчни води, 
издадени по реда и в случаите, 
предвидени в Закона за водите.

7. удостоверение за регистри-
рани в КАБ и КИИП договори за 
проектиране и за авторски надзор;

8. предварителни договори с 
експлоатационните дружества за 
присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура;

9. съгласуване с Министер-
ството на културата в случай, че 
строителството засяга недвижи-
ми културни ценности, както и за 
строежи, попадащи в техните гра-
ници или охранителни зони. За нуж-
дите на съгласувателния режим и 
в рамките на цялостната инфор-
мационна система министърът 
на културата създава и поддържа 
публичен регистър за недвижими-
те културни ценности, техните 
граници и охранителни зони, как-
то и за специфичните изисквания, 
установени за тях.

(2) Условията за ползване на 
вода за питейни, производствени и 
противопожарни нужди, за изпуска-
не на отпадъчни води, за ползване 
на електроенергия, за съобщител-
ни връзки, за топлинна енергия и 
за газоснабдяване се осигуряват 
от организациите, предоставящи 
обществени услуги, при условията 
и по реда на специалните закони.

(3) Съгласуването на инвес-
тиционните проекти, които зася-
гат републиканските пътища, се 
извършва от администрацията, 
управляваща пътя със заинтере-
сованите централни и територи-
ални администрации, а при необхо-
димост – и със специализираните 
контролни органи и експлоата-
ционните дружества. Съгласува-
нето се изразява във:

1. издаване на необходимите 
актове при условията, по реда и в 
сроковете, определени в специален 
закон;

2. издаване на писмени стано-
вища и/или участие на предста-
вители на заинтересовани ведом-
ства в заседанието на експертния 
съвет, когато за съгласуването не 
се изисква издаване на акт по т. 1; 
в този случай, ако в едномесечен 
срок от постъпване на искането 
за съгласуване не е представено 
писмено становище и на заседа-
нието на експертния съвет не 
присъства представител на за-
интересованото ведомство или в 
14-дневен срок след заседанието 
не бъде подписан протоколът на 
съвета, се смята, че проектът 
е съгласуван без забележки; от-
казите за съгласуване трябва да 
бъдат мотивирани.

Чл. 15. (1) Всички части на 
одобрените или съгласувани ин-
вестиционни проекти се подпис-
ват и подпечатват от съответ-
ния компетентен орган, издаващ 
разрешение за строеж.

(2) В случай че в едногодишен 
срок от одобряването на инвести-
ционните проекти възложителят 
не направи искане за получаване на 
разрешение за строеж, проектът 
губи правно действие.

(3) Когато одобрените ин-
вестиционни проекти, по които е 
изпълнен строежът, са изгубени, 
те се възстановяват при необхо-
димост от собственика с инвес-
тиционен проект – заснемане на 
извършения строеж и представе-
ни документи по предходния член. 
Проектът – заснемане, се заве-
рява от органа, компетентен да 
одобри инвестиционния проект 
за строежа, след представяне на 
разрешението за строеж или на 
други документи от издадените 
строителни книжа. Проектът - 
заснемане, служи като основа за 
извършване на ремонти и рекон-
струкции, както и за издаване на 
нотариален акт.

Чл. 16. Отказ да се одобри 
инвестиционен проект се пра-
ви само по законосъобразност, 
като се посочват конкретните 
мотиви за това. Възложителят 
се уведомява писмено по реда на 
Админис тративнопроцесуалния 
кодекс за отказа да се одобри ин-

вестиционен проект. Отказът 
може да бъде обжалван по съот-
ветния нормативен ред по зако-
носъобразност пред началниците 
на регионалните дирекции за на-
ционален строителен контрол, а 
за специалните обекти, свързани 
с отбраната и сигурност та на 
страната – пред министъра на 
отбраната, съответно пред ми-
нистъра на вътрешните работи 
или пред председателя на Държав-
на агенция „Национална сигурност“ 
в 14-дневен срок от съобщението 
за издаването му.

Чл. 17. (1) Не се изисква одо-
бряване на инвестиционни проек-
ти за издаване на разрешение за 
строеж за:

1. стопански постройки със 
селскостопанско предназначение 
и строежите от допълващото 
застрояване по чл. 44 и по чл. 46, 
ал. 1 от Закона за градоустрой-
ството, освен ако с решение на 
общинския съвет е предвидено 
друго;

2. монтаж на инсталации, съо-
ръжения и уредби, с изключение на 
съоръженията с повишена степен 
на опасност, подлежащи на техни-
чески надзор от Главна дирекция 
„Инспекция за държавен техниче-
ски надзор“;

3 .  оранжерии  с  площ до 
200 кв. м;

4. басейни с обем до 100 куб. м 
в оградени поземлени имоти;

5. подпорни стени с височина 
до 2 м над нивото на прилежащия 
в основата им терен, когато не са 
елемент на транспортни обекти;

6. ремонт на елементите на 
техническата инфраструктура;

7. огради, градински и паркови 
елементи с височина до 2,20 м над 
прилежащия терен;

8. изкопи и насипи с дълбочина 
или височина до 1 м и с площ до 
30 кв. м;

9. пневматични (надуваеми) 
складове или покрития с площ до 
100 кв. м;

10. строежите по чл. 55 от За-
кона за градоустройството;

11. остъкляване на балкони и 
лоджии, с изключение на разпо-
ложените към първостепенната 
улична мрежа;

12. монтаж на инсталации 
за производство на електриче-
ска енергия, топлинна енергия 
и/или енергия за охлаждане от 
възобновяеми източници с обща 
инсталирана мощност до 30 kW, 
включително към съществуващи-
те сгради в урбанизираните те-
ритории, в т.ч. върху покривните 
и фасадните им конструкции и в 
собствените им поземлени имоти.

(2) За строежите по ал. 1, т. 
1, 3, 5, 7, и 11 се представя ста-
новище на инженер-конструктор 
с указания за изпълнението им, а в 
случаите по т. 12 – се представят 
становища на инженер-конструк-
тор, на електроинженер и/или на 
инженер по топлотехника с черте-
жи, схеми, изчисления и указания за 
изпълнението им и становище, с 
което са определени условията за 
присъединяване към разпредели-
телната мрежа.

(3) За недвижими културни цен-
ности в техните граници и охра-
нителни зони строежите по ал. 1 
се разрешават след съгласуване 
по реда на чл. 84, ал. 1 от Закона 
за културното наследство.

Раздел III.
Разрешаване на строител-

ството
Чл. 18. (1) Строежи могат да 

се извършват само ако са разре-
шени съгласно този закон.

(2) Разрешение за строеж се 
издава от главния архитект на об-
щината, а за градовете с районно 
деление – от главния архитект на 
района.

(3) Разрешение за строеж се 
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издава от:
1. областния управител – за 

обекти с обхват повече от една 
община;

2. министъра на инвестицион-
ното проектиране – за обекти с:

а) обхват повече от една об-
ласт;

б) национално, регионално зна-
чение и/или национални обекти, 
определени със закон;

(в) строежи от първа и втора 
категория, финансирани с публични 
средства.

3. министъра на отбраната, 
съответно от министъра на вът-
решните работи, или от председа-
теля на Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“ – за специалните 
обекти, свързани с отбраната и 
сигурността на страната.

(4) Разрешението за строеж 
се издава на възложителя въз ос-
нова на инвестиционен проект, 
когато такъв се изисква.

(5) Допуска се разрешение за 
строеж да се издаде въз основа 
на инвестиционен проект по оп-
ростена процедура за обекти от 
трета до пета категория, съглас-
но ППЗ (забележка: допълнително 
се уточнява след обществено и 
професионално обсъждане, като 
за отделни видове обекти от 
пета категория разрешението за 
строеж се предлага да се замени 
с регистрационен режим). 

(6) Разрешението за строеж 
се издава едновременно с одо-
бряването на инвестиционния 
проект, когато това е поискано в 
заявлението.

(7) Разрешението за строеж 
се издава в 7-дневен срок от пос-
тъпване на писменото заявление, 
когато има одобрен инвестицио-
нен проект.

(8) Когато възложител е лице, 
което има право да строи в чужд 
имот по силата на специален за-
кон, разрешението за строеж се 
издава на възложителя и на соб-
ственика на имота. Разрешение 
за строеж в съсобствен имот се 
издава при спазване на условията 
и реда за учредяване и прехвърляне 
на право на строеж от Закона за 
градоустройството.

(9) При аварийни ситуации раз-
решения за строеж на геозащит-
ни обекти по изключение могат да 
се издават по частични инвести-
ционни проекти.

(10) Разрешение за нов стро-
еж в недвижим имот, в който съ-
ществува незаконен строеж, не 
се издава, докато същият не бъде 
премахнат или узаконен.

(11) Одобреният инвести-
ционен проект, когато такъв се 
изиск ва, е неразделна част от 
разрешението за строеж. Влязло 
в сила решение по оценка на въз-
действието върху околната сре-
да (ОВОС) или решение, с което е 
преценено да не се извършва ОВОС 
по реда на Закона за опазване на 
околната среда, е приложение, не-
разделна част от разрешението 
за строеж за обектите, включени 
в Приложения 1 и 2 от Закона за 
опазване на околната среда.

(12) В разрешението за стро-
еж се вписват:

1. всички фактически и правни 
основания за издаването му; 

2. условията, свързани с изпъл-
нението на строежа, включител-
но оползотворяването на хумусния 
земен слой, разделянето, оползо-
творяването и рециклирането на 
отпадъците, образувани по време 
на строително-монтажните ра-
боти.

3. премахването на сградите 
без режим на застрояване или за-
пазването им за определен срок до 
завършването на строежа.

(13) В случаите, в които се 
предвижда водоснабдяване на 
обектите от собствен водоиз-
точник, разрешение за строеж се 

издава при спазване разпоредбите 
и на Закона за водите.

(14) Разрешението за строеж 
се издава в съответствие със 
забраните по чл. 118а, ал. 1, т. 4 
и чл. 125а от Закона за водите и 
изискванията по чл. 125 от същия 
закон.

(15) Общинските органи по 
озеленяване изготвят констатив-
ни актове за дървесната расти-
телност преди започване и след 
завършване на строителството. 
Разрешението за строеж се из-
дава след издаване на разрешение 
за премахване на засегнатата от 
строителството дървесна рас-
тителност при условия и по ред, 
определени със Закона за градо-
устройството.

(16) Разрешение за строеж 
за извършване на строителни и 
монтажни работи, като основен 
ремонт, реконструкция, основно 
обновяване, преустройства, рес-
таврация и адаптация, при които 
се засяга конструкцията на стро-
ежа, се издава след извършено об-
следване и съставяне на техниче-
ски паспорт по реда на този закон. 

(17) За преместваеми обекти 
и елементи на градското обзавеж-
дане по раздел VIII от Глава втора 
на ЗГр органите по този закон из-
дават разрешение за поставяне по 
ред, установен в ППЗ.

Чл. 19. (1) За издаденото раз-
решение за строеж или за отказа 
да се издаде такова разрешение 
се съобщава на заинтересовани-
те лица при условията и по реда 
на Административнопроцесуалния 
кодекс. Отказът се прави само по 
законосъобразност, като се посоч-
ват конкретните мотиви за това.

(2) Заинтересовани лица по ал. 
1 са:

1. в случаите на нов строеж, 
пристрояване или надстрояване на 
заварен строеж – възложителят, 
собствениците и носителите на 
ограничени вещни права в поземле-
ния имот, лицето, което има право 
да строи в чужд имот по силата 
на специален закон, а в случаите 
на строежи в квартали и имоти 
по чл. 22, ал. 1 от Закона за гра-
доустройството – възложителят 
и собственикът на земята. Не са 
заинтересовани лица собствени-
ците и носителите на ограничени 
вещни права в поземлен имот, за 
който има влязъл в сила подробен 
устройствен план и издаден акт 
за принудително отчуждаване за 
изграждане на национален обект 
или на общински обект от първос-
тепенно значение;

2. в случаите на преустрой-
ство и промяна на предназначение-
то на заварен строеж – лицата по 
чл. 38, ал. 3 и 4 и чл. 39, ал. 2 от 
Закона за градоустройството; 

3. в случаите по чл. 161, ал. 1 и 
2 от Закона за градоустройство-
то - собствениците и носителите 
на ограничени вещни права в сгра-
дата, съответно собствениците 
в етажната собственост.

(3) Разрешението за строеж 
заедно с одобрения инвестиционен 
проект или отказът за издаване-
то му могат да бъдат обжалвани 
от заинтересованите лица по за-
коносъобразност пред началника 
на регионалната дирекция за на-
ционален строителен контрол в 
14-дневен срок от съобщението 
за издаване на съответния акт.

