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1. Камара на строителите в България 
Строител - стр. 22; 23 - Доц. д-р инж. Иван Марков, декан на Строителния 
факултет при УАСГ: Имаме идея за нова специалност по мениджмънт в 
строителството 
03.10.2014 11:49 
Невена Картулева 
Доц. д-р инж. Иван Марков е роден в с. Мало Конаре на 14 май 1957 г. Завършва УАСГ 
със специалност „Промишлено и гражданско строителство" през 1982 г. След това 
става и инженер специалист по приложна математика в Техническия университет. 
През 1986 г. защитава докторска степен. От 2003 г. е доцент в катедра „Строителна 
механика" на УАСГ, а през 2008 г. става неин ръководител. От 2003 до 2010 г. е научен 
секретар на СНС по механика на строителните конструкции. 
Специализирал е по подготовката на софтуер за строително проектиране и създаване 
на графични потребителски интерфейси в Белгия. Работил е по динамични 
изследвания в АЕЦ „Козлодуй", по проект на динамичен гасител в Русе. От февруари 
2012 г. е декан на Строителния факултет при УАСГ. 
Доц. Марков, минаха близо три години, откакто бяхте избран за декан на Строителния 
факултет при УАСГ. Какво се случи през тях? 
Вървим по план, подготвяме студенти по основната ни специалност - „Строителство на 
сгради и съоръжения", както и по „Конструктивно инженерство", „Изследване и 
проектиране на строителни конструкции". 
Преди две години открихме нова магистърска програма - „Управление на проекти в 
строителството". Тя е разработена от колектив на катедра „Организация и икономика 
на строителството" към Строителния факултет. Курсът е с продължителност 3 
семестъра, а формата на обучение е редовна и задочна. Програмата е икономически 
ориентирана и интересът към нея е голям. Предназначена е за завършилите висше 
образование в направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия". Планираме да 
я разширим и да е достъпна за завършилите всички технически науки. За това е нужна 
допълнителна акредитация, която започваме да разработваме. 
Подготвяме още няколко изненади със специалностите, но все още работим по тях. 
Едно от намеренията е да въведем може би задочно обучение за „Строителство на 
сгради и съоръжения" (ССС). То се налага поради естеството на икономиката и на 
пазара на труда. Много хора искат да работят и да учат, което не е лесно. Особено за 
сравнително тежка специалност, като ССС. Предстои да обсъдим въпроса на първия 
ни факултетен съвет за учебната година, който ще се проведе на 14 октомври. 
Имаме идея и за нова специалност, свързана с мениджмънта в строителството, по 
примера на западните университети. Тя ще бъде фокусирана в производствения 
сектор на строителството, а не толкова в инвестиционното проектиране. Целта е да 
обучим хора, които да имат общи понятия от всичко в отрасъла. Те ще отговарят за 
обектите. Преди ги наричаха технически ръководители, а днес - мениджъри. 
Тази специалност няма да е сравнима с „Управление на проекти в строителството", 
защото ще е повече насочена към организацията и ръководеното на производствения 
процес. 
Как дойде идеята за обучение по мениджмънт в строителството? 
Повечето преподаватели във факултета са практикуващи инженери, в това число и аз. 
Нашите контакти с бизнеса са ако не ежедневни, то много чести и знаем 
приблизително от какво се нуждае секторът. Затова ще се съсредоточим в това 
нашите студенти да придобият познания и умения в област, в която в момента имат 
по-малко квалификация. 
Кога се очаква програмата на специалността да е готова и да започне прием по нея? 
Би трябвало да е догодина. Обучението ще е редовно. Още е под въпрос, дали 
студентите ще излизат магистри или бакалаври. Трябва да преценим и възможностите 



 
Преглед на медиите 
04.10.2014 г./Събота 

 

Предложената информация има за източник всяка една от изброените медии в заглавията. 
ПР отделът не носи отговорност за некоректно цитирана информация от самите медии. 

за тяхната реализация. Ами ако трудовият пазар не ги приеме? Има примери със 
специалности, които тръгват добре и след първата реализация на пазара интересът 
към тях моментално спада. Поради тази причина нямаме намерение да въвеждаме 
екзотични специалности. Вече 73-та година в този университет не са си позволявали и 
ние не си позволяваме да подготвяме кадри, които да се чудим какво да правим. 
Поради икономически причини може да има временни проблеми при реализацията им, 
но не и при приложението на наученото. 
При образованието в Европа все повече се акцентира на провеждането на практики. У 
нас доста по-застъпено е теоретичното обучение. Къде е балансът между двете? 
Въпросът е много деликатен, защото зависи за какво подготвяме инженера. Поради 
необходимата мобилност трябва да го обучим в повече области. Защото на пазара на 
труда никой не гарантира, че от дипломирането си до пенсия завършилите при нас 
кадри ще работят едно и също. 
В професията на строителния инженер има няколко направления и не се знае кога с 
кое ще се заемат. Вярно - има допълнителни образователни курсове, продължаваща 
квалификация, но трябва да е налице основата. Няма начин впоследствие за няколко 
месеца кадрите да се подготвят, ако я няма базата. 
Практиката е показала, че обучавайки студентите за инженер-конструктори с елементи 
на икономически познания и мениджърски умения, те се справят в доста клонове на 
строителния отрасъл. Никой не е съвършен, учим се цял живот, но мога да заявя, че 
нашите кадри са готови веднага след завършване да се включат в работата, особено в 
най-сложната й част - проектирането. Защото тя изисква специфични познания и 
практически умения. 
Работим с колеги от чужди университети и фирми и оценката за университета ни е 
превъзходна. Не се гордея с това, че наши възпитаници работят извън страната 
немили-недраги, но засега така налага икономическата обстановка у нас. Но пък там, 
където са, се представят чудесно. Най-голямата радост за мен беше, когато лично 
установих това. 
Преди две години работех по проект за фотоволтаици, бях консултант и трябваше да 
пътувам до Лондон, за да защитавам конструкцията. Там проведохме дълги и 
изморителни разговори. 
След тях един от експертите в дирекцията се обърна към мен и ми каза: „Чудесно 
подготвяте студентите във вашия факултет. В моята дирекция имам седем 
специалисти, завършили УАСГ. Студентите от Англия знаят много по-малко, защото са 
по-съсредоточени върху икономически и управленски познания и им липсват 
конструктивните." Това е едно от най-големите признания, които съм чувал. По това 
време не беше минала и година, откакто бях избран за декан на Строителния 
факултет. Разказвам тази история на почти всички събрания на факултета. 
Но сега я припомням заради извода от нея -че към обучението не може да се 
подхожда едностранно. Не бива да изключваме теорията за сметка на практиката или 
обратното. Необходимо е равновесие. Ако някой ви каже, че предлага изключително 
широкопрофилна подготовка, това означава, че не произвежда специалисти. Нашите 
студенти имат достатъчно практики -който иска, нека дойде да види. 
Обсъждали ли сте с фирмите варианти за стаж при тях? 
Да, разбира се. Имаме споразумение за това с КИИП. По европейски програми също 
се осъществиха поредица от студентски практики. Новото, което касае строителната 
професия, е това, че тя предстои да бъде регулирана. Екип към Министерството на 
образованието и науката, в който участвам и аз, съставя изискванията. Работната 
група е доста голяма, има представители от различни университети от областта на 
инвестиционното проектиране-транспортно строителство, водоснабдяване и 
канализация, отопление и вентилация и т.н. 
Регулацията означава, че определеният минимум от знания ще бъде наред с всичко 
друго предписан и посочен като задължителен от държавата. Засега в България 
регулирани специалности са правото, медицината и архитектурата. 
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Онова, което ще се промени, след като регулацията влезе в сила и за строителните 
инженери, е, че още ще повишим качеството на подготовката. Ако някои специалности 
не покриват напълно изискванията, те ще трябва да се приведат в съответствие. Има 
базови учебни предмети, в които е определен минимум лекции и упражнения и степен 
на придобити познания. Сега не е задължително да се спазват тези изисквания. Но 
след изготвянето на наредбата ще стане. Работната група ще се събира отново през 
ноември и тогава ще уточним критериите. Те ще се отразят пряко върху учебните 
планове на университетите. 
Напоследък все повече университети предлагат обучение за строителни инженери. На 
какво се дължи това? 
Целта не е да обучаваш всеки и по всичко. При нас откриването на нови специалности 
минава през обсъждане между ръководителите на катедри, деканите и ректора. И на 
нас ни трябват студенти, но се съобразяваме с капацитета си и в какво 
преподавателите са добре квалифицирани. В противен случай започва произвеждане 
„на килограм" на неподготвени студенти. Засега изключително държим да не го 
правим. 
Какъв беше приемът за учебната 2014/2015 г.? 
Останаха около 10% незаети места, но това е относително. Ако бяхме обявили повече, 
още по-голям брой щяха да са незапълнени. Мисля, че предвид толкова фактори, 
влияещи негативно върху висшето образование и приема на студенти, това е 
приемлив резултат. Бих казал почти добър - поне за факултета, който ръководя. 
Към кои специалности в Строителния факултет имаше най-голям интерес? 
В инженерните специалности има флуктуации. Понякога интересът клони към едни, 
друг път 
- към други. Миналата година например беше понижен към „Водоснабдяване и 
канализация" (ВиК) за сметка на „Геодезия". Тази година е обратното. Не мога да кажа 
каква е причината. ВиК обичайно е една от най-търсените специалности, защото е 
фактор за упражняването на градска професия 
- не е необходимо да се ходи по обекти извън населените места. 
Вашият факултет поставя началото на конкурса „Най-добра дипломна работа". 
Разкажете повече за провеждането му тази година. 
Всяка година провеждаме конкурса благодарение на КСБ . Камарата винаги ни е 
подкрепяла 
- и морално, и финансово, според възможностите. 
Конкурсът тече в момента, приели сме предложените дипломни работи. Имаме текущи 
ангажименти по записване на първокурсниците, попълване на документация - 
обичайните административни ангажименти при започване на учебната година. Когато 
приключим с тях, комисиите ще се съберат и ще разгледат предложенията. Около 
Деня на народните будители - 1 ноември, връчваме дипломите на завършилите през 
юли, тогава обявяваме и резултатите от конкурса. 
Как демографската криза се отразява на висшите училища? 
В строителството никога аварията не се дължи само на една причина. Затова нека 
започнем с това, че политиката за образованието не е достатъчно добра. Държавата е 
тази, която има данни, прогнози, статистика. Те може и да са слаби. Но винаги са по-
силни от възможностите на един декан. 
В момента държавната поръчка се осъществява по твърде примитивна, според мен, 
схема. Деканите я определят, изпраща се в Министерския съвет, където я 
препечатват, подписват я като постановление и... готово. А не сме ние компетентните 
лица, които да казват къде колко студенти ще бъдат приети. 
Когато държавата има нужда от инвестиции в определена област, то тя трябва да 
вземе мерки и да подготви кадрите в нея. Двете неща са пряко свързани. Че страната 
се нуждае от инвестиции 
- това е вън от всякакво съмнение. Но инвеститорът идва тук и първата му работа, 
колкото и чудно да е, не е корупцията, а да проучи наличието на квалифициран 
персонал. Евентуално може да го дообучи, но в рамките на приличното - не да започне 
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от преподаваното в първи курс. Когато има кадри, се прави и капиталовложение. В 
противен случай инвеститорът си заминава и отива в друга държава, където ще 
разполага с подготвени специалисти. Чрез образованието е най-лесно и разумно 
държавата да планира и провежда икономическата си политика. 
Познавам не само строителния бизнес. У нас има чуждестранни фирми, в които 
работят от 600 до 800 инженери. Нали си представяте как се намират 800 души от 
една специалност, ако факултетът годишно подготвя по 80 или 100 магистри от нея? 
Това са цели 8 випуска, заети в една-единствена фирма. Вследствие на това се стига 
до недостиг на работна ръка. При нискоквалифицирания труд обучението се извършва 
за две седмици, но няма как да станеш инженер за същото време. 
В нашия бранш негативно се отрази демографската и икономическата криза, лошото 
планиране и водене на политика от страна на държавата, изтичането на част от 
студентите в университети в чужбина. Начинът на финансиране също е фактор. Аз съм 
наясно, че няма как един студент да бъде обучаван 5 години от 50 преподаватели. 
Дори най-богатите страни не могат да си го позволят. 
Не можем да избягаме и от определянето размера на субсидиите според броя 
студенти. Но нека се даде приоритет на общата инвестиция в образованието - било то 
за техника или за квалификация на преподавателите. Когато се преструктурира 
финансирането, съм убеден, че и резултатите ще са налице. 
Имате ли наблюдения как е уредено финансирането в чуждите университети? 
Навсякъде то е свързано и с броя студенти. Доста чужди университети се рекламират 
и в България. Те също се нуждаят от студенти, защото колкото повече хора обучават, 
толкова повече субсидии ще получат. Но пък, опитвайки се да задържат 
възпитаниците си, понижават качеството. Университетите стигат дотам да приемат 100 
души и с компромиси да ги оставят до един да завършат. Така намаляват изискванията 
към студентите. 
Във франция например е малко по-различно. Там входът на университетите е широко 
отворен, но с всяка следваща година се стеснява. Една от важните политики на 
държавата е така да планира образованието, че да привлече инвестиции. 
Може ли неограниченият прием да се въведе и у нас? 
Той и сега на практика е неограничен. Мога да обявя 1000 места за факултета, нямам 
причини да не го правя. Но и нямам причини да го допусна, макар че в други висши 
училища се случва. Особено при по-търсените специалности. 
По какви проекти сте работили като строителен инженер? 
В университета преподавам най-тежките формули - водя дисциплината „Строителна 
механика". Последното, с което се занимавах извън него, беше аварията в УНСС. С 
колегите от УАСГ около 2 - 3 месеца изследвахме причините за нея и съставихме 
предписания. УНСС проведе обществена поръчка и избра изпълнител, който да укрепи 
сградата. 
Понякога се налага да помогнем безвъзмездно. Един от тези случаи беше при 
земетресението на 22 май 2012 г. В Перник. Още на следващата сутрин сформирахме 
6 - 7 екипа и направихме оценка на сгради, в които имаше напуквания и други повреди. 
Преценихме дали хората могат да останат в тях, или се налага евакуация. В такива 
случаи се отзоваваме. Наши екипи бяха и в Мизия. 
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Строител - стр. 19 - Необходими са законодателни изменения за насърчаване на 
мобилността 
03.10.2014 11:49 
Мирослав Еленков 
На работен семинар беше презентиран проект на Конфедерацията на работодателите 
индустриалци в България (КРИБ) за насърчаване и подпомагане на мобилността. Той 
цели да се подобрят квалификационните умения на заетите лица. Специфичните му 
задачи бяха представени от експерти на КРИБ и КНСБ. Според тях свободното 
придвижване на работна сила е в основата за развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика. Участващите в семинара се обединиха около идеите за 
насърчаване на трудовата мобилност на заетите лица, по-широкото и ефективно 
прилагане на формите за гъвкава заетост и изграждането на ефективна система за 
установяване на трайна връзка между бизнеса и образователните институции. 
Строителният бранш беше представен от Пламен Иванов - зам.-председател на 
Камарата на строителите в България (КСБ ). 
„При тази глобализация и повишаваща се конкуренция между фирмите, които навлизат 
на българския пазар, и родните важен фактор е качественият персонал, защото само с 
машини няма как да просперираш. А имайки проблемите с образованието в България, 
шансът да бъдем на ниво е търсенето на служители вътре в страната, т.е. максимална 
вътрешна мобилност, без да си пречим един на друг. Другият вариант е да наемем 
хора отвън", обясни Александър Трифонов - експерт в КРИБ. 
ЕС има голяма диференциация между условията, които се предлагат за работа. 
Вътрешната мобилност е много важната. Трябва да се създават предприятия в 
нискоразвитите райони, като държавата ги подпомага, за да има бизнес и там, затова 
обаче са нужни законодателни промени. По този начин ще се стимулира мобилността", 
допълни Трифонов. 