(4) За издадените разрешения 
за строеж заедно с одобрените 
от министъра на инвестиционно-
то проектиране или от област-
ните управители инвестиционни 
проекти или за отказа да се изда-
дат такива проекти се съобщава 
на заинтересованите лица с обяв-
ление, обнародвано в Държавен 
вестник. Тези разрешения за стро-
еж, съответно отказите да се из-
дадат такива разрешения, подле-
жат на обжалване пред Върховния 

административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването им.

(5) Органите, издали разреше-
ние за строеж, уведомяват писме-
но съответните органи на Дирек-
цията за национален строителен 
контрол по местонахождение на 
строежа за издадените разреше-
ния за строеж и заповеди за допъл-
ването им по реда на този закон и 
изпращат копия от тях в 7-дневен 
срок от издаването им. Към тях 
се прилагат копия от действа-
щия подробен устройствен план и 
копие от визата за проектиране, 
когато такава се изисква.

(6) За издадено разрешение за 
строеж, приложение към което е 
решение по ОВОС или решение за 
преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС, се поста-
вя съобщение на интернет стра-
ницата на органа, издал разреше-
ние за строеж, в което се посочва 
и начинът за осигуряване на об-
ществен достъп до съдържанието 
на разрешението и приложението 
към него.

Чл. 20. (1) По мотивирано ис-
кане на възложителя органът, 
компетентен да разреши строи-
телството, може да разреши изра-
ботването на комплексен проект 
за инвестиционна инициатива.

(2) Комплексният проект за ин-
вестиционна инициатива съдържа 
следните самостоятелни състав-
ни части:

1. проект за подробен устрой-
ствен план, включително работен 
устройствен план, когато такъв 
е необходим;

2. инвестиционен проект.
(3) Частите на комплексния 

проект за инвестиционна инициа-
тива се одобряват едновременно 
с издаването на разрешение за 
строеж и се съобщават на заин-
тересованите лица по реда на 
тази закон и на Закона за градо-
устройството.

(4) Комплексен проект за ин-
вестиционна инициатива се из-
работва за линейните обекти на 
техническата инфраструктура, 
като съставните му части се съ-
гласуват, одобряват и съобщават 
едновременно. Срокът за издаване 
на разрешение за строеж започва 
да тече след приключването на 
отчуждителните производства 
или уреждането на други отноше-
ния, свързани със собствеността. 
Разрешението за строеж се съоб-
щава само по реда на ал. 5 на пред-
ходния член.

(5) Алинея 4 не се прилага за 
комплексните проекти за инвес-
тиционна инициатива за линей-
ните обекти на техническата 
инфраструктура за национален 
обект и за общински обект от 
първостепенно значение.

(6) Съобщаването на актове-
те за одобряване на частите на 
комплексните проекти за инвес-
тиционна инициатива и разреше-
нието за строеж се извършват 
едновременно при условията и по 
реда, предвидени за съобщаване 
на актовете за одобряване на 
подробни устройствени планове 
по Закона за градоустройството.

(7) Не могат да се съставят 
протоколи или да се извършват 
заверки за начало на строеж, раз-
решен чрез комплексен проект за 
инвестиционна инициатива, без да 
е променено предназначението на 
територия или на поземлен имот, 
ако такова е необходимо по силата 
на друг закон.

Чл. 21. (1) Не се изисква разре-
шение за строеж за:

1. външно и вътрешно боядис-
ване на сгради и постройки;

2. подменяне на покривни ма-
териали;

3. вътрешни преустройства, 
при които не се:

а) засяга конструкцията на 
сградата;

б) извършват дейности, като 
премахване, преместване на съ-
ществуващи зидове и направа на 
отвори в тях, когато не засягат 
конструкцията на сградата;

в) променя предназначението 
на помещенията и натоварвани-
ята в тях;

4. текущ ремонт на сгради, 
постройки, съоръжения и инста-
лации;

5. текущ ремонт на елементи-
те на техническата инфраструк-
тура по чл. 64, ал. 1 от Закона за 
градоустройството, с който не се 
променят трасето и технически-
те характеристики;

6. текущ ремонт на пътища, с 
който не се променя конструкция-
та на пътното платно;

7. надгробни паметници, над-
гробни плочи и кръстове с височи-
на до 3 м; 

8. теренна консервация на не-
движими културни ценности; 

9. консервация и реставрация 
на фасади и на художествени еле-
менти и стенописи в интериор 
на архитектурно-строителни и 
художествени културни ценности 
и консервация на археологически 
недвижими културни ценности;

10. монтаж на сградни газови 
инсталации в жилищни и вилни 
сгради.

11. барбекюта, перголи, чешми 
и беседки, когато същите не са на 
намалени отстояния до съседните 
имоти и са с височина до 2.5 м и 
елементи на вертикалната пла-
нировка, с които не се променят 
параметрите на устройство и 
застрояване.

12. промяна на предназначение-
то на помещения без извършване 
на строително- монтажни работи, 
при спазване условията на чл. 38 
от Закона за градоустройството.

(2) За недвижими културни цен-
ности в техните граници и охра-
нителни зони дейностите по ал. 
1 се изпълняват след съгласуване 
по реда на Закона за културното 
наследство, с изключение на те-
ренната консервация.

(3) В случаите, когато не се 
изисква одобряване на инвести-
ционен проект, разрешение за 
строеж се издава само въз основа 
на искането за разрешение и доку-
мент за собственост, за учредено 
право на строеж или за право да се 
строи в чужд имот по силата на 
специален закон. В разрешението 
за строеж се вписват видовете 
строителни и монтажни работи, 
които ще бъдат изпълнени. За 
постройки и съоръжения по чл. 17, 
ал. 1  към разрешението за стро-
еж се прилага ситуационна скица с 
обозначени линии на застрояване, 
разстояния и височини.

Чл. 22. (1) Разрешението за 
строеж се издава за целия строеж.

(2) Разрешението за строеж 
може да се издава и за отделни 
етапи (части) на строежите, 
които могат да се изпълняват и 
използват самостоятелно, а за 
жилищните сгради и за отделни 
етажи от сградата – при условие, 
че се завършва архитектурно-
пространственото и фасадното 
оформяне на всеки етап от стро-
ителството.

Чл. 23. (1) Разрешението за 
строеж губи правно действие, 
когато в продължение на 4 годи-
ни от влизането му в сила не е 
започнало строителството или 
когато в продължение на 5 години 
от влизането му в сила не е за-
вършен грубият строеж, включи-
телно покривът на сградите, а за 
линейни обекти на техническата 
инфраструктура – ако в срок 10 го-
дини от влизането му в сила не е 
завършено строителството. Това 
се установява писмено от органа, 
който го е издал.

(2) Строежите, за които раз-
решението за строеж е загубило 

действието си по смисъла на ал. 1, 
могат да бъдат осъществени след 
презаверяване на разрешението за 
строеж. Когато разрешението за 
строеж не бъде презаверено в ед-
ногодишен срок, одобреният про-
ект губи правно действие.

Чл. 24. (1) При промяна на ин-
вестиционните намерения след 
издаване на разрешението за 
строеж се допускат само несъ-
ществени отклонения от одобре-
ния инвестиционен проект.

(2) Съществени отклонения 
от одобрения инвестиционен про-
ект са отклоненията, които:

1. нарушават предвижданията 
на действащия подробен устрой-
ствен план;

2. нарушават изискванията за 
строителство в територии с осо-
бена териториалноустройствена 
защита или в територии с режим 
на превантивна устройствена за-
щита;

3. са несъвместими с предназ-
начението на територията;

4. нарушават строителните 
правила и нормативи, технически-
те, технологичните, санитарно-
хигиенните, екологичните и про-
тивопожарните изисквания;

5. променят строителната 
конструкция и вида на конструк-
тивните елементи и/или нато-
варванията;

6. нарушават предвиждания-
та на проекта, като се променя 
предназначението на обекти, от-
немат се или се изменят същест-
вено общи части на строежа, или 
инвестиционното намерение се 
променя за етапно изграждане при 
условията на чл. 22, ал. 2;

7. променят вида и местопо-
ложението на общи инсталации и 
уредби в сгради и съоръжения;

8. променят вида, нивото, 
местоположението и трасето на 
преносни и довеждащи проводи и 
съоръжения до урбанизираните 
територии и на общи мрежи и 
съоръжения на техническата ин-
фраструктура в урбанизираните 
територии, както и на комуника-
ционно-транспортните мрежи и 
съоръжения и на съоръженията и 
инсталациите за третиране на 
отпадъци.

(3) Несъществени отклонения 
от одобрения инвестиционен про-
ект са всички отклонения извън 
посочените в ал. 2.

(4) След издаване на разре-
шението за строеж изменения в 
одобрения инвестиционен проект 
в обхвата на съществените от-
клонения по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 са 
недопустими.

(5) След издаване на разре-
шението за строеж изменения в 
одобрения инвестиционен проект 
в обхвата на съществените от-
клонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 се 
допускат по искане на възложи-
теля, придружено от нотариално 
заверено съгласие на заинтересо-
ваните лица по чл. 19, ал. 2,  въз 
основа на одобрен инвестиционен 
проект към издаденото разреше-
ние за строеж. Тези изменения се 
отразяват със заповед за допъл-
ване на издаденото разрешение за 
строеж и се допускат преди реали-
зирането им.

Чл. 25. (1) Оригиналът на раз-
решението за строеж се съхраня-
ва безсрочно в архива на съответ-
ната администрация на органа, 
който го е издал. 

(2) Копия от разрешението за 
строеж на обекти, разрешени от 
съответния министър  или облас-
тен управител, се изпращат за 
съблюдаване и съхраняване в съ-
ответната общинска (районна) 
администрация.

(3) Към разрешението за стро-
еж се прилага заверено копие от 
одобрения инвестиционен (екзеку-
тивен) проект.

Чл. 26. (1) Издадените разре-
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шения за строеж и заповедите 
за допълването им заедно с одо-
брените инвестиционни проекти, 
както и разрешенията за строеж 
в случаите, когато не се изисква 
одобряване на инвестиционен про-
ект, могат да се отменят само по 
законосъобразност при подадена 
жалба от заинтересованото лице 
в съответния срок или при слу-
жебна проверка от органите на 
Дирекцията за национален стро-
ителен контрол в 14-дневен срок 
от уведомяването им по реда на 
този закон.

(2) Органите на Дирекцията 
за национален строителен кон-
трол проверяват служебно съот-
ветствието на издадените раз-
решения за строеж и одобрените 
инвестиционни проекти, когато 
такива се изискват, с предвиж-
данията на действащия подробен 
устройствен план.

(3) При констатиране на нару-
шения по ал. 2, както и на други 
нарушения, водещи до незако-
носъобразност на издадените 
строителни книжа, началникът на 
Дирекцията за национален строи-
телен контрол или упълномощено 
от него длъжностно лице отменя 
с мотивирана заповед разрешение-
то за строеж и одобрените инвес-
тиционни проекти.

(4) Заповедите на началника на 
Дирекцията за национален строи-
телен контрол по ал. 3 могат да 
се обжалват по реда на чл. 191 от 
Закона за градоустройството.

(5) Влезлите в сила разрешения 
за строеж не подлежат на отмяна.

ГЛАВА ТРЕТА.
СТРОИТЕЛСТВО И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел I.
Откриване на строителна пло-

щадка и определяне на строителна 
линия и ниво

Чл. 27. (1) За начало на стро-
ежа съобразно издаденото разре-
шение за строеж се счита денят 
на съставяне на протокола за от-
криване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и 
ниво, а когато такъв не се изисква 
– датата на заверка на заповедна-
та книга.

(2) Откриване на строителна 
площадка и определяне на строи-
телна линия и ниво се извършват 
при влязло в сила разрешение за 
строеж от лицето, упражняващо 
строителен надзор за обекта, 
или от техническия ръководи-
тел за строежите от трета до 
пета категория, а за специални 
обекти, свързани с отбраната и 
сигурност та на страната – от 
съответния компетентен орган 
по ППЗ. Откриването на строи-
телна площадка и определянето 
на строителна линия и ниво, как-
то и заверката на заповедната 
книга се извършват след пред-
ставяне от възложителя на до-
говор за изпълнение на строежа 
със строител, който е вписан по 
реда на чл. 3, ал. 2 от Закона за 
Камарата на строителите, освен 
ако строежът е от категория, за 
която не се изисква вписване на 
строителя в регистъра, както и 
на регистриран в КАБ договор за 
авторски надзор, когато такъв е 
задължителен.

(3) За откриването на строи-
телната площадка и определянето 
на строителната линия и нивото 
се съставя протокол с означение 
на регулационните и нивелетни-
те репери. В протокола се отра-
зяват мерките за осигуряване на 
безопасни и здравословни условия 
на труд, безопасността на дви-
жението и опазването на съсед-
ните сгради, заварените сгради, 
мрежи и съоръжения в имота, кои-
то се запазват по време на стро-

ителството и след него, както 
и едроразмерната дървесна рас-
тителност, която не подлежи на 
премахване.

(4) При липса на друга техниче-
ска възможност части от трото-
ари, свободни обществени площи, 
както и части от улични платна 
могат да се използват временно 
за строителни площадки при усло-
вия и по ред, определени с ППЗ и 
с инвестиционния проект. Стро-
ителните площадки се ограждат 
с временни огради по указание на 
общинската администрация (ад-
министрацията на района), по-
ставят се информационни табели 
за разрешения строеж с данни за 
проектанта, строителя и техни-
ческия ръководител и лицето, уп-
ражняващо строителен надзор, и 
други.

Чл. 28. (1) Протоколът за от-
криване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и 
ниво се съхранява безсрочно в ар-
хива на администрацията, която е 
издала разрешението за строеж. 
Препис от протокола се съхранява 
от строителя (технически ръково-
дител) и от лицето, упражняващо 
строителен надзор, ако се изисква 
такъв.

(2) Лицето, упражняващо стро-
ителен надзор, или техническият 
ръководител за строежите от 
пета категория в тридневен срок 
от съставянето на протокола по 
ал. 1, а когато такъв не се изис-
ква – преди започването на стро-
ежа, заверява заповедната книга 
на строежа и уведомява писмено 
в 7-дневен срок от заверката об-
щината, специализираните кон-
тролни органи и регионалната ди-
рекция за национален строителен 
контрол. В случаите, в които раз-
решението за строеж е издадено 
от областния управител или от 
министъра на инвестиционното 
проектиране, заповедната кни-
га се заверява от Дирекцията за 
национален строителен контрол. 
За специални обекти, свързани 
с отбраната и сигурността на 
страната, заповедната книга се 
заверява от длъжностни лица, 
определени от органа, разрешил 
строежа.

Чл. 29. (1) При достигане на 
проектните нива изкоп, цокъл, 
корниз (стреха) и било за сгради 
(съответно при ниво изкоп, преди 
засипване на новоизградени или 
преустроени подземни проводи и 
съоръжения и за заснемане в спе-
циализираните карти и регистри, 
проектна нивелета с възстано-
вена или изпълнена настилка) ли-
цето, упражняващо авторски или 
строителен надзор, или техниче-
ският ръководител на строежите 
от пета категория е длъжен, преди 
да разреши изпълнението на след-
ващите ги строителни и монтаж-
ни работи, да извърши проверка и 
да установи съответствието на 
строежа с одобрените инвести-
ционни проекти, разрешението за 
строеж и протокола за определяне 
на строителна линия и ниво, като 
при ниво изкоп е задължително 
присъствието на извършилия гео-
ложкото проучване инженер-геолог 
и проектанта на конструктивна-
та част.

(2) Лицето, упражняващо ав-
торски или строителен надзор, 
или техническият ръководител на 
строежите от пета категория 
отразява резултата от извърше-
ната проверка при достигане на 
контролираните нива в протоко-
ла за определяне на строителна 
линия и ниво, включително отбе-
лязва, че подземните проводи и 
съоръжения преди засипването им 
са отразени в специализираните 
карти и регистри, и в тридневен 
срок изпраща заверено копие от 
протокола в общината (района).

(3) В едноседмичен срок от 

завършването на строителните 
и монтажните работи по фунда-
ментите на строежа по искане 
на лицето, упражняващо автор-
ски или строителен надзор, или 
на техническия ръководител за 
строежите от пета категория 
длъжностно лице от общинската 
(районната) администрация из-
вършва проверка за установяване 
съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа и 
за това, че подробният устрой-
ствен план е приложен по отноше-
ние на застрояването.

(4) В случай че при проверката 
на достигнатите проектни нива 
се установят съществени откло-
нения от строителните книжа, ли-
цето, упражняващо авторски или 
строителен надзор, спира стро-
ителството със заповед, която 
вписва в заповедната книга на 
строежа, и съставя протокол за 
установените отклонения, който 
в тридневен срок изпраща в реги-
оналната дирекция за национален 
строителен контрол.

(5) За специалните обек-
ти, свързани с отбраната и 
сигурност та на страната, дейст-
вията по ал. 1 – 4 се извършват 
от лица, определени от лицата, 
определени от органа, издал раз-
решение за строеж.

Раздел II.
Участници в строителството 

и взаимоотношенията между тях
Чл. 30. (1) Участници в процеса 

на строителството са възложи-
телят, строителят, проектан-
тът, консултантът, физическото 
лице, упражняващо технически 
контрол за част „Конструктивна”, 
и техническият ръководител.

(2) Взаимоотношенията между 
участниците в строителството 
се уреждат с писмени договори.

(3) За осигуряване нормално-
то функциониране и ползване на 
завършените строителни обек-
ти и отстраняване на скритите 
дефекти след приемането им и 
въвеждане в експлоатация (полз-
ване) с правилника за прилагане 
на закона се определят минимални 
гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти.

(4) Гаранционните срокове за 
изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни 
обекти могат да се определят и 
с договора между възложителя и 
изпълнителя за съответния стро-
ителен обект. Те не могат да 
бъдат по-малки от минималните 
срокове, определени с правилника 
за приложение на закона.

(5) Гаранционните срокове те-
кат от деня на въвеждане на стро-
ителния обект в експлоатация.

Чл. 31. (1) Възложител е соб-
ственикът на имота, лицето, на 
което е учредено право на строеж 
в чужд имот, и лицето, което има 
право да строи в чужд имот по си-
лата на закон. Възложителят или 
упълномощено от него лице осигу-
рява всичко необходимо за започва-
не на строителството.

(2) Концесионерът е възло-
жител на временните строежи, 
предвидени със специализирания 
подробен устройствен план по чл. 
54, ал. 6 от Закона за градоустрой-
ството. За всички останали стро-
ежи, свързани с изпълнението на 
концесионния договор, възложител 
е концедентът, като концесионе-
рът го представлява на свой риск 
при изработване и одобряване на 
инвестиционни проекти, разреша-
ване и изпълнение на строител-
ството и въвеждане в експлоата-
ция на строежите.

(3) Възложителят носи отго-
ворност за:

1. осигуряване на необходи-
мите изходни данни, документи, 
изискуеми по този закон, и пре-

доставянето им на проектанта и 
на лицето, извършващо оценка за 
съответствие на инвестицион-
ния проект, когато има такова за 
отразяване в комплексния доклад 
за оценка на съответствието, с 
изключение на случаите, в които 
с договор тези задължения са въз-
ложени на консултанта или проек-
танта;

2. започване на строеж със 
сключен договор за авторски и 
строителен надзор, когато таки-
ва се изискват;

3. започване на строеж със 
сключен договор за строителство, 
когато такъв се изисква;

4. започване на строеж с до-
говор за строителство със стро-
ител, който е регистриран по чл. 
3, ал. 2 от Закона за Камарата на 
строителите за съответната 
група и категория строеж, в слу-
чаите, когато регистрацията е 
задължителна.

5. Започване на строеж с ре-
гистриран в КАБ и/или КИИП дого-
вор за осъществяване на авторски 
надзор, когато такъв е задължи-
телен.

Чл. 32. (1) Проектант е физи-
ческо или юридическо лице, включ-
ващо в състава си физически лица, 
притежаващи необходимата про-
ектантска правоспособност.

(2) Условията и редът за осъ-
ществяване на авторски надзор 
по време на строителството се 
определят чрез писмен договор 
между възложителя и проектанта, 
регистриран в съответната ка-
мара. Авторският надзор по всич-
ки части е задължителен за всички 
строежи от първа до пета кате-
гория включително. Всички несъ-
ществени отклонения, извършени 
по време на строителството, се 
съгласуват с водещия проектант 
на обекта.

(3) Предписанията на проек-
танта, свързани с авторското му 
право, за точното спазване на из-
работения от него инвестиционен 
проект се вписват в заповедната 
книга и са задължителни за оста-
налите участници в строител-
ството.

(4) Проектантът носи от-
говорност за проектирането на 
строежа в съответствие с пред-
вижданията на подробния устрой-
ствен план, изискванията по този 
закон, както и с изискванията за 
осигуряване на здравословни и без-
опасни условия на труд.

(5) В изпълнение на задълже-
нията си проектантът има право 
на свободен достъп до строежа, 
строителните книжа, заповедна-
та книга и актовете и протоколи-
те, съставени по време на строи-
телството.

(6) Проектантът носи отго-
ворност за всички свои действия 
при упражняване на авторския над-
зор по време на строителството.

(7) Водещ проектант е лице-
то, автор на водещата проектна 
част на инвестиционния проект и 
отговорен за взаимната съгласу-
ваност на отделните части в про-
екта. Статутът на водещ проек-
тант с неговите специални права 
и отговорности по този закон се 
регламентира в ППЗ. 

Чл. 33. (1) Строителят е физи-
ческо или юридическо лице, включ-
ващо в състава си физически лица, 
притежаващи необходимата тех-
ническа правоспособност, което 
по писмен договор с възложителя 
изпълнява строежа в съответ-
ствие с издадените строител-
ни книжа. Актовете по време на 
строителство се регламентират 
в ППЗ.

(2) Строителят носи отговор-
ност за:

1. изпълнението на строежа 
в съответствие с издадените 
строителни книжа и с изисквания-
та по този закон, както и с прави-

лата за изпълнение на строител-
ните и монтажните работи и на 
мерките за опазване на живота и 
здравето на хората на строител-
ната площадка;

2. изпълнението на строител-
ните и монтажните работи с ма-
териали, изделия, продукти и други 
в съответствие със съществе-
ните изисквания към строежите, 
както и за спазване на техноло-
гичните изисквания за влагането 
им;

3. своевременното съставяне 
на актовете и протоколите по 
време на строителството, удос-
товеряващи обстоятелствата по 
т. 1 и 2;

4. съхраняването на екзеку-
тивната документация и нейното 
изработване, когато от възложи-
теля с договор не е възложено на 
друг участник в строителството, 
както и за съхраняването на дру-
гата техническа документация по 
изпълнението на строежа;

5. съхраняването и предоста-
вянето при поискване от остана-
лите участници в строителство-
то или от контролен орган на 
строителните книжа, заповедна-
та книга на строежа и актовете и 
протоколите, съставени по време 
на строителството;

6. изпълнението на строежи, 
съответстващи на направената 
регистрация по чл. 3, ал. 2 от За-
кона за Камарата на строителите 
за съответната група и катего-
рия строежи, в случаите, когато 
тя е задължителна.

(3) Строителят носи иму-
ществена отговорност за при-
чинени щети и пропуснати ползи 
от свои виновни действия или без-
действия.

(4) Строителят може да възло-
жи на подизпълнител извършване-
то на отделни видове строителни 
и монтажни работи или на части 
(етапи) от строежа.

Чл. 34. (1) Строителят е длъ-
жен да назначи по трудов договор 
технически правоспособни лица, 
които да извършват техническо 
ръководство на строежите.

(2) Технически правоспособни 
са лицата, получили дипломи от ак-
редитирано висше училище с ква-
лификация „строителен инженер“, 
„инженер“, „инженер-архитект” или 
„архитект“, както и лицата със 
средно образование с четиригоди-
шен курс на обучение и придобита 
професионална квалификация в 
областите „Архитектура и стро-
ителство“ и „Техника“. Необходима-
та техническа правоспособност 
по тази алинея се конкретизира в 
правилника за приложение на на-
стоящия закон в зависимост от 
категорията на строежа.

(3) Извън случаите по ал. 2 тех-
ническа правоспособност може да 
бъде призната на чуждестранно 
лице при условията на взаимност, 
установени за всеки конкретен 
случай, когато притежава диплома, 
легализирана по съответния ред, и 
когато отговаря на изискванията 
на този закон.

(4) Техническият ръководител 
е архитект, строителен инженер 
или строителен техник, който ръ-
ководи строителните работи и 
осигурява изпълнение на отговор-
ностите по този закон. Други тех-
нически правоспособни лица по ал. 2 
могат да осъществяват специали-
зирано техническо ръководство на 
отделни строителни и монтажни 
работи съобразно придобитата им 
специалност и образователно-ква-
лификационна степен.