 
 
Строител - стр. 20; 21 - Пасивни сгради? Само при активна държава 
03.10.2014 11:49 
Елица Илчева 
Само след 6 години България заедно с останалите страни в ЕС ще бъде задължена да 
строи всяка нова сграда по стандарта „почти нулево енергийно потребление", близък 
до известния международен стандарт „Пасивна къща". За да се осъществи тази 
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революция, 28-те членки на общността трябва да създадат собствени дефиниции за 
понятието. Повечето още не са готови, България - също. 
В края на юни миналата година Министерството на инвестиционното проектиране 
(МИП) възлага чрез обществена поръчка изготвянето на „Aнaлuз, проучвания и 
актуализация на (разработване на нови) нормативни актове в областта на енергийната 
ефективност за проектиране, изграждане и обновяване на сгради в съответствие с 
изискванията на Директива 2010/31/ЕС". Обект на поръчката е и въвеждането на 
национално определение за „сграда с почти нулево потребление на енергия". Избран е 
изпълнител - „ТУ - Технологии -BGBC Академия", който е единственият кандидат в 
търга. За момента обаче не можем да говорим, че работата е свършена, защото 
според голяма част от експертите предложеният проект трябва да бъде преработен. 
В края на 2013 г. браншови организации и експерти в областта на мерките за 
енергийна ефективност (ЕЕ), сред които центърът „ЕнЕфект", Камарата на архитектите 
в България (КАБ), сдружението ИГ „Пасивни сгради - България", Институтът за нулево 
енергийни сгради, Българската асоциация по инфрачервена термография, 
Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС), КИИП, преподаватели 
от УАСГ, инициират широко обществено обсъждане. Те смятат, че предложените 
проектодокументи не биха довели до създаване на реални условия за строителството 
на почти нулево енергийни сгради у нас, защото залагат погрешни принципи и дори не 
разглеждат съществени елементи от съвременното проектиране. 
А докато се оформя нормативната база, Камарата на строителите 
(КСБ ) вече работи по проекти, които ще подпомогнат подготовката на специалисти в 
сектора. Това е и целта на втория етап от проекта BUILD UP Skills в България, 
финансиран по програма „Интелигентна енергия - Европа", в който КСБ е основен 
партньор заедно с Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект", Националната 
агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), института „Пасивна 
къща" - Дармщат, Германия, и професионални гимназии по строителство и 
архитектура. 
Проектът цели повишаване имиджа на строителната професия чрез дългосрочни 
решения в областта на енергийната ефективност, а на първата информационна среща 
по него арх. Здравко Генчев разкри тайните на чудото „пасивна къща". 
23 години стъпка по стъпка 
В началото на 90-те години на миналия век, когато проф. Волфганг файст създава в 
Дармщат института „Пасивна къща" (този институт през 1991 г. изгражда първата 
пасивна сграда, която и до днес не е променила своите показатели за ефективност), 
идеята за ефективност в крайното потребление на енергия е позната на малцина 
ентусиасти у нас. Липсват държавна политика, нормативна основа и достатъчно 
подготвени кадри. Енергията се смята за даденост, а не за ценност. Подобно е 
положението и в другите страни в Европа. 
След това идва романтичният период, когато започва да се мисли, че трябва да се 
върне биоклиматичната архитектура, за да се живее природосъобразно - появяват се 
прекрасни решения, но много бързо става ясно, че този подход не е достатъчен, за да 
изчерпи потенциала, който се съдържа в една сграда. И понятието „пасивна къща" се 
настанява трайно. 
То е крайно важно в мисията на Европа и на целия свят да се строят интелигентни и 
конкурентни градове. фокусът се поставя върху дългосрочната перспектива в 
планирането за устойчиво развитие, качеството на обитаване и придвижване, 
комфорта и здравословните условия на живот в сградите. 
90% икономия и 100% здраве 
Стандартът „Пасивна къща" е един от най-високите стандарти за енергийна 
ефективност, при който се постига съкращаване на потреблението на енергия с до 
90%. Вече има повече от 40 хил. пасивни сгради по цял свят, като по-голямата част от 
тях са построени след 2000 г. Отоплението в този тип постройки се осъществява от 
„пасивното" натрупване на енергия от слънцето, електрическото оборудване и хората, 
които я обитават. Останалото малко количество енергия може да се осигури от ВЕИ и 



 
Преглед на медиите 
04.10.2014 г./Събота 

 

Предложената информация има за източник всяка една от изброените медии в заглавията. 
ПР отделът не носи отговорност за некоректно цитирана информация от самите медии. 

постройката съвсем лесно да се превърне в нулево енергийна или плюсова (т.е. да 
произвежда повече енергия, отколкото потребява). 
Термомостовете в пасивната сграда са ограничени до минимум, за да се намалят 
топлинните загуби. Избягването на прегряването чрез подходяща ориентация на 
къщата, висококачествени прозорци с тройно остъкляване и необходимото засенчване 
спомагат да се ограничи нуждата от охлаждане. Тази къща задължително има 
вентилационна система с рекуператор за оползотворяване и възстановяване на 
енергията и балансирано постоянно подаване на свеж въздух. Резултатът е 
впечатляваща цялостна система, която не само спестява до 90% от разходите за 
отопление, но също така осигурява достатъчно кислород. 
Инвестициите се изплащат 
Инвестиционните разходи за една пасивна сграда може да са по-високи от тези за 
обикновената (по някои данни , между 8 и 11% спрямо строителство по настоящите 
норми), но експлоатационните са значително по-ниски. При отчитане на средствата за 
целия жизнен цикъл на зданието (което е задължително според Директивата за 
енергийните характеристики на сградите) една пасивна постройка е значително по-
рентабилна икономически, което я прави особено подходяща за публичните власти. 
Годишното потребление на енергия за отоплението и охлаждането й не трябва да 
надвишава 15 kWh/m2 нетна разгъната застроена площ. В стандартен панелен 
апартамент без допълнителна изолация са нужни над 150 kWh/m2, а в типична 
еднофамилна къща (отново без изолация) - дори и повече. Със строителството по 
съвременните норми (след 2009 г.) се очаква да се постигне потребление от около 60 
kWh/m2, в случай че дейностите са изпълнени според проектните характеристики. 
Не на последно място, качественото изпълнение и материали осигуряват по-дълъг 
живот на сградата. Ако говорите с хора, които живеят в пасивни къщи, най-често ще 
чуете две неща: че те и децата им са спрели да страдат от респираторни заболявания 
и че през хладен есенен ден една романтична вечеря на свещи е достатъчна, за да 
затопли цялото помещение. 
Първият публичен проект е в Габрозд 
На въпроса, как избрахте да подкрепите точно Габрово за строежа на първата пасивна 
сграда, Драгомир Цанев от „ЕнЕфект" отговаря с шега: „Все пак това е град, в който 
хората режат опашките на котките си, за да се затварят по-бързо вратите и да не 
излиза топлината от стаята." 
Но в действителност едва ли пословичната спестовност, с която са известни габровци, 
е причина те да се радват на първата детска градина с наистина близко до нулево 
потребление на енергия. Според Цанев заслугата за това е на кмета Таня Христова, 
която отдавна гледа в бъдещето. И детска градина „Слънце" е реалност. 
Тя е не само реализиран пилотен проект на сграда, строена по стандарта „Пасивна 
къща" на европейската инициатива PassREg, но и първата българска пасивна 
публична сграда, при това с официално международно признание и сертификат. 
Строителната площадка на новата база на детското заведение е разкрита в края на 
март 2013 г. Проектът е на архитектурно студио „СолЕр Интернешънъл" ООД със 
съдействието на „ЕкоЕнергия" и „ЕнЕфект", като в процеса членове на екипа са 
официално сертифицирани от института „Пасивна къща". Година и половина по-късно 
сградата е готова. В действителност при нея енергийните спестявания, макар и 
съответстващи на всички очаквания, сякаш не са най-важното. С прилагането на 
концепцията за децата ще бъде осигурен оптимален топлинен комфорт, а чрез 
вентилационната система 
- и значително, в пъти по-добро качество на въздуха в сградата. Дори и през зимата 
прозорците да не се отварят, контролираната вентилация ще осигури два до три пъти 
по-ниски нива на въглероден диоксид, отколкото механичното проветряване, при това 
без да се нарушава температурният комфорт. формата и ориентацията на 
двуетажното здание и вътрешното разположение на помещенията предполагат 
максимални топлинни печалби от слънцегреене и съответно минимални топлозагуби. 
В помещенията има подово лъчисто отопление, оразмерено при температурен режим 
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32 - 37 °С. Предвидена е контролирана вентилация с рекуператори с КПД > 75%, при 
което затоплянето на въздуха се нуждае от минимално количество енергия. Основният 
топлоизточник е термопомпен агрегат „въздух 
- вода". Като допълваща и резервна мощност при много ниски зимни температури се 
включва абонатна станция на централното отопление. Поставен е комбиниран бойлер 
за подгряване към слънчева инсталация със селективни колектори. Всички външни и 
вътрешни стени са от решетеста тухла (25 см) и топлоизолация от външната страна 
(20 см, EPS с графитни частици). Покривът е скатен, с бетонна конструкция, 
топлоизолиран с 30 см стъклена вата. Подът се топлоизолира с 18 см XPS под 
подовата стоманобетонна плоча и с 2 см над подовата плоча за екраниране на 
подовото отопление. Поставена е ПВЦ дограма с троен стъклопакет с високи 
топлоизолационни параметри, отговарящи на критериите на стандарта „Пасивна 
къща". 
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Строител - стр. 10 - ЧЕЗ с инициатива срещу кражба на инфраструктура 
Подобен вандализъм нарушава сигурността на доставките на хиляди клиенти, 
сред които болници и училища 
03.10.2014 11:49 
Мирослав Еленков 
През последните години кражбите и увреждането на национални инфраструктурни 
обекти не само причиняват щети за милиони левове на редица комуникационни и 
транспортни компании, но и на икономиката на страната като цяло. Те се превръщат 
във все по-голяма заплаха за сигурността, здравето и безопасността на българските 
граждани. Въпреки безспорните материални и нематериални щети, които нанасят, 
подобни набези често остават ненаказани. Почти няма ефективни присъди за кражба и 
увреждане на енергийни съоръжения на ЧЕЗ, което е причина компанията да 
призовава за по-строги наказателни мерки. Сред обсъдените възможности за 
законодателни промени е предложението посегателствата над елементи от 
инфраструктурата да бъдат третирани като престъпления срещу националната 
сигурност. Подобен вандализъм нарушава сигурността на доставките на хиляди 
клиенти, ключови държавни институции, болници, училища и пряко застрашава 
нормалното функциониране на държавата. Поради този факт от компанията поканиха 
Камарата на строителите в България (КСБ ) да се включи в тяхната инициатива под 
наслов „Не позволявай да те ограбват. Кражбите на съоръжения от инфраструктурата 
ощетяват всички нас". 
Идеята за подобна инициатива възниква по време на последното заседание на 
Потребителския съвет на ЧЕЗ България през юли 2014 г. Дружеството заедно с 
граждански и потребителски организации и Българската асоциация по рециклиране се 
обединяват около необходимостта от мобилизиране на обществената нетърпимост и 
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по-ефективни законодателни мерки, за да се противодейства на кражбите на 
съоръжения и те да не остават безнаказани. За да коментира този наболял въпрос, 
потърсихме за мнение изпълнителния директор на „ЧЕЗ Разпределение България" АД 
Стефан Апостолов. 

 
 
Строител - стр. 10 - Стефан Апостолов, изпълнителен директор на „ЧЕЗ 
Разпределение България" АД: Щетите възлизат на над 44 млн. лв. 
Надявам се, че с КСБ ще обединим усилия срещу набезите 
03.10.2014 11:49 
Г-н Апостолов, проблемът с кражбите на инфраструктурни съоръжения е голям. Какви 
са неговите измерения за групата на ЧЕЗ? 
От стъпването на компанията в България през 2005 г. до 2013 г. размерът на преките и 
непреките щети от посегателства върху съоръженията ни възлиза на 44 млн. лв. Това 
е значителна сума, която влагаме във възстановяване вместо в подобрения и 
обновяване на мрежата. Но това съвсем не е всичко. Освен милионите левове загуби 
за компанията, повредените трансформатори и кабели кражбите на съоръжения 
излагат на риск живота и здравето както на извършителите, така и на нашите 
служители и подизпълнители или на трети лица. Посегателствата ощетяват стотици 
клиенти, като домакинства, бизнес потребители и институции. Те остават без 
електричество, страдат от резки промени в напрежението, които могат да повредят 
уредите им, а институциите и бизнесът не могат да работят нормално и да обслужват 
гражданите и своите клиенти. Само за първите 5 месеца на годината посегателствата 
по мрежата причиниха 159 прекъсвания на електрозахранването, в резултат на които 
бяха засегнати близо 100 000 клиенти от различни населени места. Всичко това се 
случва заради нерегламентирани прояви на отделни лица, които за съжаление остават 
неразкрити и продължават година след година. 
Какви мерки предприемате, за да ограничите кражбите? 
Никога не сме спирали да прилагаме превантивни мероприятия, но за съжаление те 
носят частични резултати. Дружеството отделя големи по размер средства за охрана 
на съоръженията, два пъти годишно се извършват обходи на обектите. Прибягваме и 
до някои съвсем технически превантивни методи - използваме нова технология кабели 
с алуминиево покритие, които не представляват интерес за крадците за разлика от 
съоръженията с медно покритие. 
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Къде посегателствата са най-големи? Какво най-често става обект на кражби? 
Освен традиционните медни обвивки на кабели, проводници, метални капаци, решетки 
и рамки, интерес за крадците напоследък все повече представлява 
трансформаторното масло. То намира всесезонно приложение - през лятото като 
гориво, а през зимата за отопление с печки. Така за няколко литра се увреждат 
съоръжения за стотици хиляди левове, тъй като маслото осигурява изолацията на 
трансформатора и когато се източи, съоръжението аварира и трябва да се подмени. А 
един трансформатор струва между 10 и 30 хил. лв. Парадоксално е, че най-често 
подобни посегателства се случват в малките населени места и дори в светлата част на 
деня, но рядко се сигнализира на органите на МВР. Вероятно хората до известна 
степен подценяват значението на подобни случаи. Затова и желанието ни е с тази 
инициатива да информираме обществото колко мащабен и сериозен всъщност е 
проблемът с кражбите на съоръжения и да създадем по-голяма нетърпимост към 
подобни на пръв поглед „дребни" престъпления. 
Комуникирате ли с органите на МВР с цел пресичане на кражбите и има ли чуваемост 
от тяхна страна? 
Да, разбира се. За всеки конкретен случай уведомяваме органите на МВР и 
съдействаме в рамките на нашата компетентност. Уверен съм, че полицията 
предприема всички необходими мерки по разкриване на извършителите. 
Мислите ли, че трябват законодателни промени, които биха ограничили 
посегателствата? 
Законът трябва да подходи с тежка ръка към всички, които нанасят не само 
материални щети, но и застрашават човешки животи. Трябва да е ясно, че 
посегателствата върху съоръжения пряко вредят на сигурността на доставките на 
електроенергия, качеството на живот на хората и нормалното функциониране на 
важни институции, здравни и социални заведения. 
Разкажете ни за инициативата на ЧЕЗ България „Не позволявай да те ограбват. 
Кражбите на съоръжения от инфраструктурата ощетяват всички нас". 
Идеята за нея възникна по време на последното заседание на Потребителския съвет 
на ЧЕЗ България през юли 2014 г. Тогава заедно с граждански и потребителски 
организации и Българската асоциация по рециклиране се обединихме около 
необходимостта от мобилизиране на обществена нетърпимост и по-ефективни 
законодателни мерки, за да се противодейства на кражбите на съоръжения и те да не 
остават безнаказани. Изпратихме покана до всички засегнати от проблема страни да 
се включат в обществената инициатива под наслов „Не позволявай да те ограбват. 
Кражбите на съоръжения от инфраструктурата ощетяват всички нас" и съвместно да 
проведат единна обществена кампания за нетърпимост и нормативни промени срещу 
посегателствата върху съоръжения. 
Поканихте Камарата на строителите в България да се включи в тази инициатива. Как 
биха си взаимодействали двете организации? 
Надявам се да обединим усилия, за да убедим българското общество, че кражбите на 
инфраструктурни съоръжения не трябва по никакъв начин да се толерират, и 
съвместно да подготвим предложения за законодателни промени, които да внесем за 
обсъждане в бъдещия парламент. Вярвам, че вече е дошъл моментът да кажем: 
„Стига! Кражбите на съоръжения от инфраструктурата ощетяват всички нас, трябва да 
ги спрем заедно". 
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Строител - стр. 6; 7 - Йорданка фандъкова, кмет на Столичната община: През 
2015 г. ще продължим да подобряваме градската среда на София 
03.10.2014 11:49 
Г-жо Фандъкова, в края сме на строителното лято. Как протече то за Столичната 
община и кои бяха основните инфраструктурни обекти в София? 
През лятото работихме активно заедно със строителните фирми , въпреки 
сериозните валежи, по мащабната програма за реконструкция на булеварди и улици в 
града. Тя ще продължи и през следващия сезон. Програмата е предизвикателство за 
нас. Ние я започнахме с ясното съзнание, че ще затрудним много сериозно 
движението в София. Считам, че успяхме да не блокираме града благодарение на 
стриктния контрол върху изпълнението - най-вече за графика на работа на различните 
проекти. Имаше, разбира се, затруднения в ежедневното придвижване на столичани, 
но се постарахме с малки изключения да не затваряме улици и булеварди, а да се 
работи при режим на стесняване на движението. Строеше се и при удължено работно 
време, а на места, когато беше възможно - и денонощно. Пуснахме навреме 
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кръстовището на Семинарията. Там ефектът с естакадата при Телевизионната кула 
вече се вижда. Остава да продължим изграждането на пробива при болница „Токуда" и 
с разширението на бул. „Черни връх", така че да се изведе движението от центъра към 
Южната дъга на Околовръстния път. 
Голямо предизвикателство беше и навременното завършване на реконструкцията на 
бул. „Цариградско шосе" заедно с двата моста на IV км и на разклона на аерогарата 
при бул. „Александър Малинов", които не бяха ремонтирани, откакто са построени. 
Искам да припомня, че миналата година падаха плочи от съоръжението на IV км и то 
беше много опасно. Заедно с проекта ремонтирахме както транспортния, така и 
пешеходния подлез при Окръжна болница. Успяхме няколко дни предсрочно да пуснем 
движението по бул. „Цариградско шосе". Продължават работите на някои от другите 
обекти по проекта, но вече сме пред приключване. 
Очаквам рехабилитацията на бул. „Ботевградско шосе" да завърши в средата на 
октомври. Помним вълните, които бяха по булеварда. Също така сериозни ремонти 
бяха направени на бул. „Никола Мушанов" и продължението към бул. „Овча купел". 
Пуснахме бул. „Тодор Каблешков". Преди дни минавах оттам и вече наистина можем 
да кажем, че се движим по нормални улици, разбира се, предстои да бъдат направени 
още няколко участъка в този район. Бяха ремонтирани цялостно и улици в центъра на 
града, като ул. „Врабча", ул. „Любен Каравелов" и ул. „Панайот Волов". Около 30 
вътрешноквартални улици бяха цялостно изградени или обновени в различни райони, 
включително и в периферията на столицата. Бяха направени 27 км нови тротоари. 
Даваме си сметка, че има още много работа, но това бяха сериозните обекти, които 
приключваме в края на летния сезон. 
Продължава изграждането на кръстовището на Лъвов мост. Там също очаквам преди 
зимата да сме готови, но срокът с изпълнителя е малко по-дълъг и обектът трябва да 
приключи в средата на ноември. Трамваят вече е пуснат в движение. Постепенно 
създаваме организация, така че във всеки един момент, ако има готов участък, той да 
се отваря за преминаване. 
Проблемът на изграждането или ремонтите в големия град е, че каквото и да правиш, 
се изисква време и създава неудобство, но се вижда, че инфраструктурата започва да 
се подобрява на много места. 
Има ли обекти, чиято реализация ще стартира до края на годината? 
Готови сме да започнем изграждането на последното кръстовище на две нива от общо 
пет, които планирахме да направим. Четири естакади вече са готови - на булевардите 
„Андрей Сахаров" и „Андрей Ляпчев"; на Телевизионната кула; на бул. „Акад. Иван 
Евстатиев Гешов" и ул. „Георги Софийски"; и на Семинарията. Остана ни да построим 
само това на бул. „Гешов" и бул. „България". За съжаление там все още има 
обжалвания на плана, очакваме съдът да вземе решение. Това ще бъде много тежък 
за изпълнение обект със сериозни предизвикателства за организация на движението. 
Останалите планове за изграждане и ремонтиране оставаме за напролет. Предстои ни 
също така много амбициозна и трудна част от изпълнението на общо тригодишната 
програма за рехабилитация на улици и булеварди. 
Разкажете ни за предизвикателствата през 2015 г. 
За съжаление трябва да спомена, че отново процедури по обжалвания ни забавиха да 
довършим пешеходната зона на бул. „Витоша". Надявам се през пролетта на 2015 г. да 
реализираме проекта и да завършим цялостно тази важна част от центъра на града, 
която непрекъснато е посещавана от столичани и туристи. Продължаваме с 
програмата за ремонт на улици и булеварди. Предстои да реконструираме бул. 
„Цариградско шосе" в два участъка - от моста на IV км до бул. „Пейо Яворов", и частта 
от съоръжението над бул. „Александър Малинов" до изхода към АМ „Тракия". 
Залагаме за следващата година и реконструкцията на бул. „Дондуков" заедно с 
тротоарите. Също така и обновяването на бул. „Витоша" от НДК до входа на Южния 
парк, която е силно амортизирана. Ще бъде извършен и ремонт на тротоарите, както 
ще се направи и озеленяване. 
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До края на ноември т.г. предстои да пуснем в движение и старата част на бул. 
„Александър Малинов", която беше затворена заради изграждането на метрото. За 
догодина остава да довършим разширението на булеварда. През нея ще продължим и 
изграждането на метрото в участъка по бул. „Черни връх" и станцията на ул. 
„Сребърна". Предстои през идната пролет да пуснем двата нови участъка от 
подземната железница до летище София и до Бизнес парка в район „Младост". По 
този начин ще имаме свързаност чрез метрото на аерогарата през центъра на 
столицата до централната жп гара. Ще продължим и с програмата за рехабилитация 
на по-малките улици. 
Каква е стойността на капиталовата програма за следващата година? 
В момента изготвяме проектобюджета на Столичната община за 2015 г. По отношение 
на ремонта и изграждането на уличната мрежа тя ще бъде приблизително в рамките 
на настоящия бюджет. Всички ресори подготвят своите предложения за финансиране. 
Ще продължим строителството на завода за механично биологично третиране на 
отпадъците, което трябва да завърши през 2015 г. С приключването на втория етап от 
проекта - след пускането в експлоатация на новото депо и на двете компостиращи 
инсталации, които работят от началото на тази година, ще имаме изцяло завършена 
система за третиране на битовите отпадъци, отговаряща на най-сериозните 
изисквания на ЕК за опазване на околната среда. 
Вече приключваме ремонта на входа на Борисовата градина. През следващата година 
ще обновим и алейната мрежа. Продължаваме работите по парка на НДК, които 
трябва да завършат през 2015 г. Залагаме и ремонти в Западния и следващ етап на 
Северния парк. Инвестициите в зелената система на града трябва да се запазят в 
същото ниво, както досега, за да водим постоянна политика в тази сфера. 
Кои са приоритетните проекти за финансиране през периода 2014 2020? 
Искам да подчертая, че безспорно един от най-важните обекти в ОП „Транспорт 2007 - 
2013" е метрото. Освен че ще довършим участъците, които вече споменах, се надявам 
достатъчно навреме да бъде одобрена ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 
2014 - 2020", за да можем още следващата година да стартираме изграждането на 
централния участък от третия метро-диаметър. Знаете, че работихме сериозно, за да 
подготвим всички необходими разчети и документи, и в момента, в който се отвори 
„ОПТТИ 2020 - 2014", веднага да кандидатстваме за финансиране. Целта ни е да не 
загубим 2015 г. за този важен обект. 
Ще подадем документи и за втората фаза на проекта за интегриран столичен градски 
транспорт. Ще припомня, че в момента завършваме първия му етап. По него беше 
рехабилитирана цялостно трамвайната линия по бул. „България". Сега се довършва 
озеленяването в участъка със засаждане на жив плет и цветя. По този проект се 
доставиха и 50 нови тролейбуси, които вече се движат по улиците на София, и с тях 
успяхме да подменим 90% от тролейбусния парк. В момента се довършва монтирането 
на електронните табла по 600 спирки на градския транспорт на столицата, които 
улесняват хората. Акцентът във втория етап на проекта са ремонт на ключови 
трамвайни трасета и закупуване на нови мотриси. Знаете, че стойността на машините 
е доста сериозна и със собствени средства трудно бихме могли да напредваме в 
подмяната на старите превозни средства. 
По ОП „Околна среда 2014 - 2020" имаме проектна готовност да кандидатстваме за 
изграждане на канализация и водопроводи с над 30 проекта. Те ще обхванат 
кварталите „Орландовци", „Бенковски", „Овча купел", „Горна баня", „Горубляне", 
„Суходол" и „Нови Искър". Настоявам изключително сериозно да бъдат допуснати 
общините като бенефициенти по 
„ОПОС 2014 - 2020" за ВиК мрежата. За съжаление този дебат продължава да се води 
и няма яснота дали ние ще можем да кандидатстваме по тази програма. Без 
финансирането по нея се опасявам, че реализацията на тези обекти ще бъде 
изключително сериозно затруднена. За живущите в тези райони това е най-важният 
проблем. Затова разчитам на разумен подход от страна на Министерството на 
околната среда и водите и колегите, които отговарят за „ОПОС 2014 - 2020", за да се 
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направи най-добрата комбинация между общините и ВиК операторите, така че да 
можем да сме полезни на хората и да се възползваме от европейските средства. 
Подготвили сме проекти и за обновяване на сгради по ОП „Региони в растеж 2014 - 
2020" за 24 училища и детски градини в различни райони на София. Това включва 
цялостна енергийна ефективност на сградите. Подготвяме предложения за 
обновяването на шест културни институции, които са също част от Интегрирания план 
за градско възстановяване и развитие, в това число Столичния куклен театър, театър 
„София", кукления театър в кв. „Оборище" и други. 
За програмния период 2014 - 2020 залагаме проектирането и реконструкцията на зони 
в централна градска част. Това са важни обекти и трябва да бъдат подготвени 
проектите. Необходимо е да започнем обновяването на ул. „Граф Игнатиев" и бул. 
„Цар Освободител" при запазване на историческите дадености, които има в района, 
включително и на жълтите павета. Тези два обекта имат нужда от сериозна 
реконструкция, тъй като са силно амортизирани. Ако успеем да се включим с 
европейско финансиране за тях, това ще бъде добре за столицата и ще променим 
облика на центъра на София. 
Предвиждате ли увеличение на налозите? 
Не планираме нарастване на данък сгради и такса смет. Продължаваме да залагаме 
на строга финансова дисциплина, привличане на европейски средства и добра 
събираемост за осигуряване на пари. През всичките години на тежка икономическа 
криза успяхме с този подход да гарантираме една стабилност на общината и да 
осигурим добър кредитен рейтинг, но той е свързан с този на държавата. Винаги когато 
националният се промени, се изменя и общинският и за съжаление през последната 
година - негативно. Кредитната агенция има ясна представа, че София поддържа 
всички изисквани нива, за да може, ако рейтингът на България нарасне, и нашият 
веднага да се повиши. Продължаваме да подобряваме събираемостта от налози. До 
края на август т.г. В хазната ни са постъпили над 21 млн. лв. повече в сравнение със 
същия период на миналата година. За мен е важно да продължим разумния подход с 
планирането на бюджета, за да можем да гарантираме изпълнението на всички тези 
проекти, които вече споменах. 
Разкажете ни за проектите, които могат да бъдат реализирани чрез публично-частно 
партньорство. 
За съжаление към момента все още липсва действаща нормативна база за това. 
Столичната община работи като партньор с бизнеса и с неправителствения сектор за 
реализирането на редица проекти, които имат значение за социалната сфера и 
устойчивото развитие на града. Мога да дам пример с проекта за изграждане на 
център за настаняване от семеен тип „Детска къща за новородени и деца до 7-годишна 
възраст". За строителството на обекта е взето решение от Столичния общински съвет 
за безвъзмездно предоставяне на терен. Проектът се разработва от бизнеса. 
Предстои да започне строителството на сградата, която ще е в район „Възраждане" и 