(5) Когато строежът се изпъл-
нява от възложителя, той е длъжен 
да осигури технически ръководи-
тел. В този случай техническият 
ръководител носи отговорност за 
спазването на изискванията по 
този закон и неговия правилник за 
приложение.
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Чл. 35. Възложителят може да 
възложи доставката и монтажа 
на технологичното и инстала-
ционното съоръжаване на стро-
ежа на доставчик. Доставчикът 
е отговорен за качественото и 
срочно изпълнение на доставката 
и монтажа, както и за свързаните 
с това приемни изпитвания.

Чл. 36. (1) Консултантът въз 
основа на писмен договор с възло-
жителя:

1. извършва оценяване на съ-
ответствието на инвестицион-
ните проекти и/или упражнява 
строителен надзор, когато това 
е задължително по този закон, а в 
останалите случаи, когато е поис-
кано от възложителя;

2. може да изпълнява предин-
вестиционни проучвания, подго-
товка на проектантския процес 
и координация на строителния 
процес до въвеждането на стро-
ежа в експлоатация, включително 
контрол на количествата, качест-
вото и съответствието на изпъл-
няваните строителни и монтажни 
работи и влаганите материали 
с договорите за изпълнение на 
строителството, както и други 
дейности – предмет на договори.

(2) Началникът на Дирекцията 
за национален строителен кон-
трол издава и вписва в регистър 
удостоверения за упражняване на 
дейностите по ал. 1, т. 1 при ус-
ловия и по ред, определени с ППЗ.

(3) Консултантът не може да 
сключва договор за строителен 
надзор за строежи, за които той 
или наетите от него по трудово 
правоотношение физически лица 
са строители и/или доставчици на 
машини, съоръжения, технологично 
оборудване, както и свързаните с 
тях лица по смисъла на Търговския 
закон.

(4) Консултантът не може 
да сключва договор за оценяване 
съответствието на проекта за 
строежи, за които той или на-
етите от него по трудово пра-
воотношение физически лица са 
проектанти и/или строители,  
и/или доставчици на машини, съо-
ръжения, технологично оборудване, 
както и свързаните с тях лица по 
смисъла на Търговския закон.

(5) За издаване на удостовере-
ние по ал. 1 се заплаща такса по 
тарифа, приета от Министерския 
съвет.

(6) Дейностите като консул-
тант по ал. 1 могат да се извърш-
ват и от лица, представили копие 
от документ, удостоверяващ пра-
вото да извършват такава дей-
ност, издаден от компетентен 
орган на държава – членка на Ев-
ропейския съюз, или на друга дър-
жава – страна по Споразумение-
то за Европейското икономическо 
пространство.

(7) За обекти – недвижими кул-
турни ценности, консултантска-
та дейност се извършва с участи-
ето на лица, включени в регистъра 
по чл. 165 от Закона за културното 
наследство.

Чл. 37. (1) Удостоверение за 
извършване на дейностите на 
консултанта се издава на лице, 
което е търговец по смисъла на 
Търговския закон или е регистри-
рано в търговски или друг публи-
чен регистър в държава – членка 
на Европейския съюз, или в друга 
държава – страна по Споразуме-
нието за Европейското икономиче-
ско пространство, и отговаря на 
условията да не се намира в произ-
водство за обявяване в несъстоя-
телност, членовете на органите 
на управление на юридическото 
лице или едноличният търговец, 
както и наетите от тях по тру-
дов или друг договор физически 
лица да са специалисти със завър-
шено висше образование с образо-
вателно-квалификационна степен 
„магистър“, да имат най-малко 5 

години стаж по специалността, 
да не са допуснали и/или извършили 
повече от две нарушения по този 
закон и нормативните актове по 
прилагането му през последните 
две години преди подаване на за-
явление за вписване в регистъра 
и да не са осъждани за умишлени 
престъпления от общ характер на 
лишаване от свобода, освен ако не 
са реабилитирани.

(2) Удостоверението се издава 
за срок 5 години и се вписва в пуб-
личен регистър при Дирекцията за 
национален строителен контрол. 
За издаване на удостоверението 
юридическото лице или еднолич-
ният търговец подава заявление 
с необходимите документи по 
утвърден от началника на Дирек-
цията за национален строителен 
контрол образец, съгласно ППЗ.

(3) Удостоверението за впис-
ване в регистъра или отказът се 
издава в едномесечен срок от по-
даване на заявлението.

(4) Отказът за вписване в ре-
гистъра се съобщава писмено на 
заявителя и може да се обжалва по 
реда на Административнопроцесу-
алния кодекс.

(5) Действието на удосто-
верението се прекратява преди 
изтичането на срока, за който е 
издадено, по искане на вписаното 
в регистъра лице при представяне 
на доказателства, че няма непри-
ключили договори за дейностите 
по удостоверението, както и при 
прекратяване на юридическото 
лице или предприятието на едно-
личния търговец или при:

1. влезли в сила две наказа-
телни постановления, с които са 
наложени имуществени санкции 
на юридическото лице или на ед-
ноличния търговец по този закон 
или нормативните актове по при-
лагането му;

2. влезли в сила три наказа-
телни постановления за срок една 
година на физическите лица, които 
упражняват дейностите от и за 
сметка на вписаното в регистъ-
ра юридическо лице или едноличен 
търговец;

3. отпадане на някое от осно-
ванията, послужили за издаване на 
удостоверението.

(6) Действието на удосто-
верението се спира за срок една 
година при влязло в сила наказа-
телно постановление, с което е 
наложена имуществена санкция на 
лице, което е извършило оценка за 
съответствие на инвестиционен 
проект в нарушение на изисква-
нията по този закон и/или при уп-
ражняване на строителен надзор е 
допуснало изпълнение на незаконен 
строеж.

Чл. 38. (1) Лицето, упражнява-
що строителен надзор, носи от-
говорност за своите действия, 
относно:

1. законосъобразно започване 
на строежа;

2. осъществяване на контрол 
относно пълнота и правилно съ-
ставяне на актовете и протоколи-
те по време на строителството;

3. спиране на строежи, които 
се изпълняват в нарушение на из-
искванията на този закон;

4. осъществяване на контрол 
относно спазване на изискванията 
за здравословни и безопасни усло-
вия на труд в строителството;

5. недопускане на увреждане на 
трети лица и имоти вследствие 
на строителството.

(2) Строителният надзор 
се упражнява от консултант за 
строежите за първа и втора ка-
тегория.

(3) Лицето, упражняващо стро-
ителен надзор, подписва всички 
актове и протоколи по време на 
строителството, необходими за 
оценка на строежите, относно 
изискванията за безопасност и за 
законосъобразно изпълнение, съ-

гласно ППЗ относно актовете и 
протоколите, съставяни по време 
на строителството.

(4) Предписанията и заповеди-
те на лицето, упражняващо стро-
ителен надзор, вписани в заповед-
ната книга, са задължителни за 
строителя, предприемача и тех-
ническия ръководител на строежа. 
Възражения срещу предписанията 
на лицето, упражняващо строи-
телния надзор, могат да се правят 
в 3-дневен срок пред органите на 
Дирекцията за национален стро-
ителен контрол, като до произ-
насянето им строителството се 
спира. След проверка органите на 
Дирекцията за национален строи-
телен контрол издават задължи-
телни указания.

(5) При нарушаване на техни-
ческите правила и нормативи ли-
цето, упражняващо строителен 
надзор, е длъжно да уведоми реги-
оналната дирекция за национален 
строителен контрол в 3-дневен 
срок от установяване на наруше-
нието.

(6) След приключване на стро-
ително-монтажните работи лице-
то, упражняващо строителен над-
зор, изготвя окончателен доклад 
до възложителя.

(7) Лицата, които упражняват 
строителен надзор, носят отго-
ворност за щети, които са нане-
сли на възложителя и на другите 
участници в строителството, и 
солидарна отговорност със стро-
ителя за щети, причинени от не-
спазване на техническите правила 
и нормативи и одобрените проек-
ти. Отговорността по договора 
за строителен надзор е със сроко-
ве не по-малки от гаранционните 
срокове в строителството.

Чл. 39. (1) Строежите се про-
ектират, изпълняват и поддържат 
в съответствие с изискванията 
на нормативните актове и тех-
ническите спецификации за осигу-
ряване в продължение на икономи-
чески обоснован експлоатационен 
срок на съществените изисквания 
за:

1. носимоспособност – ме-
ханично съпротивление, устой-
чивост и дълготрайност на 
строителните конструкции и на 
земната основа при експлоата-
ционни и сеизмични натоварвания;

2. безопасност при пожар;
3. хигиена, опазване на здраве-

то и живота на хората;
4. безопасна експлоатация;
5. защита от шум и опазване 

на околната среда;
6. енергийна ефективност – 

икономия на енергия и топлосъх-
ранение.

(2) Строежите се проекти-
рат, изпълняват и поддържат в 
съответствие с изискванията за 
достъпна среда за населението, 
включително за хората с увреж-
дания, определени с наредба на 
министъра на инвестиционното 
проектиране. Ръководителите на 
централните изпълнителни органи 
и кметовете на общините ежегод-
но разработват програми с мерки 
за привеждане на урбанизираната 
територия и на съществуващи 
отделни сгради и съоръжения в нея 
в съответствие с изискванията 
за достъпна среда и предвиждат 
средства за тяхното реализиране.

(3) Строежите се проектират, 
изпълняват и поддържат в съот-
ветствие с изискванията на нор-
мативните актове за:

1. опазване на защитените 
зони, на защитените територии и 
на другите защитени обекти и на 
недвижимите културни ценности;

2. инженерно-техническите 
правила за защита при бедствия 
и аварии;

3. физическа защита на стро-
ежите.

(4) С правилника за приложение 
на този закон се определят изиск-

ванията по предходните алинеи, 
свързани с проектирането, изпъл-
нението, контрола и въвеждането 
в експлоатация на строежите, 
дълготрайността на строител-
ните конструкции, устойчивост-
та на земната основа, както и 
други изисквания за безопасност 
и за устойчиво развитие на при-
родните ресурси и екологично из-
ползване на природни и вторични 
суровини в строежите при отчи-
тане влиянието на географските, 
климатичните и сеизмичните въз-
действия.

(5) Министерският съвет и 
общинските съвети ежегодно 
приемат програмите по ал. 2 и 
осъществяват контрол по изпъл-
нението им.

Чл. 40. (1) В строежите се вла-
гат само строителни продукти, 
които осигуряват изпълнението 
на съществените изисквания към 
строежите и отговарят на техни-
ческите спецификации, определени 
със Закона за техническите изиск-
вания към продуктите.

(2) В правилника за приложение 
на закона се определя редът за из-
даване на разрешения за оценяване 
на съответствието на строител-
ните продукти с техническите 
спецификации по ал. 1 и на разре-
шение за издаване на български 
технически одобрения,.

(3) По ал. 2 се определят редът 
за оценяване на съответствието 
и за издаване на български техни-
чески одобрения, както и редът 
за влагане в строежите на строи-
телни продукти, които отговарят 
на техническите спецификации по 
ал. 1.

(4) Лицата, получили разреше-
ния за извършване на дейностите 
по ал. 2, са длъжни:

1. да представят на министъра 
на инвестиционното проектира-
не годишен доклад с информация 
за извършените оценки на съот-
ветствието на продуктите, за 
издадените български технически 
одобрения, за предявените рекла-
мации и за предприетите дейст-
вия по отстраняването им;

2. да уведомяват министъра на 
инвестиционното проектиране в 
7-дневен срок от настъпването 
на промени в правния статус, в 
структурата и персонала, в об-
хвата на дейност, при смяна на из-
пълнителите, в случай че се полз-
ват такива, както и при промени 
в обстоятелствата по чл. 10, ал. 
1, т. 6 от Закона за техническите 
изисквания към продуктите.

(5) Министърът на инвести-
ционното проектиране или опра-
вомощени от него длъжностни 
лица упражняват контрол върху 
дейността на лицата, получили 
разрешение за оценяване на съ-
ответствието на строителните 
продукти или за издаване на евро-
пейски или български технически 
одобрения.

Чл. 41. (1) Контролът на 
строителните продукти се осъ-
ществява от проектанта и от 
консултанта при извършване на 
оценката на съответствието 
на инвестиционните проекти и 
при упражняване на авторски или 
строителен надзор.

(2) Административният кон-
трол на строителните продукти 
при проектирането и строител-
ството се осъществява от ор-
ганите, определени в настоящия 
закон и в ППЗ.

Чл. 42. (1) Всички обстоятел-
ства, свързани със строежа, като 
предаване и приемане на строи-
телната площадка, строителни и 
монтажни работи, подлежащи на 
закриване, междинни и заключи-
телни актове за приемане и пре-
даване на строителни и монтажни 
работи и други, се документират 
от представителите на страни-
те по сключените договори.