ще е на площ от 270 кв. м. 
Друг проект е реализираната пешеходна връзка на търговски център с метростанцията 
при Западния парк. Имаме предложение от страна на бизнеса за изграждане на 
надлеза над бул. „Цариградско шосе" към бизнес и търговския комплекс на VII км. 
Инвеститорите и собствениците на сградите там предложиха проекта. В момента 
работим по процедурите, за да можем да го реализираме. Това са проекти, които се 
правят благодарение на добрата воля и доверието, което има между Столичната 
община и фирмите, т.е. търсим варианти и решения в една несъвършена нормативна 
база. Надявам се членовете на новото Народно събрание да подобрят 
законодателството, касаещо публично-частното партньорство, за да се облекчат тези 
взаимоотношения и те да бъдат ясни и прозрачни, но в края на краищата да се 
възползваме от този допълнителен финансов ресурс, който остава за града. 
Какви обекти осъществяват търговските дружества на Столичната община през Фонда 
за устойчиво градско развитие на София? 
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Вече завършихме големия проект за реконструкция на Женския пазар в частта от ул. 
„Екзарх Йосиф" до ул. „Св. св. Кирил и 
Методий". Той беше предложен и обсъждан с гражданите от района. Там се получи, 
защото общинското търговско дружество „Пазари Възраждане" се възползва от 
средствата по JESSICA. Само преди няколко дни беше подписан договор за 
изграждане на спортни съоръжения на територията на бъдещия парк „Възраждане" 
между „Спортна София" и фонда. Очакваме скоро да бъде парафиран контракт и със 
„Софийски имоти" за същинското изграждане на парка отново със средства от 
инструмента JESSICA. Имаме подписани общо 6 договора с фонда. Освен тези, които 
споменах, имаме и контракти на „Пазари Север" за възстановяване на пазарен 
комплекс „Връбница", на Първа градска болница, на Специализираната АГ болница 
„Света София", IV градска болница. Считам, че подходът, който успяхме да наложим 
за кандидатстване от страна на общинските търговски дружества по този финансов 
инструмент, е изключително полезен не само защото се реализират важни за града 
обекти в социалната и здравната сфера, но поради факта, че помогна на дружествата 
да изградят своя капацитет. Помните, че съвсем доскоро говорехме за злоупотреби в 
общинските фирми, а през последната година темата беше сменена от тази за 
инвестиции от тяхна страна, за защита и изпълнение на проекти по европейски 
правила. 
Надявам се и останалите общински търговски дружества да кандидатстват за подобно 
финансиране, за да се подобри тяхната работа. 
Няма как да пропуснем и темата с детските градини. 
От 2006 г. до сега сме построили 62 нови сгради. Това заедно с останалите мерки ни 
позволи да увеличим с над 12 500 местата. До края на тази година ще сме готови с 
още 10 здания. За периода 2015 - 2016 г. залагаме строителството на 20 детски 
градини. Продължаваме с модернизацията на базата на учебните заведения. През 
това лято ремонтирахме 52 от тях. Ще се възползваме максимално от европейските 
средства, за да можем да въвеждаме мерките за енергийна ефективност в сградите. 
София кандидатства за Европейска столица на спорта 2017. 
Тази инициатива е насочена към развитието на масовия спорт. Достигнахме до 
финала заедно с Марсилия. Ние винаги се включваме в подобни инициативи с ясното 
съзнание, че какъвто и да е резултатът от кандидатстването, всъщност успехът и 
ползите са за града, защото в процеса на подготовка успяваме да мобилизираме 
нашите сили и възможности и да подобрим средата. Очакваме решението на журито 
през октомври. Подкрепи ни спортната общественост на София. Много активно 
работиха общинските съветници. Да се надяваме на успех, но важното е, че 
изграждаме все повече спортни площадки и физкултурни салони. Вече имаме фитнеси 
на открито, които - за моя радост - са пълни сутрин и вечер. 
Как работите с Камарата на строителите в България ? 
КСБ е браншова организация с много голям опит и през последните години ние си 
взаимодействаме изключително успешно с нея. Камарата е била много важен 
партньор на общината по различни проекти за града, като например възстановяването 
и реставрацията на паметника на Цар Освободител Александър II. Ще продължим да 
разчитаме и за в бъдеще на подкрепата й не само в чисто финансов план, но и при 
обсъждане на важни за София обекти. 
В момента заедно с нея и в. „Строител " подготвяме изложба „Виж София -където 
строителството среща историята с бъдещето". Много съм благодарна за тази 
съвместна инициатива. Очаквам тя да събуди голям интерес у гражданите и гостите на 
София. Темата за връзката между настоящето и миналото на столицата е от ключово 
значение за нас, тъй като градът ни е от най-древните в Европа. Инвестициите, които 
правим в културно-историческото ни наследство, дават вече резултат не само за 
подобряване на градската среда, но и за привличане на много туристи. Очакваме с 
нетърпение откриването на изложбата, която ще е от 31 октомври до 14 ноември на 
пешеходния мост над бул. „България" до НДК. 
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Строител - стр. 8 - КСБ и ЦППКОП търсят решения за намаляване на 
административната тежест 
03.10.2014 11:49 
Емил Христов, Ренета Николова 
На работна среща, състояла се на 29.09.2014 г. между представители на Камарата на 
строителите в България и Центъра за превенция и противодействие на корупцията и 
организираната престъпност (ЦППКОП), беше обсъдена възможността за включване 
на представители на КСБ и други браншови организации в работна група, създадена 
със заповед на директора на Центъра, за да реализира проекта „Анализ на 
нормативната уредба с оглед намаляване на административната тежест при 
лицензионните и регулаторни режими". 
В разговорите в централната офис сграда на КСБ от страна на Камарата се включиха 
председателят инж. Светослав Глосов и Таня Бъчварова -гл. експерт и ръководител 
проект „Мониторинг на обществените поръчки" към КСБ . Центърът беше представен 
от неговия директор Бойко Великов, Елеонора Николова - зам.-директор, Дафин 
Маламов - главен секретар, и Бойко Славчев - директор дирекция „Иницииране на 
проекти и анализ на конкретни случаи". На срещата присъства и Павел Иванов - 
секретар на Съвета за административна реформа при Министерския съвет. 
„Подобна инициатива е пример за сътрудничество между държавна институция и 
браншова организация, каквато е КСБ . За нас най-важно е чрез създаването на 
работната група да постигнем конкретни резултати, които да са в полза на всички", 
заяви Бойко Великов. По думите му опитът и експертите, с които разполага Камарата, 
биха могли да допринесат много за постигането на целите. 
На срещата бе обсъден годишният доклад Doing Business (Правене на бизнес) на 
Световната банка. Класацията измерва напредъка на държавите по 10 индикатора, 
които включват стартиране на бизнес, издаване на разрешително на строеж, 
свързване с електричество, регистрация на собственост, достъп до кредитиране, 
защита на инвеститорите, плащане на данъци, международна търговия, спазване на 
договорите и обявяване на несъстоятелност. 
Според данните от анализа най-неблагоприятните стойности за България са по 
показателя „свързване с електричество", където заемаме 135-о място от 189 държави. 
Друг проблем е издаването на разрешение за строеж, в което България е поставена на 
118-о място. По думите на зам.-директора на ЦППКОП Елеонора Николова по този 
показател е необходимо да се намали броят на изискуемите документи, които в 
момента достигат 18, както и времето, което отнема на инвеститора сдобиването с тях. 
Експертите на Световната банка отбелязват, че през последните години, вместо да се 
облекчават процедурите в тази област, те стават по-тежки за инвеститорите и 
значително затрудняват дейността им. 
Това е и основната причина от ЦППКОП да се обърнат към КСБ , с цел организиране 
на срещи и дискусии между Камарата, Центъра, Секретариата на Съвета за 
административна реформа при МС, както и другите браншови организации, на които 
да се формулират стратегически цели и конкретни стъпки за работа в съвместния 
проект, който да помогне за намиране на решения за намаляване на 
административната тежест. 
Според Елеонора Николова заради нея и заради множеството режими потенциални 
инвеститори могат да се откажат да вложат средства в България. „Оказва се, че у нас 
всеки е заградил някаква сфера, застанал е отпред и къса билетчета. Това обаче не е 
производство и от него няма полза за икономиката. Проблемът пред бизнеса е голям", 
допълни тя. 
По думите на инж. Глосов КСБ е готова да предостави експерти, които да помогнат за 
развитието на проекта. Той коментира проблемите, с които се сблъсква браншът, като 
каза, че е необходимо цялостно да се облекчи процедурата по издаване на 
разрешение на строеж и да се намали административната тежест. Инж. Глосов даде 
конкретни примери за срокове за издаване на разрешение, които достигат и до една 
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година. Като проблем бе посочена и различната практика в отделните общини, където 
броят на изискваните от фирмите документи се разминава, а и има голяма доза 
субективизъм, проявявана от съответните местни администрации. Законовите срокове 
за издаване на разрешителни масово не се спазват, каза още председателят на КСБ . 
Той запозна представителите на Центъра с пакета от законопроекти, изготвени от 
работната група към Камарата, чиято цел е да въведат важни промени за сектора. 
„Надявам се да продължим нашето сътрудничество и в бъдеще и съвместно с 
представители на Камарата на архитектите, Камарата на инженерите в 
инвестиционното проектиране и Камарата на инженерите по геодезия да намерим 
правилната формула, която да помогне на строителния бранш ", добави инж. Глосов. 
ОП на КСБ - Бургас, направи равносметка за дейността си 
Петя Пенчева ОП на КСБ - Бургас 
Членовете на Областното представителство на Камарата на строителите в България 
в Бургас проведоха своето общо отчетно събрание. Заседанието бе открито от 
председателя на местната структура инж. Николай Николов. 
„През последната година работихме много активно по промените в Закона за 
обществените поръчки. Стремим се КСБ да е незаобиколим фактор при изменение на 
нормативната база", каза той и поясни, че изготвянето на нов ЗОП през следващата 
година ще е основният приоритет на Камарата. 
По време на заседанието бе приет отчетът за 2014 г., както и планът за работа на ОП 
на КСБ - Бургас, през 2015 г. 
„Благодаря на колегите за съвместната ни дейност и се надявам да продължим със 
същия устрем и през следващата година въпреки трудностите, защото това е 
успешната формула", подчерта инж. Николов. 
Строителите ветерани вече са с клуб и в Кюстендил 
„Надявам се на ползотворно сътрудничество между Областното представителство на 
Камарата на строителите в България и строителите ветерани в града под 
Хисарлъка." Това заяви председателят на ОП на КСБ - Кюстендил, инж. Светослав 
Борисов по време на учредителното събрание на новооткрития Клуб на строителите 
ветерани. Ръководството на НКСВ беше представено от зам.-председателите инж. 
Виктор Шарков и инж. Иван Стоянов. Специален гост на събитието беше 
председателят на Общинския съвет в Кюстендил Иван Андонов. 
За председател на регионалното звено единодушно бе избрана инж. Василка 
Борисова. Зам.-председател и секретар станаха съответно инж. Мишо Каков и инж. 
Катерина Дерлипанска. 
„Бих искала да благодаря на колегите, които се отзоваха на поканата да учредим този 
клуб. Надявам се, че за в бъдеще броят на нашите членове ще нараства", каза инж. 
Борисова. 
„Въпреки че не съм от бранша, винаги съм се възхищавал на строителите , защото 
именно те са хората, създаващи условията, в които живеем. Затова смятам, че този 
клуб, а и цялата дейност на гилдията са изключително важни. Имате нашата 
подкрепа", заяви председателят на Общинския съвет Иван Андонов. 
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Строител - стр. 9 - Красимир Милушев, съуправител на „Красстрой" ООД - 
Самоков: Предаваме един истински дом за децата 
03.10.2014 11:49 
Георги Сотиров 
В последния ден на септември в Самоков беше открит Център за настаняване от 
семеен тип. С това приключи изпълнението на проекта за осигуряване на ефективна 
социална инфраструктура в общината чрез изграждане на функционална сграда, който 
се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007 - 2013", съфинансирана от ЕС чрез ЕфРР. Стойността на обекта е 814 
428 лв., а безвъзмездните средства от Европа са 692 263 лв. 
„Идеята на проекта е да се подобри качеството на живот на децата, настанени в 
специализирани институции, съобразно техните специфични потребности", коментира 
Иван Милушев, съуправител на „Красстрой" ООД -Самоков, фирмата, която е 
извършила изграждането. Изпълнителят е дялан камък и потомствен строител . 
Завършил е Университета за национално и световно стопанство, а сега му предстои 
дипломиране във Висшето строително училище „Любен Каравелов", специалност 
„Строителство на сгради и съоръжения". Шегуваме се, че тогава пред името си трябва 
да пише „строителен инженер-икономист" или „икономистстроителен инженер"... 
„Всеки строител трябва да разбира от икономика", категоричен е нашият събеседник. 
Сигурно е прав, защото не е шега от икономическа гледна точка да реализираш тази 
двуетажна сграда с РЗП от 726 кв. м. При това да изпълниш коректно всички 
европейски изисквания. И дава пример: при стартирането на процедурата 19 фирми 
закупуват тръжните документи. Поради утежнени условия, свързани с газифицирането 
на обекта, накрая остават само две, които напълно отговарят на критериите, а 
състезанието печели „Красстрой". 
Започва строителството и компанията успява да спази договорения срок от 117 дни 
при високо качество на изпълнението. По време на изграждането на сградата фирмата 
ангажира 20 строители от различните специалности в бранша, които извършват целия 
технологичен процес. За отбелязване е, че всичките работници са жители на Самоков. 
Тук в нашия разговор се намесва Красимир Милушев - другият съуправител на 
фирмата, който е баща на Иван. Той е и зам.-председател на ОП на КСБ - София: 
„Винаги сме имали отговорност към града и към неговите проблеми с осигуряване на 
работни места.", подчертава Милушев. 
Центърът е строен професионално и красиво като цветови решения и солидно като 
строително изпълнение. На първия етаж е разположена жилищната зона, състояща се 
от две спални, дневна и тоалетни. Тук е ситуирано и пространството за общо 
ползване. Това е едно голямо помещение с кухня, трапезария и кът, където детето 
може да се усамоти или пък да разговаря с хора, дошли му на свиждане. 
Административната зона включва стая за хората, заети с отглеждането и възпитанието 
на децата. С ветерана строител Димитър Йончев влизаме в котелното помещение. 
„Майсторска работа. Изпипано е", споделя той. 
На втория етаж са разположени две жилищни зони с пет спални, две дневни и голямо 
складово помещение. „В сградата има асансьор, пригоден за използване от хора с 
увреждания, също така и платформи за придвижване навън. Останалите помещения 
също са съобразени със специфичните нужди на обитателите", обяснява Иван 
Милушев. 
Центърът е предназначен за живеене на 15 деца. Проектът определено е изпълнил 
основната си цел да осигури качество на живот на деца и младежи с увреждания, 
гарантиращо пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и 
специално включване на всеки младеж в естествената за него среда чрез осигуряване 
на индивидуализирана грижа и подкрепа. 
След тържествения водосвет кметът на община Самоков Владимир Георгиев 
коментира пред съгражданите си, че независимо от навременното приключване на 
строителните работи и предаването на центъра от „Красстрой" реалното му 
функциониране се забавя в очакване да пристигнат неговите питомци. „Ако трябва да 
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бъда откровен, ще кажа, че ми се искаше да присъстват държавно отговорни 
институции, за да видят какво значи съпричастност на целия град към един социален 
проблем", декларира кметът. „Искам да ви уверя, че това е едно от най-добрите в 
страната заведения за отглеждане и възпитание на деца със здравословни проблеми 
и съм горд от това, че строителите , а и обществеността откликнаха подобаващо на 
това да имаме сега тази сграда. Поехме като администрация доста отговорности, 
разкрихме тук и нови работни места. Най-важното е, че ще можем да социализираме 
тези младежи", добави кметът Георгиев. 
Красимир Милушев заяви, че такива центрове в страната досега са били само пет на 
брой, като самоковските строители предават на града и на децата шестия. „Приятно е 
да видиш толкова хора, които оценяват труда ти. Аз лично искам да изкажа нашата 
благодарност на екипа от общината, който работи по този европейски проект и без 
чийто висок професионализъм това безвъзмездно финансиране нямаше как да се 
случи", добави той. 
Димитър Йончев, който е председател на Регионалния клуб на строителите ветерани 
в Самоков, отрази по свой начин самоковското събитие: „Чувствам се удовлетворен и 
радостен, че колегата Краси Милушев, който е един от най-добрите приятели на нашия 
клуб, е изградил тази красива сграда. Неговите строители са направили истински дом 
за децата с нерадостна житейска съдба." 
Работата по Центъра за настаняване от семеен тип е започнала с откриване на 
строителната площадка на 26 юли 2013 г. На 29 ноември 2013 г. с подписването на Акт 
15 фирмата изпълнител предава обекта на общината. По време на изграждането 
редовно е упражняван строителен надзор от фирма „Попов контрол" ООД. 
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2. Строителство 
 