(2) При отказ или при неявява-
не да се състави съвместен акт 
заинтересованата страна от-
правя писмена покана до другата 
или другите страни за съставяне 
на акта. Ако представител на по-
канената страна не се яви до 24 
часа след определения в поканата 
срок, страната се замества от 
органа, издал разрешението за 
строеж, или от упълномощено от 
него длъжностно лице.

(3) Всички предписания, свър-
зани с изпълнението на строежа, 
издадени от оправомощените за 
това лица и специализираните 
контролни органи, се вписват в 
заповедната книга на строежа, 
която се съхранява на строежа.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА.
ЗАВЪРШВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО. 

ВЪВЕЖДАНЕ 

В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Чл. 43. (1) След фактическото 
завършване на строежа се изготвя 
екзекутивна документация, отра-
зяваща несъществените отклоне-
ния от съгласуваните проекти от 
проектанта, изпълнителя или от 
лице, определено от възложителя.

(2) Екзекутивната докумен-
тация съдържа пълен комплект 
чертежи за действително извър-
шените строителни и монтажни 
работи. Тя се заверява от възложи-
теля, строителя, проектанта (ли-
цето, упражнило авторски надзор), 
от физическото лице, упражнява-
що технически контрол за част 
„Конструктивна“, и от лицето, из-
вършило строителния надзор (ако 
има такова лице). Предаването се 
удостоверява с печат на съот-
ветната администрация, положен 
върху всички графични и текстови 
материали, които са били основа-
ние за издаване на разрешение за 
строеж. Екзекутивната докумен-
тация е неразделна част от изда-
дените строителни книжа.

(3) При установени същест-
вени отклонения от издадените 
строителни книжа органът, одо-
брил проектите и издал разреше-
нието за строеж, е длъжен:

1. да предприеме необходими-
те действия на служителите за 
контрол по строителството в 
администрацията на общината, 
констатиращи незаконни строежи 
или строежи с нарушения от чет-
върта, пета и шеста категория;

2. да уведоми органите на Ди-
рекцията за национален строите-
лен контрол – за строежите от 
първа, втора и трета категория.

(4) Когато строежът е изпъл-
нен в съответствие с одобрените 
инвестиционни проекти, не се пре-
дава екзекутивна документация.

(5) Цялата екзекутивна доку-
ментация се представя за без-
срочно съхраняване на органа, 
издал разрешението за строеж, 
а в необходимия обем – и на Аген-
цията по геодезия, картография и 
кадастър.

Чл. 44. (1) След завършване на 
строежа възложителят, проек-
тантът, строителят и лицето, 
упражняващо строителен надзор, 
съставят констативен акт, с кой-
то удостоверяват, че строежът 
е изпълнен съобразно одобрените 
инвестиционни проекти, завере-
ната екзекутивна документация, 
изискванията към строежите и 
условията на сключения договор. 
Към този акт се прилагат и про-
токолите за успешно проведени 
единични изпитвания на машините 
и съоръженията. С този акт се из-
вършва и предаването на строежа 
от строителя на възложителя.

(2) За строежите на обекти с 
производствено и друго специфич-
но предназначение, в зависимост 
от уговореното в договора, за-
вършването на строителството 
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се доказва допълнително с извърш-
ване на успешни приемни изпитва-
ния съгласно ППЗ.

(3) Когато строителството 
се извършва от няколко строи-
тели, всеки от тях е задължен да 
извърши изпитванията на своята 
част от строежа след приключва-
не на строителството й.

(4) В случаите, когато изпит-
ванията не са успешни, строител-
ството не се счита за завършено 
и възложителят има правата по 
чл. 265 от Закона за задълженията 
и договорите.

(5) Ако отделни части от 
строежа могат да се използват 
самостоятелно, с договора за 
строителство може да се пред-
види, че изпитванията на тези 
части от строежа се извършват 
преди завършване на цялостното 
му изграждане.

Чл. 45. (1) След завършване на 
нов строеж, както и след рекон-
струкция, основно обновяване, ос-
новен ремонт или преустройство 
на съществуващ строеж, се със-
тавя технически паспорт на стро-
ежа. Не се съставят технически 
паспорти за допълващо застроява-
не и временни строежи. 

(2) В техническия паспорт на 
строежа се определят сроковете 
за извършване на основните и те-
кущите ремонти на строежа и се 
съдържат данни за всички издаде-
ни сертификати на строежа, из-
искващи се от други нормативни 
актове.

(3) В техническия паспорт на 
строежа се посочват всички из-
вършени реконструкции, основни 
ремонти и преустройства, съот-
ветствието на характеристики-
те на строежа с изискванията на 
действащите нормативни актове 
и документи и необходимите мер-
ки за тяхното подобряване.

(4) Техническият паспорт на 
строежа се съставя в два ори-
гинални екземпляра – по един за 
възложителя и за органа, издал 
разрешението за строеж. Въз-
ложителят предоставя заверено 
копие от техническия паспорт на 
строежа на Агенцията по геоде-
зия, картография и кадастър.

(5) Органът, издал разреше-
нието за строеж, поддържа архив 
на издадените технически паспор-
ти и води регистър за тях. 

(6) В ППЗС се определят обхва-
тът и съдържанието на техниче-
ските паспорти, както и редът за 
тяхното съставяне, предоставяне, 
регистриране и съхраняване.

(7) Сроковете за съставяне 
на техническите паспорти за 
отделните категории съществу-
ващи строежи, в т.ч. държавна и 
общинска собственост, се опре-
делят в ППЗС.

Чл. 46. (1) Техническият пас-
порт на нов строеж се съставя 
от проектанта или от лицето, 
упражняващо строителен надзор, 
или от техническия ръководител – 
за строежите от пета категория, 
преди въвеждането му в експлоа-
тация от компетентния орган. 

(2) Техническият паспорт на 
съществуващ строеж се съставя 
след обследване на строежа за ус-
тановяване на характеристиките 
му, свързани с изискванията на чл. 
39, ал. 1 – 3, от лицата, извършили 
обследването.

(3) В техническия паспорт на 
строежа в сроковете по ППЗС се 
вписват задължителните строи-
телни и монтажни работи за при-
веждане на строежите в съответ-
ствие с изискванията на чл. 39, ал. 
1 – 3. 

Чл. 47. (1) Обследването на 
строежите се извършва от кон-
султант, получил удостоверение 
по реда на този закон и ППЗС, или 
от проектанти от различни спе-
циалности с пълна проектантска 
правоспособност.

(2) Когато обследването се из-
вършва от консултант, в състава 
му се включват физически лица, 
упражняващи технически контрол 
по част „Конструктивна“.

(3) Когато обследването се 
извършва от проектанти, в със-
тава им се включват физически 
лица, упражняващи технически 
контрол по част „Конструктивна“, 
както и проектанти от различни 
специалности с пълна проектант-
ска правоспособност за оценка на 
останалите характеристики на 
строежите по чл. 39, ал. 1 – 3.

(4) Обследването за енергийна 
ефективност е част от общото 
обследване на строежите и се 
извършва от физически или юри-
дически лица, които отговарят на 
изискванията, определени в Закона 
за енергийната ефективност.

(5) Редът за извършване на 
обследването на строежите се 
определя с ППЗС.

Чл. 48. (1) След завършването 
на строежа и приключване на при-
емните изпитвания, когато те са 
необходими, възложителят пода-
ва заявление пред компетентния 
орган за въвеждането на обекта 
в експлоатация, като представя 
окончателния доклад, договорите 
с експлоатационните дружества 
за присъединяване към мрежите 
на техническата инфраструктура, 
технически паспорт и съответния 
документ от Агенцията по геоде-
зия, картография и кадастър. След 
монтирането на инсталациите с 
повишена степен на опасност 
регистрирането им се извършва 
пред органите за технически над-
зор.

(2) Строежите от първа и 
втора категория се въвеждат в 
експлоатация въз основа на раз-
решение за ползване, издадено от 
органите на Дирекцията за нацио-
нален строителен контрол, при ус-
ловия и по ред, определени в ППЗ.

(3) Строежите от трета, 
четвърта и пета категория се въ-
веждат в експлоатация въз основа 
на удостоверение за въвеждане в 
експлоатация от органа, издал 
разрешението за строеж. Удос-
товерението се издава в 7-дневен 
срок от постъпване на заявление-
то по ал. 1 след проверка на ком-
плектоваността на документите 
и регистриране въвеждането на 
строежа в експлоатация, като 
по преценка на органа може да се 
извърши и проверка на място. Ор-
ганите, издали удостоверение за 
въвеждане в експлоатация, уведо-
мяват писмено съответните ор-
гани на Дирекцията за национален 
строителен контрол по местона-
хождение на строежа за издаде-
ните удостоверения и изпращат 
копия от тях в 7-дневен срок от 
издаването им 

(4) Свързването на вътрешни-
те инсталации и уредби на стро-
ежа с общите мрежи и съоръжения 
на техническата инфраструктура 
се извършва въз основа на договор 
със съответните експлоатацион-
ни дружества.

(5) За специалните обек-
ти, свързани с отбраната и 
сигурност та на страната, разре-
шението за ползване на строежа 
се издава от министъра на от-
браната, съответно от министъ-
ра на вътрешните работи или от 
председателя на Държавна аген-
ция „Национална сигурност“.

(6) Издаването на разреше-
ние за специално ползване чрез 
експлоатация при извършване на 
специално ползване на пътищата 
по смисъла на §1, т. 8 от допъл-
нителните разпоредби на Закона 
за пътищата е задължително ус-
ловие за въвеждане на строежа в 
експлоатация.

Чл. 49. (1) Не се разрешава да 
се ползват строежи или части от 
тях, преди да са въведени в експло-

атация от компетентния орган.
(2) Не подлежат на въвеждане 

в експлоатация строежите от 
шеста категория.

(3) Строежите не се въвеждат 
в експлоатация, когато:

1. не са изпълнени в съответ-
ствие с одобрения инвестиционен 
проект, с изискванията на чл. 39, 
ал. 1 – 3 и с техническите специ-
фикации по този закон и не е със-
тавен технически паспорт;

2. не са извършени мероприя-
тията, предвидени в част „Вер-
тикална планировка“, и не е реали-
зирано озеленяване по одобрения 
проект;

3. не са премахнати същест-
вуващи сгради и постройки, които 
не са включени в режима на за-
строяване, когато са предвидени 
за премахване в издадената виза 
за проектиране;

4. не са завършени фасадите 
на сградите и постройките съо-
бразно одобрения инвестиционен 
проект;

5. не са изпълнени меропри-
ятията по изграждане на улици, 
пътища или алеи съгласно чл. 69 
в курортите, ваканционните се-
лища, голф селищата, аквапарко-
вете и в другите територии за 
рекреационни дейности, свързва-
щи обекта с уличната или пътна-
та мрежа и осигуряващи нормален 
достъп до съответния поземлен 
имот;

6. липсва определен размер на 
отчисленията за единица депони-
ран отпадък съгласно чл. 60 от За-
кона за управление на отпадъците;

7. не е издадено разрешение или 
регистрационен документ за дей-
ности с отпадъци, когато такива 
се изискват по реда на чл. 67 и 78 
от Закона за управление на отпа-
дъците.

(4) Не се разрешава строежи 
или части от тях да се ползват 
не по предназначението им или в 
нарушение на условията за въвеж-
дане в експлоатация.

(5) При нарушения на ал. 1 и 4 
на строежи от първа до трета 
категория началникът на Дирек-
цията за национален строителен 
контрол или упълномощено от 
него длъжностно лице въз основа 
на съставен констативен акт 
забранява с мотивирана заповед 
ползването на строежите и раз-
порежда тяхното освобождаване, 
прекъсване на захранването им 
с електрическа и топлинна енер-
гия, с вода, газ, телефон и други. 
Разпореждането е задължително 
за доставчиците и се изпълнява 
незабавно.

(6) При нарушения на ал. 1 и 4 
на строежи от четвърта и пета 
категория кметът на общината 
или упълномощено от него длъж-
ностно лице въз основа на съста-
вен констативен акт забранява с 
мотивирана заповед ползването 
на строежите и разпорежда тях-
ното освобождаване, прекъсване 
на захранването им с електриче-
ска и топлинна енергия, с вода, газ, 
телефон и други. Разпореждането 
е задължително за доставчиците 
и се изпълнява незабавно.

(7) При нарушения на ал. 1 и 4 
в специалните обекти, свързани 
с отбраната и сигурността на 
страната, министърът на от-
браната, съответно министърът 
на вътрешните работи или пред-
седателят на Държавна агенция 
„Национална сигурност“, с моти-
вирана заповед забранява обита-
ването, съответно ползването на 
строежите, и разпорежда извърш-
ването на необходимите действия 
по привеждането им в съответ-
ствие с издаденото разрешение 
за ползване и другите строителни 
книжа.

(8) След отстраняване на при-
чините, които са предизвикали 
забраната, и след заплащане на 

дължимите глоби и такси въвеж-
дането на строежите в експлоа-
тация се разрешава или удостове-
рява от компетентните органи по 
този закон.

ГЛАВА ПЕТА.
ТЕХНИЧЕСКА 

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл. 50. (1) Физически лица мо-
гат да извършват проучвателни, 
проектантски, контролни, стро-
ителни и надзорни дейности, ако 
притежават техническа правоспо-
собност съобразно придобитата 
им специалност и образователно-
квалификационна степен.

(2) Юридически лица могат да 
извършват дейности по ал. 1, ако в 
състава им са включени физически 
лица със съответната техническа 
правоспособност.

(3) Технически правоспособни 
са лицата, получили дипломи от 
акредитирано висше училище с 
квалификация „архитект“, „строи-
телен инженер“, „инженер“, „инже-
нер-архитект” или „ландшафтен 
архитект“.

Чл. 51. (1) Инвестиционни про-
екти по този закон се изработват 
от проектанти – физически лица, 
които притежават освен съответ-
ната техническа и необходимата 
проектантска правоспособност. 
Условията и редът за признаване 
на пълна проектантска правоспо-
собност се определят със Закона 
за камарите на архитек тите и 
инженерите в инвестиционното 
проектиране. Пълната проектант-
ска правоспособност не може да се 
ограничава с други законови и под-
законови нормативни актове. 

(2) Със закона по ал. 1 се оп-
ределят допустимите дейности, 
които могат да извършват лица-
та, притежаващи ограничена пра-
воспособност.

(3) Проектанти с пълна проек-
тантска правоспособност, които 
работят като служители по тру-
дово или служебно правоотношение 
в администрациите на територи-
алните органи на изпълнителната 
власт, могат да извършват дей-
ностите по предходния член само 
за административно-териториал-
ни единици, в които те не са орга-
ни или не участват в състава на 
органи с експертни, съгласувател-
ни, одобрителни, разрешителни, 
контролни или други правомощия 
по този закон.

(4) Служителите в публичните 
администрации, които имат пъл-
на или ограничена проектантска 
правоспособност, могат да изра-
ботват служебно инвестицион-
ни проекти за изграждането на 
обекти общинска или държавна 
собственост, в съответствие с 
придобитата проектантска пра-
воспособност.

(5) Чужденци и граждани на 
държави - членки на Европей-
ския съюз, или на други държави 
- страни по Споразумението за 
Европейското икономическо прос-
транство, на които е призната 
професионалната квалификация 
по реда на Закона за признаване 
на професионални квалификации, 
могат да извършват дейностите 
по предходния член в обхвата на 
квалификацията си при условията 
на Закона за камарите на архитек-
тите и инженерите в инвести-
ционното проектиране.

Чл. 52. Изискванията към фи-
зическите и юридическите лица, 
извършващи строителство, се 
уреждат със Закона за Камарата 
на строителите.

ГЛАВА ШЕСТА.
ЗАСТРАХОВАНЕ В 

ПРОЕКТИРАНЕТО 

И СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 53. (1) Проектантът, ли-

цето, упражняващо технически 
контрол по част „Конструктив-
на“, консултантът, строителят и 
лицето, упражняващо строителен 
надзор, застраховат професио-
налната си отговорност за вреди, 
причинени на други участници в 
строителството и/или на трети 
лица, вследствие на неправомерни 
действия или бездействия при или 
по повод изпълнение на задължени-
ята им.

(2) Условията и редът за задъл-
жително застраховане на лицата 
по ал. 1, включително застрахова-
телното покритие, изключените 
рискове, минималните застрахова-
телни суми и премии, се определят 
с ППЗ.

Чл. 54. (1) Изискването за за-
страховка за професионална от-
говорност не се прилага за лице 
от държава – членка на Европей-
ския съюз, или от друга държава 
– страна по Споразумението за 
Европейското икономическо прос-
транство, което се установява на 
територията на Република Бълга-
рия и е предоставило еквивалент-
на застраховка за професионална 
отговорност или гаранция в друга 
държава – членка на Европейския 
съюз, или в страна по Споразуме-
нието за Европейското икономиче-
ско пространство.

(2) В случаите по ал. 1, когато 
предоставената застраховка или 
гаранция покрива само частично 
рисковете, държавните органи 
или възложителят могат да изис-
кват допълнителна застраховка 
или гаранция, която да обхване 
непокритите рискове, и при спаз-
ване изиск ванията на Закона за 
дейностите по предоставяне на 
услуги.

Чл. 55. (1) Застраховките се 
сключват за срок една година и 
покриват отговорността на за-
страхования по писмени претен-
ции, предявени в срока на действие 
на застрахователния договор, за:

1. неправомерни действия или 
бездействия на застрахования при 
или по повод изпълнение на негови-
те задължения, извършени в срока 
на договора;

2. неправомерни действия или 
бездействия на застрахования при 
или по повод изпълнение на негови-
те задължения, извършени в пери-
ода от ретроактивната дата до 
сключването на договора; в този 
случай застрахователят не от-
говаря за вреди, настъпили преди 
сключването на застраховател-
ния договор.

(2) Ретроактивна дата по 
смисъла на ал. 1 е датата на за-
почване на дейност от лице по чл. 
53. За лицата, които са упражня-
вали дейност повече от 5 години, 
ретроактивната дата е 5 години 
преди сключването на застрахова-
телния договор.

(3) Застрахователният дого-
вор се сключва в 15-дневен срок от 
започване на професионалната им 
дейност.

(4) Застраховката се подновя-
ва ежегодно без прекъсване, дока-
то лицето упражнява съответна-
та дейност.

(5) При прекратяване на дей-
ността, подлежаща на задължи-
телно застраховане, лицето е 
длъжно да сключи допълнителна 
застраховка, покриваща период 5 
години, следващ прекратяването 
на дейността, в случай че вредо-
носното действие е извършено 
след ретроактивната дата по 
ал. 2.

Чл. 56. (1) С договорите между 
участниците в строителство-
то може да се уговаря отделна 
застраховка за обезпечаване на 
отговорностите им за конкретен 
обект.

(2) Възложителят може да из-
иска от изпълнителя сключването 
на допълнителна застраховка, по-
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криваща материални вреди върху 
строежа, материалите, строи-
телната механизация и оборудва-
нето на строителната площадка, 
настъпили през срока на строи-
телството, ако те са заплатени 
от възложителя или са негова соб-
ственост.

Чл. 57. (1) Държавните органи и 
възложителят могат да изискват 
от лицата по чл. 53 доказател-
ства за наличието и валидността 
на застрахователен договор (ко-
пия от застрахователни полици и 
платежни документи за платени 
застрахователни премии). Тези до-
кументи се представят в 7-дневен 
срок от писменото им поискване.

(2) В случай че възложителят 
констатира неизпълнение на за-
дължението за сключване и под-
държане на застраховка, той може 
да спре всички плащания, които им 
дължи.

ГЛАВА СЕДМА.
КОНТРОЛ

(Забележка: Раздел I - Пре-
вантивен контрол, и Раздел II 
- Oспорване на индивидуалните 
административни актове, се ре-
дактират в приемственост и в 
съответствие на ЗУТ след профе-
сионално обсъждане между пред-
ставители на всички участници в 
инвестиционния процес и на спе-
циализираната публична админис-
трация, след което могат да се 
добавят към текста на настоящ-
ия проектозакон.)

Раздел III 
Административен контрол
Чл. 58. (1) Министърът на ин-

вестиционното проектиране уп-
ражнява контрол по спазването на 
разпоредбите на този закон и на 
нормативните актове по прилага-
нето му при проектирането, стро-
ителството (в т.ч. влагането на 
качествени строителни матери-
али и изделия), въвеждането в екс-
плоатация и ползването по пред-
назначение с оглед осигуряването 
на сигурността, безопасността, 
достъпността и другите норма-
тивни изисквания към строежите.

(2) Министърът на инвести-
ционното проектиране осъщест-
вява контрол върху дейността на 
Дирекцията за национален строи-
телен контрол.

(3) Министърът на вътрешни-
те работи или упълномощени от 
него длъжностни лица упражняват 
контрол по спазването на изисква-
нията за пожарна безопасност.

Чл. 59. (1) Дирекцията за на-
ционален строителен контрол е 
юридическо лице на бюджетна из-
дръжка със седалище София. Тя се 
състои от централно управление 
и регионални дирекции. Във връзка 
с възникнали нужди могат да се 
създават временни териториални 
бюра на Дирекцията за национален 
строителен контрол със заповед 
на началника й, без да се увелича-
ват утвърдените бюджет и щат 
на дирекцията. Дирекцията за 
национален строителен контрол 
задължително застрахова служи-
телите си срещу злополука и със 
застраховка „Живот” за сметка на 
своя бюджет.

(2) При изпълнение на служеб-
ните си задължения служители-
те на Дирекцията за национален 
строителен контрол имат право 
на униформено облекло и отличи-
телни знаци, ползват специални 
средства и с разрешение на ми-
нистъра на вътрешните работи 
могат да притежават лично оръ-
жие за защита.

(3) Органите на Министер-
ството на вътрешните работи, 
както и другите държавни и об-
щински органи са длъжни да оказ-
ват съдействие на Дирекцията за 
национален строителен контрол и 

на нейните служители при изпъл-
нение на функциите им.

(4) Заповедите, предписани-
ята и нарежданията на органи-
те на Дирекцията за национален 
строителен контрол, издадени в 
рамките на тяхната компетент-
ност, са задължителни за лицата, 
за които се отнасят.

(5) Във връзка с изпълнение на 
функциите им по този закон орга-
ните на Дирекцията за национален 
строителен контрол имат право:

1. на свободен достъп до стро-
ежите, както и до сградите и съ-
оръженията по време на тяхното 
ползване; 

2. да изискват всички необ-
ходими за проверките докумен-
ти, данни, легитимация, писмени 
справки и обяснения от длъжност-
ните лица в държавните и общин-
ските администрации, от участ-
ниците в строителството, от 
лицата на строежа и строител-
ната площадка, от заинтересова-
ните централни и териториални 
администрации, от специализира-
ните контролни органи и експло-
атационните дружества;

3. да ползват данни от Един-
ната система за гражданска ре-
гистрация и административно 
обслужване при условия и по ред, 
определени със закон.

Чл. 60. (1) Началникът на Ди-
рекцията за национален строите-
лен контрол или упълномощено от 
него длъжностно лице:

1. спира незаконни строежи от 
първа до трета категория вклю-
чително, части от тях, както и 
отделни строителни и монтажни 
работи;

2. спира строежи от първа до 
трета категория включително, 
части от тях или отделни строи-
телни и монтажни работи с нару-
шения по този закон и дава разре-
шение за продължаването им след 
отстраняване на нарушенията и 
заплащане на дължимите глоби и 
имуществени санкции;

3. забранява достъпа до стро-
ежи по т. 1 и 2 и разпорежда по-
ставянето на отличителни знаци 
за ограничаване и недопускане на 
хора и механизация на строежите;

4. забранява захранването с 
електрическа и топлинна енергия, 
вода и газ на строежи по т. 1 и 2;

5. забранява влагането на 
строителни продукти, които не 
са оценени за съответствие със 
съществените изисквания към 
строежите, и извършва проверки 
в местата за производство на 
строителни продукти;

6. забранява ползването на 
строежи от първа до трета ка-
тегория включително или на час-
ти от тях, които не са въведени в 
експлоатация по установения ред 
или се ползват не по предназна-
чението си съгласно издадените 
строителни книжа и условията за 
въвеждане в експлоатация;

7. забранява достъпа до стро-
ежи от първа до трета категория 
включително или до части от тях, 
които не са въведени в експлоа-
тация по установения ред или се 
ползват не по предназначението 
си съгласно издадените строител-
ни книжа и условията за въвежда-
не в експлоатация, забранява за-
хранването им с електрическа 
и топлинна енергия, вода и газ и 
разпорежда поставянето на отли-
чителни знаци за ограничаване на 
достъпа и недопускане на хора и 
други;

8. издава разрешения за ползва-
не на строежи от първа до трета 
категория включително или отказ-
ва издаването им;

9. спира или прекратява ре-
гистрацията на консултанти за 
извършване оценяване съответ-
ствието на инвестиционните 
проекти и/или за упражняване на 
строителен надзор;

10. издава заповеди за премах-
ване на незаконни строежи от 
първа до трета категория вклю-
чително;

11. издава заповеди за отмяна 
или изменение на заповедите на 
началниците на регионалните ди-
рекции за национален строителен 
контрол, за които не е предвиден 
пряк съдебен контрол, при услови-
ята и по реда на Административ-
нопроцесуалния кодекс;

12. предписва изпълнение на 
укрепителни и възстановителни 
мерки за недопускане на аварии, 
щети и други на строежи по т. 1, 
2 и 6 и на части от тях, за които е 
спряно строителството, действи-
ето на строителните книжа или е 
забранено ползването им;

13. издава заповеди за обслед-
ване на аварии в строителството 
по реда на ППЗ за всички катего-
рии строежи;

14. разпорежда освобождаване 
на строежа и на строителната 
площадка от хора, механизация, 
изделия, продукти, материали, об-
щоопасни средства и други;

15. налага предвидените в 
този закон и ППЗ глоби и имущест-
вени санкции за всички категории 
строежи.