 
 
Вяра - стр. 8 - Сдружението на строителите начело с Ал. Василев ще стачкува 
отново срещу кмета Вельо Илиев в сряда, протестът вчера отменен заради 
националния траур 
04.10.2014 01:04 
Представителите на Сдружението на строителите в Петрич с говорител 
небезизвестния Александър Василев са подновили мераците си за мирен протест. 
Този път обиколката с коли на строителните фирми е планувана за идната сряда. 
Иначе намерението им бе това да стане вчера от фонтана пред сградата на кметство 
Петрич. Заради националния траур обаче активното мероприятие по очерняне на 
кмета и екипа му бе отложено. То бе без разрешение от РУП-Петрич. Сдружението на 
строителите се закани да поднови надуването на клаксони, защото кметът и 
зам.кметът по ТСУ не им осигурявали работни места. Част от шефовете на 
строителни фирми отправиха преки обвинения, че фирмите им са игнорирани от 
конкурси за обществени поръчки на територията на Петрич и общината. 
От екипа на инж. Вельо Илиев контрираха, че това не е истина. Те припомниха, че на 
всички е даден реален шанс За участие, но част от фирмите не са отговаряли на 
условията. При някои е имало фрапиращи нередности в окомплектоването на 
документацията. Липсвали цели страници, в които трябвало да се посочи налична 
техника и брой на работници. При част от недоволните е имало разминаване и между 
посочения от тях брой на работни коли и реално съществуващите, което по същество 
е съставяне на документ с невярно съдържание. Те лъжели и в сроковете, защото при 
такава налична техника, дори и да искат, не могат да изпълняват общественозначими 
проекти, казаха запознати. 
Вчера стана ясно, че първият мирен протест, при който бе поискана неоснователно 
оставката на кмета и екипа му, е преминал без разрешение. Това е явно нарушение на 
наредбата за опазване на обществения ред, която регламентира да се санкционират 
нарушителите при възпрепятстване на гражданите да се придвижват свободно по 
улиците. Петричани открито негодуваха, че заради капризите на шепа недоволни 
строители са били принудени да отклоняват колите си от пътното платно, а някои са 
закъснели и за работа, защото часът на протеста съвпаднал с времето, в което хората 
отиват на работа. 
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Струма - стр. 6 - Сдружението на строителите в Петрич отложи за сряда 
насрочените за вчера протести заради националния траур 
04.10.2014 00:43 
Сдружението на строителите в община Петрич отложи насрочените за вчера 
протестно шествие и митинг под надслов "15 години стигат" за идната сряда от 8,30 
часа. Съобразихме се с обявения ден на национа- Щ 8асиле" лен траур, не можем да 
не сме съпричастни към гибелта и мъката на близките на загиналите в барутния завод 
в Горни Лом. Но нашите протести ще продължат, сьобщи вчера председателят на 
сдружението Александър Василев. Собственикът на фирмата за алуминиева дограма 
"Етиком" Иван Колев се обърна към фирмите, чиито представители преди няколко дни 
на пресконференция заявиха, че строителите начело с Александър Василев нямат 
основания да протестират, тъй като не участват в тръжни процедури, и за това не 
печелят поръчки. От името на членовете на строителното сдружение Колев каза: 
Колеги, ние не сме против вас, не искаме да се конфронтираме с вас. Може би сте се 
засегнали от въпросите, които зададохме към кмететския екип и на които още нямаме 
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отговор. Диалогът с вас не е липсвал никога, за да търсим такъв. Изненадани сме от 
факта, че никой от нас не коментира нито една от точките в нашето открито писмо. 
Това са искания и във ваш интерес. Ние нямаме нищо против това, че по някакъв 
начин вие сте успели да отговорите на крите„ рийте и изискванията. Ив. шев с 
повечето от вас сме в добри човешки и приятелски отношения. Нима вие също не 
искате да има ясни и точни правила при определянето на изпълнителите при малките 
обществени поръчки? Защото повечето от вас никога не са участвали и няма да 
участват в търгове за големи обществени поръчки. Затова оставаме с усещането, че 
на тази пресконференция вие бяхте участници в една масовка с лошо написан 
сценарий и още по-лошо режисирана постановка. Този сценарий цели да отклони 
вниманието от правата на всички строители в Петричка община. 
Колеги, на същата пресконференция вие седяхте на една маса с човек, който заяви, че 
е участвал в корупционни схеми, и дори каза името на човека, на който е плащал, за 
да печели поръчки. За това ви призовавам да се разграничите и да декларирате, че 
вие не участвате в такива практики, заключи Иван Колев. 