(2) Органите на Дирекцията за 
национален строителен контрол 
съобразно своята компетент-
ност:

1. констатират незаконни 
строежи и строежи с нарушения 
от първа, втора и трета катего-
рия;

2. констатират нарушения при 
ползването на строежи от първа 
до трета категория включително 
или на части от тях;

3. констатират нарушения при 
издаването на строителни книжа 
за всички категории строежи;

4. изпълняват заповедите за 
спиране, за забрана на ползването, 
за забрана на достъпа до строежи 
и строителни площадки и за пре-
махване на незаконни строежи;

5. обследват аварии в строи-
телството за всички категории 
строежи;

6. контролират изпълнението 
на мероприятията за възстановя-
ване на територии с особена те-
риториалноустройствена защита 
за всички категории строежи;

7. установяват други наруше-
ния на този закон и на подзаконо-
вите нормативни актове по при-
лагането му за всички категории 
строежи;

8. създават и поддържат ре-
гистър на издадените наказател-
ни постановления;

9. заверяват заповедни книги 
в предвидените от закона случаи.

(3) При привеждане в изпълне-
ние на заповеди за спиране, за за-
брана на ползването, достъпа и за 
принудително премахване на неза-
конни строежи органите на Дирек-
цията за национален строителен 
контрол имат право да използват 
на територията на строителна-
та площадка следните специални 
средства:

1. устройства за принудител-
но ограничаване придвижването 
на автомобили и строителна ме-
ханизация или за преместване на 
такава механизация извън строи-
телната площадка;

2. устройства за отваряне на 
прегради и помещения;

3. светлинни и звукови устрой-
ства;

4. строителни машини и стро-
ителна механизация, технически 
средства и способи.

(4) Средствата по ал. 3 могат 
да бъдат използвани само от слу-
жители, които притежават необ-
ходимата квалификация.

(5) При противодействие или 
при отказ да се изпълни разпореж-
дане за достъп или за освобожда-
ване на строителната площадка 

или в други случаи, определени със 
закона, разпореждането се изпъл-
нява принудително със съдействи-
ето на органите на Министер-
ството на вътрешните работи.

Чл. 61. (1) За строежите от 
четвърта, пета и шеста катего-
рия кметът на общината (района) 
или упълномощено от него длъж-
ностно лице:

1. спира незаконни строежи, 
части от тях, както и отделни 
строителни и монтажни работи;

2. спира изпълнението на стро-
ежи, части от тях или отделни 
строителни и монтажни работи 
с нарушения по този закон и дава 
разрешение за продължаването 
им след отстраняване на наруше-
нията и заплащане на дължимите 
глоби и имуществени санкции;

3. забранява достъпа до стро-
ежи по т. 1 и 2 и разпорежда по-
ставянето на отличителни знаци 
за ограничаване и недопускане на 
хора и механизация на строежите;

4. забранява захранването с 
електрическа и топлинна енергия, 
вода и газ на строежи по т. 1 и 2;

5. забранява влагането на 
строителни продукти, които не 
са оценени за съответствие със 
съществените изисквания към 
строежите и не отговарят на из-
искванията чл. 39, и извършва про-
верки в местата за производство 
на строителни продукти;

6. забранява ползването на 
строежи или на части от тях, кои-
то не са въведени в експлоатация 
по установения ред или се ползват 
не по предназначението си съглас-
но издадените строителни книжа 
и условията за въвеждане в експло-
атация;

7. забранява достъпа до стро-
ежи или до части от тях, които 
не са въведени в експлоатация по 
установения ред или се ползват не 
по предназначението си съгласно 
издадените строителни книжа и 
условията за въвеждане в експло-
атация, забранява захранването 
им с електрическа и топлинна 
енергия, вода и газ и разпорежда 
поставянето на отличителни зна-
ци за ограничаване на достъпа и 
недопускане на хора и други;

8. издава заповеди за премахва-
не на незаконни строежи;

9. предписва изпълнение на 
укрепителни и възстановителни 
мерки за недопускане на аварии, 
щети и други на строежи и на 
части от тях, за които е спряно 
строителството, действието на 
строителните книжа или е забра-
нено ползването им;

10. разпорежда освобождаване 
на строежа и на строителната 
площадка от хора, механизация, 
изделия, продукти, материали, об-
щоопасни средства и други;

11. налага предвидените в 
този закон глоби и имуществени 
санкции.

(2) За строежите от чет-
върта, пета и шеста категория 
служителите за контрол по стро-
ителството в администрацията 
на всяка община (район):

1. констатират незаконни 
строежи и строежи с нарушения;

2. констатират нарушения при 
ползването на строежи или на час-
ти от тях;

3. изпълняват заповедите за 
спиране, за забрана на ползването, 
за забрана на достъпа до строежи 
и строителни площадки и за пре-
махване на незаконни строежи;

4. контролират изпълнението 
на мероприятията за възстано-
вяване на територии с особена 
териториалноустройствена за-
щита;

5. установяват други наруше-
ния на този закон и на подзаконо-
вите нормативни актове по при-
лагането му;

6. създават и поддържат ре-
гистър на издадените наказател-

ни постановления и на влезлите 
в сила заповеди за премахване на 
незаконни строежи.

(3) При привеждане в изпъл-
нение на заповеди за спиране, за 
забрана на ползването, достъпа 
и за принудително премахване на 
незаконни строежи служителите 
за контрол по строителството 
в администрацията на всяка об-
щина имат право да използват 
на територията на строителна-
та площадка следните специални 
средства:

1. устройства за принудител-
но ограничаване придвижването 
на автомобили и строителна ме-
ханизация или за преместване на 
такава механизация извън строи-
телната площадка;

2. устройства за отваряне на 
прегради и помещения;

3. светлинни и звукови устрой-
ства;

4. строителни машини и стро-
ителна механизация, технически 
средства и способи.

(4) Средствата по ал. 3 могат 
да се използват само от служите-
ли, които притежават необходима-
та квалификация.

(5) При изпълнение на функции-
те им по този закон служителите 
по ал. 2 имат право:

1. на свободен достъп до стро-
ежите, както и до сградите и съ-
оръженията по време на тяхното 
ползване; 

2. да изискват всички необ-
ходими за проверките докумен-
ти, данни, легитимация, писмени 
справки и обяснения от участни-
ците в строителството, от ли-
цата на строежа и строителната 
площадка, от заинтересованите 
администрации, от специализира-
ните контролни органи и експло-
атационните дружества;

3. да ползват данни от Един-
ната система за гражданска ре-
гистрация и административно 
обслужване при условия и по ред, 
определени със закон.

(6) При противодействие или 
при отказ да се изпълни разпореж-
дане за достъп или за освобожда-
ване на строителната площадка 
или в други случаи, определени със 
закона, разпореждането се изпъл-
нява принудително със съдействи-
ето на органите на Министер-
ството на вътрешните работи.

(7) Служителите по ал. 2 за-
дължително се застраховат сре-
щу злополука и със застраховка 
„Живот” за сметка на общинския 
бюджет.

(8) При изпълнение на служеб-
ните си задължения служителите 
по ал. 2 имат право на отличител-
ни знаци, да ползват специални 
средства и с разрешение на ми-
нистъра на вътрешните работи 
могат да притежават лично оръ-
жие за защита.

(9) Средствата, набрани от 
събраните по този закон от об-
щините приходи за общинските 
бюджети, представляващи так-
си, глоби и имуществени санкции, 
се разходват само за финансово 
обезпечаване на контролните им 
функции по този закон и за премах-
ване на незаконно строителство.

Раздел IV
Недопускане и отстраняване 

на незаконно строителство
Чл. 62. (1) Началникът на Ди-

рекцията за национален строите-
лен контрол или упълномощено от 
него длъжностно лице с мотиви-
рана заповед спира изпълнението 
и забранява достъпа до строеж 
или до част от строеж от първа 
до трета категория, който се из-
вършва:

1. без влязло в сила разрешение 
за строеж;

2. при съществени отклонения 
от одобрените инвестиционни 
проекти;
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3. със строителни продукти, 
несъответстващи на съществе-
ните изисквания към строежите 
и на изискванията на чл. 40, или в 
нарушение на правилата за изпъл-
нение на строителните и монтаж-
ните работи и на съществените 
изисквания към строежите по чл. 
39, ал. 1, 2 и 3;

4. без осигурен от възложите-
ля строителен надзор в случаите, 
когато такъв е задължителен;

5. без да е съставен протокол 
за строителна линия и ниво и/или 
без да е заверена заповедната 
книга;

6. без съгласуване с Министер-
ството на културата при услови-
ята и по реда на Закона за култур-
ното наследство - за недвижими 
културни ценности и за строежи 
в техните граници и охранителни-
те им зони, когато това се изиск-
ва по реда на този закон;

7. без да са изпълнени специал-
ните изисквания и/или да са нали-
це актовете по смисъла на закона 
и ППЗС;

8. без осигурен авторски над-
зор. 

(2) Обстоятелствата по ал. 
1 се установяват с констативен 
акт, съставен от органите на 
Дирекцията за национален стро-
ителен контрол. Констативният 
акт се връчва на заинтересова-
ните лица, които могат да пода-
дат възражения в 7-дневен срок. 
Заповедта по ал. 1 се издава в 
тридневен срок от изтичането на 
срока по изречение второ. Когато 
нарушителят е неизвестен, копия 
от констативния акт и от запо-
ведта се поставят на строежа и 
на определените за това места в 
сградата на общината, района или 
кметството.

(3) Със заповедта по ал. 1 за-
дължително се дават указания за 
отстраняване на причините, до-
вели до спирането на строител-
ството, и сроковете за тяхното 
изпълнение. При необходимост 
се разпорежда освобождаване 
на строежа и на строителната 
площадка от хора и механизация, 
както и прекъсване на захранва-
нето с електрическа и топлинна 
енергия, вода и газ. Заповедта е 
задължителна за доставчиците и 
се изпълнява незабавно.

(4) Строителството, спряно 
със заповедта по ал. 1, може да 
продължи с разрешение на органа, 
който я е издал, след отстраня-
ване на причините, довели до спи-
рането му. Разрешението за про-
дължаване на строителството се 
издава след представяне на засне-
мане и други данни, изчисления и 
документи съобразно указанията 
по ал. 3, които се прилагат като 
неразделна част към одобрения 
инвестиционен проект и доказ-
ват, че съществените отклоне-
ния са отстранени и изпълнената 
част от строежа е законосъо-
бразна.

(5) При констатиране на стро-
еж от първа до трета категория, 
незаконен строеж органите на 
Дирекцията за национален стро-
ителен контрол съставят кон-
стативен акт, който се връчва 
на заинтересованите лица, които 
могат да подадат възражения в 
7-дневен срок. Заповедта за спи-
ране на незаконния строеж се 
издава от началника на Дирекци-
ята за национален строителен 
контрол или от упълномощено от 
него длъжностно лице в тридне-
вен срок от изтичането на срока 
за възражения. Когато наруши-
телят е неизвестен, копия от 
констативния акт и от заповед-
та се поставят на строежа и на 
определените за това места в 
сградата на общината, района или 
кметството. 

(6) Със заповедта за спиране 
по ал. 5 се забранява достъпът до 

строежа.
Чл. 63. (1) Кметът на общи-

ната или упълномощено от него 
длъжностно лице с мотивирана 
заповед спира изпълнението и за-
бранява достъпа до строеж или до 
част от строеж от четвърта до 
шеста категория с нарушения по 
предходния член, ал. 1. 

(2) Обстоятелствата по ал. 
1 се установяват с констативен 
акт, съставен от компетентните 
длъжностни лица. Констативният 
акт се връчва на заинтересовани-
те лица, които могат да подадат 
възражения в 7-дневен срок. Запо-
ведта по ал. 1 се издава в трид-
невен срок от изтичането на 
срока по изречение второ. Когато 
нарушителят е неизвестен, копия 
от констативния акт и от запо-
ведта се поставят на строежа и 
на определените за това места в 
сградата на общината, района или 
кметството. 

(3) Със заповедта по ал. 1 за-
дължително се дават указания 
за отстраняване на причините, 
довели до спиране на строител-
ството, и сроковете за тяхното 
изпълнение. При необходимост 
се разпорежда освобождаване 
на строежа и на строителната 
площадка от хора и механизация, 
както и прекъсване на захранва-
нето с електрическа и топлинна 
енергия, вода и газ. Заповедта е 
задължителна за доставчиците и 
се изпълнява незабавно.

(4) Строителството, спряно 
със заповедта по ал. 1, може да 
продължи с разрешение на органа, 
който я е издал, след отстраня-
ване на причините, довели до спи-
рането му. Разрешението за про-
дължаване на строителството се 
издава след представяне на засне-
мане и други данни, изчисления и 
документи съобразно указанията 
по ал. 3, които се прилагат като 
неразделна част към одобрения 
инвестиционен проект и доказ-
ват, че съществените отклоне-
ния са отстранени.

(5) При констатиране на стро-
еж от четвърта до шеста кате-
гория или на част от него, неза-
конен строеж от компетентните 
служители се съставя констати-
вен акт, който се връчва на заин-
тересованите лица, които могат 
да подадат възражения в 7-дневен 
срок. Заповедта за спиране на 
незаконния строеж се издава от 
кмета на общината или от упъл-
номощено от него длъжностно 
лице в тридневен срок от изтича-
нето на срока за възражения. Ко-
гато нарушителят е неизвестен, 
копия от констативния акт и от 
заповедта се поставят на стро-
ежа и на определените за това 
места в сградата на общината, 
района или кметството.

(6) Със заповедта за спиране 
по ал. 5 се забранява достъпът до 
строежа.

Чл. 64. (1) Началникът на Ди-
рекцията за национален строите-
лен контрол или упълномощено от 
него длъжностно лице издава за-
повед за премахване на незаконни 
строежи от първа, втора и трета 
категория или на части от тях.

(2) Строеж или част от него 
е незаконен, когато се извършва:

1. в несъответствие с пред-
вижданията на действащия под-
робен устройствен план;

2. без одобрени инвестиционни 
проекти и/или без разрешение за 
строеж;

3. при съществени отклоне-
ния от одобрения инвестиционен 
проект;

4. със строителни продукти, 
несъответстващи на съществе-
ните изисквания към строежите, 
или в нарушение на правилата за 
изпълнение на строителните и 
монтажните работи, ако това 
се отразява на конструктивната 

сигурност и безопасното полз-
ване на строежа и е невъзможно 
привеждането на строежа в съ-
ответствие с изискванията на 
този закон;

5. при наличие на влязъл в сила 
отказ за издаване на РС;

6. в нарушение на изисквания-
та за строителство в територии 
с особена териториалноустрой-
ствена защита или с режим на 
превантивна устройствена за-
щита.

(3) Заповедта по ал. 1 се из-
дава въз основа на констативен 
акт, съставен от длъжностни 
лица на Дирекцията за национа-
лен строителен контрол. Актът 
се връчва на заинтересованите 
лица, които могат да подадат въз-
ражения в 7-дневен срок. Когато 
нарушителят е неизвестен, копия 
от констативния акт и от запо-
ведта се поставят на строежа и 
на определените за това места в 
сградата на общината, района или 
кметството.

(4) Ако заповедта за премах-
ване не се изпълни доброволно в 
определения в нея срок, тя се из-
пълнява принудително от органи-
те на Дирекцията за национален 
строителен контрол самостоя-
телно или съвместно с лица, на 
които това е възложено от начал-
ника на дирекцията или от упълно-
мощено от него длъжностно лице, 
по ред, установен с ППЗ.

(5) Въз основа на влязла в сила 
заповед за премахване на строежа 
и протокол за извършените раз-
ходи по премахването се издава 
заповед за незабавно изпълнение 
по реда на чл. 418 от Гражданския 
процесуален кодекс.

(6) Принудителното премахване 
е за сметка на извършителя и на:

1. лицето, упражнило строите-
лен надзор;

2. строителя - в случай че 
строителството е продължило 
след издадена заповед за спиране 
на строежа от Дирекцията за на-
ционален строителен контрол или 
заповед на лицето, упражняващо 
строителен надзор, вписана в за-
поведната книга на строежа;

3. строителя - в случаите по 
ал. 2, т. 2, 3 и 4;

4. проектанта и лицето, оце-
нило съответствието на ин-
вестиционните проекти - при 
несъответствие на одобрения 
инвестиционен проект, по който 
се изпълнява строежът, с изис-
кванията за безопасност по чл. 
39, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и/или с пред-
назначението на земята;

5. възложителя на строежа.
(7) Отговорността на лицата 

по ал. 6 е солидарна.
Чл. 65. (1) Кметът на общи-

ната или упълномощено от него 
длъжностно лице издава заповед 
за премахване на строежи от 
четвърта до шеста категория, 
незаконни строежи или на части 
от тях.

(2) Заповедта по ал. 1 се изда-
ва въз основа на констативен акт, 
съставен от компетентните слу-
жители. Актът се връчва на заин-
тересованите лица, които могат 
да подадат възражения в 7-дневен 
срок. Когато нарушителят е не-
известен, копия от констативния 
акт и от заповедта се поставят 
на строежа и на определените за 
това места в сградата на общи-
ната, района или кметството.

(3) Ако заповедта за премахва-
не не се изпълни доброволно в оп-
ределения в нея срок, тя се изпъл-
нява принудително от общината 
по ред, определен с ППЗ.

(4) Въз основа на влязла в сила 
заповед за премахване на строежа 
и протокол за извършените раз-
ходи по премахването се издава 
заповед за незабавно изпълнение 
по реда на чл. 418 от Гражданския 
процесуален кодекс. 

(5) Принудителното премах-
ване е за сметка на извършителя 
и на:

1. лицето, упражнило строите-
лен надзор;

2. строителя - в случай че 
строителството е продължило 
след издадена заповед за спира-
не на строежа от кмета на об-
щината или заповед на лицето, 
упражняващо строителен надзор, 
вписана в заповедната книга на 
строежа;

3. строителя - в случаите на 
незаконен строеж по негова вина;

4. проектанта и лицето, оце-
нило съответствието на ин-
вестиционните проекти - при 
несъответствие на одобрения 
инвестиционен проект, по който 
се изпълнява строежът, с изисква-
нията за безопасност по чл. 39, ал. 
1, т. 1 - 4 и/или с предназначение-
то на земята;

5. възложителя на строежа.
(6) Отговорността на лицата 

по ал. 5 е солидарна.
Чл. 66. По въпроси, които не са 

уредени в този и предходния раз-
дел, се прилагат разпоредбите на 
Административнопроцесуалния 
кодекс.

Раздел V.
Премахване на негодни за полз-

ване или застрашаващи сигурност-
та строежи

Чл. 67. (1) Собствениците 
на строежи са длъжни да ги под-
държат в техническо състояние, 
отговарящо на съществените 
изисквания по чл. 39, ал. 1 - 3, да 
не извършват и да не допускат из-
вършването на промени в тях, кои-
то водят или могат да доведат до 
влошаване на проектните нива на 
съответствие с изискванията за 
целия строеж или за отделни него-
ви характеристики.

(2) При аварии или други об-
стоятелства, застрашаващи 
обект по ал. 1 с увреждане или 
разрушаване, собственикът на 
обекта е длъжен да предприеме 
незабавни действия за тяхното 
предотвратяване или за отстра-
няване на причинените уврежда-
ния, възстановяване на обекта и 
да уведоми общината.

(3) В случай че обект по ал. 1 
не се поддържа в добро състояние, 
както и при възникване на обсто-
ятелствата по ал. 3, кметът на 
общината издава заповед, с която 
задължава собственика да извърши 
в определен срок необходимите ре-
монтни и възстановителни дейнос-
ти за поправяне или заздравяване.

(4) Кметът на общината може 
да задължи със заповед собстве-
ниците на заварени или търпими 
строежи да премахнат, преобра-
зуват или ремонтират неподхо-
дящи по местонахождение, разпо-
ложение, вид и материали огради, 
гаражи, второстепенни, селско-
стопански и временни постройки, 
септични ями, канализационни съ-
оръжения, насаждения, както и да 
извършат необходимите работи в 
интерес на сигурността, безопас-
ността на движението, здравео-
пазването, хигиената, естетика-
та, чистотата и спокойствието 
на гражданите. 

(5) Кметът на общината изда-
ва заповед за премахване на стро-
ежи, които поради естествено из-
носване или други обстоятелства 
са станали опасни за здравето и 
живота на гражданите, негодни 
са за използване, застрашени са 
от самосрутване, създават усло-
вия за възникване на пожар или са 
вредни в санитарно-хигиенно от-
ношение и не могат да се попра-
вят или заздравят.

(6) Собствениците на обекти 
по ал. 1 носят имуществена от-
говорност за причинени вреди и 
пропуснати ползи от своите ви-
новни действия или бездействия, 

в резултат на които е настъпила 
авария на строежа, довела до ма-
териални щети или увреждане на 
трети лица и имоти.

Чл. 68. (1) Състоянието на 
обектите и необходимите ре-
монтни и възстановителни дей-
ности, както и обстоятелствата 
по ал. 6 на предходния член се ус-
тановяват с протокол от комисия, 
назначена от кмета на общината.

(2) Комисията действа слу-
жебно или по искане на заинте-
ресованите лица, като събира 
всички необходими данни за вида 
и състоянието на строежа и из-
слушва заинтересованите лица. 
Въз основа на констатациите, 
отразени в протокола, комисията 
предлага на кмета на общината 
строежът да се поправи, заздрави 
или да бъде премахнат.

(3) Строежите се поправят, 
заздравяват или премахват от 
собствениците за тяхна смет-
ка в срок, определен в заповедта 
на кмета на общината по ал. 4, 5 
или 6 на предходния член. Когато 
строежът създава непосредстве-
на опасност за здравето или жи-
вота на гражданите, кметът на 
общината допуска предварително 
изпълнение на заповедта. Премах-
ването на строежи се извършва 
след одобряване на план за упра-
вление на строителни отпадъци 
по чл. 11 от Закона за управление 
на отпадъците.

(4) Заповедта по ал. 3 се съоб-
щава на заинтересованите лица 
и може да се обжалва по реда на 
този закон.

(5) Когато в заповедта по ал. 
3 е допуснато предварително из-
пълнение или тя не е изпълнена в 
определения срок, строежът се 
поправя, заздравява или премахва 
от общината по ред, определен с 
ППЗ.

(6) В случаите по ал. 5 въз ос-
нова на влязлата в сила заповед по 
ал. 3 и протокол за извършените 
разходи се издава заповед за не-
забавно изпълнение по реда на чл. 
418 от Гражданския процесуален 
кодекс.

(7) Собствениците на стро-
ежите са длъжни да осигурят дос-
тъп за извършване на дейностите, 
определени в заповедта на кмета 
на общината. При отказ достъ-
път се осигурява принудително 
със съдействието на полицията.

(8) За недвижими културни 
ценности установяването на 
състоянието им и последващите 
мерки и процедури се извършват 
по реда на Закона за културното 
наследство.

Чл. 69. (1) Извън случаите по 
този раздел собственик може да 
премахне свой законен строеж, 
след като уведоми общинската 
(районната) администрация и 
Агенцията по геодезия, картогра-
фия и кадастър и след одобряване 
на план за управление на строи-
телни отпадъци по чл. 11 от Зако-
на за управление на отпадъците, 
а когато строежът е обект на 
културно-историческото наслед-
ство - след съгласуване с Минис-
терството на културата.

(2) В зависимост от вида на 
строежите, сложността и харак-
тера на премахването главният 
архитект на общината (района) 
може да издава задължителни тех-
нически предписания.

(Забележка: Глава осма - Адми-

нистративнонаказателна отго-

ворност; Допълнителни, преход-

ни и заключителни разпоредби се 

редактират в приемственост и 

в съответствие на ЗУТ след про-

фесионално обсъждане между 

представители на всички учас-

тници в инвестиционния процес 

и на специализираната публична 

админис трация, след което мо-

гат да се добавят към текста на 

настоящия проектозакон.)