 
 
Струма - стр. 1; 9 - Ексфутболист от "Велбъжд" сред арестуваните за фабриката 
за разфасоване на крадени коли, тарторът Руслан в болница след 4 припадъка 
Свидетели искат ди останат със скрити салюличност, страхуват се за гнсивота 
си 
04.10.2014 00:43 
Тримата арестувани за канала за скъпи коли в Кюстендил остават в ареста с мярка 
„задържане под стража", постанови Районен съд - Кюстендил под председателството 
на съдия Мая Миленкова. Руслан Любомиров, Светослав Боянов и Йордан Кирилов 
няма опасност да се укрият, но може да се опитат да въздействат на свидетелите и с 
това да попречат на разследването, пише в решението на съдия Миленкова. Почти час 
защитникът на тримата адвокат 
Димитър Димитров излага пред съдебния състав доказателства за тежкото 
здравословно състояние на Руслан Любомиров, който заедно с двамата си служители 
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са обвинени в обсебване и вещно укривателство в големи размери, като става дума за 
кражби на десетки автомобили и разпродаването им на части. 
Отвод на наблюдаващия прокурор Светла Ризова и гледане на искането за постоянна 
мярка „задържане под стража" при закрити врата поиска в началото на съдебното 
заседание адвокат Димитър Димитров. Той се мотивира с това, че Ризова е била 
прокурор и по друго дело, свързано с клиентите му, и може да е пристрастна, а Руслан 
Любомиров има здравословен проблем, който не иска да става достояние на 
обществото. Съдия Мая Миленкова отхвърли и двете искания на защитата. 
Адвокат Димитров поиска Руслан Любомиров да не остава в ареста, защото има 
диабет с кетоацедоза. инсулинозависим е и след ареста за един ден е припадал 4 
пъти, като оттогава е настанен в кюстендилската болница. 
Соченият за "мозък" на групата за "преработка" на леки автомобили Руслан наистина е 
настанен във вътрешно отделение на кюстендилската болница, но там лежи в стая с 
две легла, като се охранява от двама полицаи денонощно, каза пред съда прокурор 
Светла Ризова. Тя представи пред съда и становище на фелдшера на следствия 
арест, от което става ясно, че състоянието на Любомиров е стабилно и може да остане 
в ареста, това са потвърдили и лекуващите лекари от болницата. 
Адвокат Димитров оспори тези твърдения, защото според него фелдшерът не е 
специалист и не може да дава подобни заключения. 
Лично Руслан Любомиров каза пред съда, че няма да се укрива, нужно му е 
всекидневно лечение с инсулин, който купува от определена аптека. 
Имам жена Дияна и дъщеря Дияна, за която се грижа, живея на улица "Зора" №1 и 
нямам намерение да се укривам, каза пред съдия Миленкова Руслан. 
Това твърдяха и двамата му подчинени - Светослав Боянов и Йордан Кирилов. 
Единият обясни, че по времето, за което става дума в постановлението за привличане 
- 2009 година, е работил като строител във фирма "МТВ" ООД в Кюстендил, а 
Светослав Боянов по същото време бил щатен футболист във ФК "Велбъжд". Двамата 
също заявиха, че няма да се укриват от следствените органи. Адвокат Димитров 
поиска по-леки мерки и за тримата му клиенти с мотив, че нямало никакви данни за 
тяхни криминални деяния, както и за това, че колите, описани в досъдебното 
производство, са били обсебени от тях. 
По време на съдебното дело стана ясно, че Руслан е собственик на автоморга, 
стопанисвана от фирмата му "Голдън стар" ООД, а Светослав и Боян се водят 
работници в автоморгата. 
Първоначално по делото има разпитани няколко свидетели, трима от тях категорично 
пожелали да останат със скрита самоличност с обяснението, че се страхуват за 
живота си, тъй като двама от свидетелите по друго дело, водено срещу Руслан в 
специализирания съд, умрели мистериозно. 
По закон сме задължени, когато имаме свидетели със скрита самоличност, веднага 
техните показания да бъдат дадени на обвинението, каза прокурорът по случая 
Ризова. От свидетелските показания на Христина Иванова пък станало ясно, че през 
2009 година тя е прекарала девет автомобила от фирмата на Руслан до Сирия, където 
те били продадени. 
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Банкер - стр. 35 - Започват социални градежи в столицата 
04.10.2014 00:03 
Активна инвестиционна програма със социална насоченост ще изпълнява столичният 
кмет Йорданка фандъкова. През седмицата общината подаде апликационна форма за 
финансиране на проект за изграждането на социални жилища в кварталите „Люлин" и 
„Модерно предградие", за да осигури европейски средства за осъществяване на 
намеренията си. финансирането е по схемата „Подкрепа за осигуряване на 
съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и 
социалнослаби групи от населението и други групи в неравностойно положение" по 
оперативната програма „Регионално развитие " 2007-2013 година. 
Проектното предложение е на стойност 5 млн. лв. и включва изграждането на два 
обекта на територията на София - строително-монтажни и ремонтни дейности за 
довършване на бл. 959 в район „Люлин", който представлява незавършен строеж, 
започнал още през 1991-а, и ново строителство на два четириетажни блока на 
територията на квартал „Модерно предградие" в столичния район „Връбница". 
Предвижда се в новите градежи да бъдат разположени 71 обзаведени социални 
жилища (45 в район Люлин и 26 в район Връбница), които да осигурят битови условия 
за живеене. Изрично условие, което в проекта е спазено, е новите домове за 
нуждаещите се да отговарят на изискванията за достъпна среда за хора с увреждания. 
В него са включени и мерки за благоустрояване на прилежащото околно пространство. 
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По инициатива на столичното кметство започва изграждането и на детски научен 
център. Стойността на този проект е 25 млн. лева. А срокът, в който трябва да бъде 
изпълнен, е следващата година. 
Център „Музейко" (това е наименованието на обекта) е предназначен за деца от 5 до 
12 години и ще бъде изграден в близост до Минногеоложкия университет в столицата. 
Той ще бъде разположен на площ от 3500 кв. метра. Повече от половината от нея 
(2000 кв. м) ще бъде зает от интерактивни игри, свързани с наука, инженерство, 
екология, комуникации и изкуства. Според проекта фасадата на сградата ще бъде 
уникална. Тя ще представлява три малки планини - три пластични обема с облицовка 
от дърво, текстил и керамика, пресъздаващи традиционните български занаяти. 
Според изпълнителния директор на музея Бистра Кирова пространството ще бъде 
интерактивно и децата не просто ще наблюдават експонатите, но и ще играят с тях, за 
да научат повече за света, за хората и цивилизацията. Детският научен център ще има 
и специален кът за деца до три години. 
Смисловият и физически център в интериора на центъра ще е „великанско" дърво, 
представляващо огромна конструкция, която свързва най-ниската с най-високата точка 
в „Музейко". Ще бъде пресъздадена и връзката между праисторията и космоса или 
миналото с бъдещето. Проектът предвижда да бъде представено най-интересното от 
науките, характерни за различните епохи - археология и геология в миналото, природа 
и архитектура в настоящето и космически изследвания, енергия и комуникации в 
бъдещето. Концепцията за сградата е разработена от американска компания, 
специализирана в създаването на подобни музеи. Проектант е българската компания 
„А и А Архитекти". 
Според инициаторите на този проект предвижда се той да стане най-големият детски 
научен център в Източна Европа и да посреща между 120 и 150 хиляди посетители 
годишно. 
Солидната инвестиция за реализацията му е осигурена от фондация „Америка за 
България". За да бъде осигурена и нормалната инфраструктура в района, кметът 
Фандъкова пое ангажимента Столичната община да ремонтира всички улици в района, 
за да се улесни достъпът на посетители до музея. 
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Банкер - стр. 30 - Притиснаха изпълнител на „Струма" 
04.10.2014 00:03 
Участъкът от гр. Сандански до Кулата на автомагистрала „Струма" (лот 4) може да 
бъде готов до четири месеца при добра организация на работата, заяви служебният 
вицепремиер Екатерина Захариева. Ако обаче изпълнителят не представи нов график 
за работа, на 15 октомври договорът му няма да бъде подновен. 
Заради претенции, свързани с липсата на инертни материали и отчуждителни 
процедури на терените, гръцката компания „Актор" изграждаща 15-километровото 
трасе, поиска допълнително 39 млн. лв. от държавата. Гърците спечелиха търга с 
оферта от 56 млн. лв. без ДДС, а отделно през март 2014-а получиха и 5.5 млн. лв. за 
изместване на инженерна инфраструктура. 
„Държавата не е длъжна да осигурява инертни или каквито и да е други материали, а 
при осигуряването на необходимите парцели наистина имаше обжалвания, но те са 
приключили и са свързани с изместващи съоръжения, а не с основното трасе. Тези 
рискове по договор се носят от строителя", заяви Захариева. Тя добави, че заради 
забавянията има задържани неустойки по договора с „Актор" в размер на 1 млн. лева. 
Ако строителите наваксат със закъснението, при финалното плащане ще се вземе 
решение дали тези неустойки да се върнат. 
Що се отнася до строителните работи на етапа от Дупница до Благоевград (лот 2), там 
срокът за завършване се удължава, но без да има допълнително заплащане на 
изпълнителя. Заради забавяне на разрешителните за строеж и продължаващите 
археологически разкопки итапианскобългарският консорциум между „Импреза", „ГБС 
Инфраструктурно строителство" и „Пътстрой 92" поиска отсрочка до октомври 2015-а. 
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Служебният вицепремиер поясни, че при разкопките са открити ценни неща, които на 
всяка цена трябва да бъдат запазени. Тя акцентира върху това, че тази част от 
автомагистрала „Струма" е една от най-сложните в страната - има много естакади, 
сред които и една от най-дългите в България - над 900 м, два тунела с дължина 360 м 
и 380 м и редица други съоръжения. 
Иначе очакванията са догодина да започне строителството на най-сложния участък от 
аутобана - лот 3, преминаващ през Кресненското дефиле. Той ще струва 1.7 млрд. лв., 
или практически цялата сума, предвидена за пътища по новата оперативна програма 
„Транспорт". На подучастъците 3.1 (Благоевград - Крупник) и 3.3 (Кресна - Сандански) 
строителството може да започне идната пролет. Подучастькът 3.2, който обхваща 
Кресненското дефиле, в момента се проектира с вариант на тунелно преминаване през 
защитените от „Натура" зони. Изграждането на 15-километровия тунел, оценявано на 
1.1 млрд. лв., обаче предизвиква все повече спорове. Натрупалите през последните 
годни опит в изграждането на магистрали наши строителни фирми с основание се 
опасяват, че ще отпаднат от играта. Макар в страната да са изградени, да речем, над 
4000 моста, големите тунели се броят буквално на пръстите на двете ръце, а се пънем 
да направим най-голямото подобно съоръжение в Европа. Затова сега служебното 
правителство обмисля друг вариант - разширяване на съществуващото трасе, което да 
бъде в една посока, а в обратната маршрутът да е от друго място. Подобен вариант 
може да ускори довършването на магистралата и да излезе с 200-300 млн. лв. по-
евтино, които да се използват за други проекти. Но екологичните организации едва ли 
ще го приемат особено радушно. 

 
 
Капитал - стр. 4 - Нов търг за Западната дъга на София 
04.10.2014 00:01 
ПРОЦЕДУРА Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви нова тръжна процедура за избор 
на строител на отсечката от Западната дъга на Софийския околовръстен път между 
река Какач и връзката със Северната тангента. Конкурсът е трети поред, след като 
предните се провалиха заради жалби в КЗК. Прогнозната цена на 6-километровия 
участък е 92.7 млн. лева, а срокът за изпълнение е съкратен на 10 месеца. Причината 
е, че обектът се финансира по програма „Транспорт 2007 – 2013 г.“, по която парите не 
могат да се усвояват след края на 2015 г. От пътната агенция очакват тръжната 
процедура да приключи с избран изпълнител през декември или найкъсно януари 
следващата година. 
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Капитал - стр. 39 - Строители на капитализма 
04.10.2014 00:01 
Служебният премиер Георги Близнашки прекъсна пресконференцията на 
правителството в сряда, защото бил лично поканен да присъства на мача „Лудогорец“- 
„Реал“. Той обяви това с бодряшки тон, преди да отговори на въпроса за жертвите в 
село Горни Лом. 
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Стандарт - стр. 8 - Строители сринаха сигнала на „Булсатком" 
04.10.2014 00:01 
Строителни работи в столицата сринаха сигнала на кабелния оператор "Булсатком" в 
четвъртък малко след 19,20 ч. Моментално социалните мрежи се взривиха от вбесени 
потребители, които недоумяваха защо, след като операторът явно има проблем със 
сигнала, не отговаря и на оставените телефони за връзка. 
Към 22 часа някои от потребителите на "Булсатком" съобщиха, че вече нямат проблем 
със сигнала. Докато нямаше телевизия, сайтът на кабелния оператор също не 
работеше, вероятно заради много потребителски посещения. Като извинение за 
многобройните си потребители от компанията ще ги компенсират с допълнителни 
канали, както и с видеотека с над 2000 часа съдържание. От бонусите ще се 
възползват всички потребители, а не само засегнатите, уточниха от оператора. 
"По независещи от "Булсатком" причини - двойна авария на захранване при 
строителни дейности на територията София, на 2 октомври 2014 г. беше прекъснат 
частично сигналът на абонатите на компанията между 19,30 и 21,55 часа. Беше 
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засегнат достъпът до голяма част от каналите в цялата страна. Екипи на "Булсатком" 
работиха извънредно за преодоляване на техническите затруднения", написаха в 
петък до медиите от компанията. "Извиняваме се за причиненото неудобство на всички 
клиенти. 
Булсатком предприема спешни допълнителни мерки за превенция на прекъсвания и 
също така подготвяме като жест пускането на допълнителни канали и услуги за 
клиентите си в кратък срок", каза изпълнителният директор на оператора Максим 
Заяков. 
Оказа се, че до прекъсването на сигнала се е стигнало при изкопни работи при 
строителство на обект, който се намира по трасето на захранващи кабели. 

 
 
Стандарт - стр. 8 - ОБОРУДВАНЕ НА ТРИ ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ 
СЕМЕЕН ТИП И ЕДНО ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ В ГРКАЗАНЛЪК 
04.10.2014 00:01 
От 2012 година Община Казанлък изпълнява проект „Изграждане на три Центъра за 
настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище в гр.Казанлък". Проектът се 
финансира изцяло по Оперативна програма „Регионално развитие " 2007-2013, 
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие . 
През 2014 година в рамките на проекта е изградена инфраструктура, необходима за 
разкриване на нови социални услуги от резидентен тип - три Центъра за настаняване 
от семеен тип и едно Защитено жилище. Сградите на Центровете и Защитеното 
жилище са изградени в общински имоти, разположени в основни жилищни квартали на 
гр.Казанлък. Имотите са в близост до училища, детски градини, здравни заведения, 
паркове и други обществено значими обекти, подходящи за преодоляване на 
социалната изолация на потребителите на социалните услуги. Центровете имат 
капацитет 12+2 деца от 3 до 18 годишна възраст. Защитеното жилище е за младежи с 
капацитет 8 души над 18 години. Всяка от сградите има обособен собствен двор. 
Сградите са адаптирани за достъпност. Сградите на Центровете са на едно ниво. В 
сградата на Защитеното жилище е изграден и монтиран асансьор за осигуряване 
достъпността на втория етаж. В новопостроените сгради е извършена доставка на 
оборудване и обзавеждане, включително градинско обзавеждане, чрез което ще се 
създадат нормални условия за живеене на потребителите на услугите. Новите 
социални услуги ще стартират в началото на 2015 година в рамките на проект на 
Община Казанлък, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси"2007-2СЛ 3. 
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Труд - стр. 65 - Плевнелиев: Владимир Путин е империалист от XIX век 
04.10.2014 00:01 
БЕРЛИН - Българският президент Росен Плевнелиев заклейми руския си колега 
Владимир Путин като агресивен лидер със стил на строител на империи от XIX век, 
предаде АфП. 
„Русия е националистическа и агресивна държава", заявява Плевнелиев в интервю за 
германския в. „франкфуртер алгемайне цайтунг", което ще бъде публикувано днес. 
„За президента Путин светът е още в XIX век, когато е имало велики сили, на които 
техните по-малки съседи е трябвало да се подчиняват^ заявява той. 
Плевнелиев казва, че е „необходимо Русия да се научи да има партньори, а не васали 
и подчинени", визирайки конфликта в Украйна и опитите на Москва да упражни 
политическо и икономическо влияние над България. 
„Руският президент смята, че падането на Берлинската стена и последвалото 
разпадане на Съветския съюз е катастрофа", казва още Плевнелиев. Според него 
резултатът от това схващане е „интерпретация на историята, която противоречи на 
Европа и на нейните ценности". Агенцията допълва, че българският президент има 
почетни задължения, но представлява страната в международните отношения. 
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Борба - стр. 1; 2 - С 4,6 млн. лв. Община В. Търново изгражда нови паркове и 
детски площадки 
03.10.2014 16:00 
Кметът Даниел Панов направи първата копка на обекта в квартал „Зона В” 
БЛИЗО 4, 6 МЛН. ЛВ. ВЛАГА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ИЗГРАЖДАНЕТО НА 
НОВИ ПАРКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ГРАДА. Средствата са по 
оперативна програма „Регионално развитие ” и са спечелени по проекта „Град Велико 
Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”. 
5% е собственият принос на Община Велико Търново, което означава, че 
администрацията участва с 242 510 лв. 
Община Велико Търново и Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството вече са сключили договора за финансиране на обектите. Вчера 
кметът на старата столица инж. Даниел Панов направи първата копка за новия парк в 
квартал „Зона В”. 
„Продължителността на проекта е 24 месеца. Основната му цел е чрез подобряването 
на физическата и жизнената среда на град Велико Търново да се повиши качеството 
на живот и да се осигурят нови възможности за икономическо и социално развитие”, 
каза вчера зам.-кметът на общината Снежана Данева. И обясни, че за това време ще 
бъдат изградени и довършени шест обекта в града. 
За парка в Света гора е предвидена най-голямата инвестиция в размер на около 1, 2 
млн. лв. За този обект обаче продължава да тече процедурата по обществената 
поръчка и договорът ще бъде сключен в средата на месеца. „Там ще изградим кътове 
за отдих с нови панорамни площадки, от които ще се вижда целият град, места за 
пикник с пейки и маси. Ще има пространства за спорт, ще възстановим 
съществуващите в момента две чешми, ще бъдат ремонтирани алейната мрежа и 
настилки”, допълни и ръководителят на проекта арх. Николай Малаков. На Света гора 
ще бъдат построени и три детски площадки, осем площадки със спортни и 
атракционни съоръжения, площадка с уреди за гимнастика, мултифункционален улей, 
площадка за планинско колоездене, за скейтборд и ролери, площадка с фитнес уреди, 
ще бъдат обособени зони за разходка на домашни любимци. На Света гора ще има и 
футболно игрище. Паркът ще бъде осветен и с нова водопроводна и канализационна 
мрежа. По проекта е планиран и частичен ремонт на тревните площи. 
В КВАРТАЛ „ЧОЛАКОВЦИ” ЩЕ БЪДАТ ИЗГРАДЕНИ ПАРК И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И ТЕ 
ЩЕ БЪДАТ ПЪРВИТЕ ЗА ТОЗИ РАЙОН НА ГРАДА. Стойността на съоръженията там е 
375 233 лв. Жителите на квартала ще се радват и на нова спортна площадка за 280 
409 лв. 
Паркът в „Зона В” също е съвършено нов и първи за квартала. В новите съоръжения 
ще бъдат инвестирани близо 500 000 лева. Със средствата ще бъде озеленен 
районът, изградени паркови настилки и тротоари, три детски площадки с пейки, 
кошчета за отпадъци и поливна система. 
По проекта има предвидени средства и за довършителни дейности по други два 
обекта. С малко над 640 000 лв. ще бъде доизградена тротоарната настилка около 
парк „Майка България”. В „Марно поле” започва реконструкция на детската площадка и 
алейната мрежа. В парк „Акация” ще бъдат направени нова ограда и поливна система. 
255 704 лв. има и за довършителни дейности в парка в местността Руски гробища, 
където предстои да бъде монтирано улично осветление, да бъдат изградени поливна 
система и ограда. 
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Черноморски фар - стр. 15 - Веселин Пъйнев, директор на Професионалната 
гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето": И БЕЗ 
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ДАВАМЕ ПРИМЕР КАК СЕ РАБОТИ 
03.10.2014 15:46 
- Г-н Пъйнев, с какви чувства посрещнахте първия учебен ден? 
- С приповдигнато настроение, както повечето колеги. Тази година Строителният 
чества юбилей - 55 години, планираме и събития - конкурси, изяви на ученици, 
учители. 
- Балът за прием при вас скочи това лято. Смятате ли, че професионалното 
образование вече изпревари хуманитарното? 
- Не, все още не. Но смятам, че хората започнаха да отрезняват от мнението, че 
професионалното образование е за онези, които трябва само да работят. Всички 
трябва да работят. Професионалното образование се оказа стабилно, независимо от 
опитите да бъде унищожено в продължение на 22 години. Да, тази година балът 
действително беше изненадващо висок за нас. Той се върна на нивата от преди 15-20 
години, когато езиковите гимназии не бяха толкова популярни. Радваме се, че 
професионалното образование ще намери достойното си място в цялостната система 
на образованието в България и ще бъде оценено от родителите и учениците, които 
тепърва ще кандидатстват. 
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- Вашите възпитаници работят ли, или продължават да учат? 
- 99% продължават да учат. Но е лошо, че голяма част от тях учат навън, а не в 
нашите ВУЗ-ове. За мен е обяснимо защо. И трябва да си направим изводите, защото 
всяко изтичане на такъв потенциал не говори добре за държавата и за системата на 
образованието. 
- Вашата гимназия е сигурно единствената в Бургас, която няма училищно 
настоятелство и не събира пари от учениците. Липсата на настоятелство помага ли, 
или пречи? 
- Много ми помага! Кастрили са ме, че не изпълнявам нормативните документи, но аз 
съм категоричен - докато законодателството не се промени така, че тези 
настоятелства да не бъдат претекст за вършене на финансови нарушения, аз няма да 
създам такова. Не събираме пари от децата за нищо, по никакъв повод. Единственото, 
за което молим ученици и родители еднократно в началото на учебната година, е да 
донесат по 5 пакета копирна хартия и маркери за бели дъски. Хартията е най-големият 
ни консуматив и не смогваме да купуваме стотици пакети. И без настоятелство, към 
когото и да се обърнем - независимо дали фирма, или бивши възпитаници, никога не 
ни отказват. Напротив, сами ни търсят. Всички са свидетели как успяваме да работим с 
хора, които чувстват училището близко. 
- Имате ли конкретни примери? 
- На първо място - ЛЕО - Бетонови изделия и г-н Иван Димитров, собственик на 
фирмата и наш бивш възпитаник. Миналата година имаме прекрасен нагледен пример 
- учениците, благодарение на 100% осигурени материали от ЛЕО, направиха сами 
двора на училището - настилка, тротоари. Те имаха възможност реално да се докоснат 
до същинската строителна работа - това е нещо много ценно за тях. Още - Бургасцвет 
- г-н Танев, други цветарски фирми, СМК-Монтажи, ВиК, с Камарата на строителите 
много добре работим. Председателят на камарата г-н Николай Николов е бивш наш 
ученик, който много ни помага. След създаването на Клуба на ветераните-строители , 
работим много добре с г-н Камбуров, председателя. Самият факт, че по време на 
държавните квалификационни изпити се ангажират инженери и архитекти да дойдат в 
комисиите без заплащане, говори, че хората уважават професията и училището. Не 
мога да изброя всички, нека неспоменатите не се чувстват засегнати - благодаря 
лично, и от името на колегите - от сърце. 
- Дълги години сте директор, много бивши ученици, които са вече големи мъже и жени 
Ви помнят - вашите стихове, посвещенията на всеки випуск при завършването. Как 
един литератор се справя със строително училище? 
- Не мога да кажа, че съм голям специалистстроител, но съм много благодарен на 
колегите. Покрай тях и покрай различните видове изпити, състезания, овладях 
основната терминология в строителството, нещо съществено и важно за един 
литератор и директор на такова училище. И опитът си казва своето. Бях 10 години 
зам.-директор по учебната дейност, бях непрекъснато сред колегите и строителите . 
Бог да я прости бившата ми директорка Ванчето Георгиева. Много желаех да завърша 
ВИАС, но тя не ми разреши. Каза ми - не може след литературата, овладявайки 
поетични върхове, да станеш инженер. А аз съм дълбоко убеден, че инженерите и 
архитектите са поети в душите си - погледнете това, което правят! 
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Зов news - стр. 8 - Нова туристическа атракция 
03.10.2014 15:06 
Тези дни най-голямата атракция в града на скалните феномени е туристическото 
влакче, което с пъстротата и вида си привлича погледите и буди възхищение сред 
местните жители и гостите. Туристическото влакче е доставено по един от най-
големите проекти на Общината: "Съхраняване на културно-историческото наследство 
и разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката 
крепост", финансиран по ОП "Регионално развитие ". Останалите реализирани 
дейности по проекта са: реставриране на крепостната стена; основен ремонт и 
асфалтиране на трите водещи улици до крепостта; в процес е оборудване на 
новоизградения посетителски информационен център. 
С реализирането на този проект Община Белоградчик се стреми да създаде 
предпоставки за увеличаване на туристическия поток, да подобри условията за 
посрещане и обслужване на туристите, да популяризира и рекламира историята и 
природата в града и района. 
Атрактивното туристическо влакче превозва туристите от центъра на града до 
крепостта и обратно. Влакчето ще улесни достъпа до крепостта и ще намали 
необходимостта от използване на собствен или нает транспорт. 
Чрез него туристите ще изпитат романтиката на живописния маршрут от центъра до 
височината на историческата крепост, откъдето се разкрива великолепна панорама. 
Поради любопитството и интереса към влакчето в тези слънчеви дни, то всеки ден се 
качва до крепостта, като превозва деца и възрастни. По препоръка на кмета Борис 
Николов, всички могат да се насладят на атракцията безплатно до Нова година. 

 
 
Видин - стр. 1; 4 - Бедствието ГЕРБ убива и опустошава Северозапада 
Видинският край се пуокдае от ляво управление 
03.10.2014 14:49 
Кандидатите от листата на "БСП лява България" посетиха надлеза във Видин, за да се 
информират на какъв етап са ремонтно-строителните работи по съоръжението. Те 
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констатираха, че организацията на работата е на ниво и получиха уверението на 
строителите , че до 20 октомври затвореното платно трябва да бъде готово. 
Социалистите припомниха, че парите за дълго отлагания ремонт на надлеза бяха 
осигурени от правителството, подкрепяно от БСП, с изключителното съдействие на 
председателя на 42 Народно събрание Михаил Миков. "Благодарение на Миков и 
депутатите от БСП, осигурихме средства и за ремонтите на Матическата гимназия, и 
за много други обекти във Видинска област" - каза в изявлението си кандидатът Филип 
Попов. 
Той информира, че по данни на бюрото по труда през последните 8 месеца има ръст 
на заетите в строителния бранш . "Това е и наша цел - осигуряване на работни 
места, осигуряване на инвестиции. 
Докато другите обещават, ние изпълняваме. 
И това е поредното доказателство, че БСП изпълнява обещанията си" - заяви Попов и 
заключи, че Видинският край повече от всякога има нужда от ляво управление. По 
повод на предизборни спекулации от страна на ГЕРБ, че проектът за отваряне на 
ГКПП Салаш - Ново корито е спрян, кандидатите от листата на "БСП лява България" 
посетиха обекта на място, за да се информират докъде са стигнали строителните 
дейности и да опровергаят опонентитеси. "Този опит за манипулация е откровена лъжа 
от страна на ГЕРБ, защото истината е, че там се работи в момента по изграждането на 
цялата инфраструктура около новото КПП" -категоричен бе кандидатът за депутат и 
народен представител 8 42 парламент филип Попов. 
По същия повод остро разкритикува предизборното говорене на ГЕРБ и 
представителката на гражданската квота в листата на "БСП лява България" 
журналистката Ваня Ставрева, която заяви: 
"ГЕРБ не направиха нищо за четири години, докато бяха на власт, по този проект, 
освен, че една тяхна народна представителка от нашия край отиде да яде и да пие в 
КняЖевац, а сега казват на хората "БСП направиха първата копка, но ние ще ви го 
построим", което е предизборна спекулация, защото проектът беше изработен в много 
кратки срокове в последната една година, а финансирането бе осигурено от 
правителството, подкрепяно от БСП със съдействието на Михаил Миков и е най-
малкото непочтено други да се опитват да се хвалят с това, както се спекулираше с 
Дунав мост." 
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Видин - стр. 1; 5 - Георги Василев - биография на сбъднатата европейска мечта 
03.10.2014 14:49 
Това е Георги Василев. Обича да казва, че който иска нещо да промени, трябва да 
поеме отговорност. Георги Василев е българинът, чието име е безспорна марка в 
швейцарската банкова система. Днес Георги Василев води партията си "Република БГ" 
към най-високите нива на отговорност в българския политически живот. 
Да, между партиите, които кандидатстват за доверието на избирателя, е и тази, чийто 
лидер е истински банкер, преуспял в система, която цени и спазва правилата. Днес 
Василев казва убедено, че знае какъв е ключът за спасението на КТБ. Банката, чиято 
съдба се люшка между решения, които се лансират от политици, задкулисни играчи и 
лобисти, имащи дейно участие в докарването й до сегашния й хал. Георги Василев е 
доказвал, че думата му тежи, и затова появата му на политическата сцена е 
натоварена с очаквания, включително в сферата, която познава най-добре и която сега 
стряска сънищата не самвшв вложителите в КТБ.Звтова е естествено, че мнозина 
искат да знаят повече за житейския и професионалния път на швейцарския банкер. 
Георги Василев е роден в Добрич през 1959 г. Учил е в най-престижните университети, 
завършил е международно право, диппомация, финанси и политически науки. 
Стремежът към образование и знания го е водил през Москва до 
Виена и Женева. После започва завидната му кариера в швейцарските банки и 
специализацията в иу§ести.ционните фондове. 
Зад сухата визитка се крие истинската европейска мечта, която го завежда до 
върховете на бизнеса в най-прецизната система, която светът познава. Разбира се, 
заедно с реализацията на мечтата идва и не по-малко завидната лична независимост. 
Когато някой го пита кой стои зад политическия му проект, Георги Василев няма как да 
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не отговаря с усмиака. Всъщност именно. веруюто за личната отговорност го води в 
намерението да участвува в българския политически живот. Иначе нещата са повече 
от прости. Женен е за българка, която също работи в Швейцария. Естествено му 
изглежда всяко лято да се връща с децата и семейството си в родината. И година след 
година преживява горчивината на разочарованията на сънародниците, все по-
обезверени от корупцията, сбъркания преход, неуважението към талантливи* те. Така 
Георги Василев стига до личното решение да поеме отговорността. И вярва, че ще 
успее да накара институциите да заработят за гражданите, че има огромен потенциал 
25-годишното лутане да свърши. 
Сигурно мнозина ще потърсят аналози с пътя на заможните българи от Възраждането 
и следосвобожденската епоха. Преуспелите тогава се връщали в родината, търсейки 
какда допринесат. Още повече, че близките му знаят как една от любимите му книги е 
"Строителите на съвременна България" от Симеон Радев.. Всъщност банкерът не е 
спирал да търси как да допринесе - с фонда на името на българския юрист Константин 
Кацаров, със сбирката си от произведения на български художници, с многобройните 
си дарения за различни каузи, и като създател на фонда за насърчаване на свободата 
на духа, и като учредител на фонд на името на Жорж Папазов. Днес той идва като 
черен лебед в попитиката. Нали не можем да изброим случаи на кандидати за славата, 
които искат да дадат, а не да вземат? Георги Василев иска да даде. Това го прави 
неочаквано явление в нашата политика. Още повече, че край него се събраха още 
десетки успели професионалисти, никой от които не е помирисвал политика, но всички 
са запалени от същото възрожденско желание да допринесат. 
Иначе банкерът е...капитан на яхта. Всяка година обикаля моретата заедно със 
семейството си и казва, че който се оправя там, може да се справи с всяка буря. Чете 
много и постоянно - от поезия до професионални четива. Запален любител на 
музиката, пак в [широкия диапазон от класиката до "Лед Цепелин" и "Дийп Пърпъл". 
Защо Георги Василев зарязва уредения си живот иа преуспял швейцарски банкер? 
Защото смята, че които иска нещо да промени, трябва да поеме отговорност... 
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Старозагорски новини - стр. 2 - Експерти представиха новата визия за Стара 
Загора 
03.10.2014 14:32 
По покана на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров на 30 септември се 
проведе обществено обсъждане на архитектурните предложения за важни 
инфраструктурни обекти по проект "Създаване на проектна готовност за 
кандидатстване на Община Стара Загора по ОП "Регионално развитие " за периода 
2014-2020 г." в препълнената зала "П.Р.Славейков" повече от 5 часа архитекти, 
инженери, интелектуалци, общественици и много граждани внимателно изслушваха 
промоциите на екипите и изразяваха аргументирано становищата си. 
"Проектът е на стойност 1.5 млн. лв. и е с продължителност 18 месеца", обясни 
градоначалникът. Той припомни, че след проведена обществена поръчка, 9 
проектантски екипа спечелиха различни позиции, по които са направили своите 
разработки за проектиране на сгради, улици, важни обществени обекти. 
Разработените позиции обхващат както централната градска част, така и различни 
квартали на Стара Загора и предстои да бъдат реализирани в следващите 4-5 години. 
Тодоров благодари на всички проектантски екипи и изрази задоволство, че много 
старозагорски архитекти участват в екипите по обновяване на градската среда. 
"Сигурен съм, че всички граждани ще оценят това, което е направено, защото то е най-
доброто за града ни", каза той. 
На общественото обсъждане беше представена визия за парковете "5 октомври" и 
"Александър Стамболийски", Станционната градина и Аязмото, площад "Берое", 
кварталите "3-те чучура - север", "3-те чучура - юг" и "Казански", почти всички улици в 
централната градска част, обновяването на СОУ "Железник", Стария театър и 
Художествената галерия, ГПЧЕ "Ромен Ролан" и ПМГ "Гео Милев", ОДЗ No 1 "Звънче" 
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и No 58 "Звездица"; Езиковата школа на ул."Х.Д.Асенов", Общинския център за наука, 
изкуство и култура (бивш пионерски дом) и др. 
Два са акцентите в предложенията за естетизиране на средата - още по-зелен град и 
максимално решаване на проблема с паркирането на возилата. 
"Изготвянето на проектите сега ни дава възможност за пълна готовност при 
кандидатстване в следващия програмен период 2014-2010 г.", Общината няма да 
отделя средства за проектиране и времето, необходимо за кандидатстване, ще бъде 
значително намалено", отбеляза ръководителят на проекта инж. Милена Димитрова. 

 
 
Шуменска заря - стр. 1; 2 - Областният управител критикува община Шумен за 
спрените проекти 
03.10.2014 14:19 
Стела ИЛИЕВА 
Критична оценка даде областният управител Петко Шаренков на община Шумен по 
отношение на спрените проекти по инвестиционна програма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите". Със съобщение до медиите губернаторът анализира 
причините, довели до спирането на средствата за проектите за изграждане на 
пречиствателната станция за питейни води и за ремонта и оборудването на Дома за 
стари хора с лежащо болни. „Ако община Шумен беше организирала наистина открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на договор с 
предмет „Изграждане на пречиствателна станция за питейни води за град Шумен и 
населените места в община Шумен", а не процедура, която необосновано ограничава 
потенциалните участници и заради което впоследствие е отменена като 
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незаконосъобразна, щеше ли да се стигне до загубата на финансиране за 
изграждането на пречиствателна станция за питейни води на град Шумен? 
По всяка вероятност, ако бяха спазени принципите за свободна и лоялна конкуренция, 
това нямаше да се случи", пише в писмото си областният управител. Той припомни, че 
по инвестиционната програма са били одобрени общо 14 проекта за област Шумен, 
като още в самото начало е било ясно, че до 10 юни всички те е трябвало да бъдат със 
сключени договори с изпълнители. „За двата горепосочени проекта, които очевидно са 
амбициозни и мащабни начинания, е следвало да бъде приложен прецизен подход в 
етапа на планиране и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки, 
за да се изпълни едно от основните изисквания на програмата - в срок до 10 юни 2014 
г. да бъдат сключени договори с изпълнителите на строителните дейности. Вместо 
това администрацията на община 
Шумен обявява обществена поръчка за строителство на пречиствателната станция с 
условия, част от които според Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) са 
незаконосъобразни и поради това на 4 август 2014 г. процедурата е отменена. Въпреки 
че крайният срок за сключване на договори по инвестиционната програма „ Растеж и 
устойчиво развитие на регионите" е удължен с близо 3 месеца (от 10 юни до 17 
септември 2014 г.), община Шумен не можа да се възползва от това, тъй като 
процедурата за избор на строител вече е отменена от КЗК", пише още в писмото си 
губернаторът. По отношение на проект „Ремонт, реконструкция и оборудване на Дом 
за стари хора с отделение за лежащо болни „Д-р Стефан Смядовски" гр. Шумен", той 
обяснява, че мащабът и спецификата на изпълнение на проекта го определя като 
практически неизпълним в указаните срокове. Това, според него, означава, че 
„звената, отговорни за изпълнението на програмата, не са познавали добре 
програмата или са я познавали добре, но са игнорирали изискванията, което води до 
загуба на средства и по този проект". 
В писмото си Шаренков припомня, че още при встъпването си в длъжност е заявил, че 
не е член на нито една политическа партия и обяснява, че това му дава правото да 
бъде независим в оценката си. „Във връзка с изложеното дотук бих искал да изразя 
своето недоумение от политизирането на въпроса за спряното финансиране на тези 
два проекта и превръщането му в основен акцент от предизборната кампания на 
определени политически партии, чиито представители носят персонална отговорност 
за проваленото финансиране на споменатите по-горе проекти", пише в заключение 
областният управител. 
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Шанс нюз - стр. 2 - Мащабна програма за саниране на жилищните сгради със 100 
% безвъзмездна помощ представиха кандидати за народни представители от ПП 
ГЕРБ - Враца 
03.10.2014 14:09 
Кандидатите за народни представители от ГЕРБ във Враца инж. Петя Аврамова, инж. 
Тотю Младенов и Малина Николова запознаха домоуправители и жители от жилищен 
комплекс "Дъбника" с мащабната програма на партията за саниране на многофамилни 
жилища със 100% безвъзмездно финансиране от национален фонд. 
"Програмата на ГЕРБ е напълно реалистична и изпълнима, защото разчита на 
средства от държавния бюджет", поясни инж. Аврамова. Санирането започва от 
многофамилните жилищни сгради. За целта само през първите две години са 
предвидени над 2 млрд. лева, с които да се ремонтират 50% от жилищните сгради на 
територията на цялата страна. Вторият етап включва малките жилищни кооперации и 
еднофамилни къщи, като интензитетът на помощта ще спадне до 75%. 
По думите на инж. Аврамова програмата "Енергийна ефективност" на ГЕРБ включва 
финансиране на дейностите по саниране на сградите и смяна на дограма, ремонт на 
покриви, ремонт на асансьорите и укрепване на блоковите конструкции, където е 
необходимо. Финансирането ще бъде 100% безвъзмездно за собствениците на 
жилища. За включване в програмата ще е необходимо единствено декларация за 
съгласие от страна на етажната собственост, като процесът на кандидатстване ще 
бъде максимално опростен. С 2 милиарда лева за първите 2 години от мандата ще 
бъдат санирани половината блокове в цялата страна. Така ще се постигне удължаване 
живота на сградите с над 30 годИни и всяко домакинство ще спечели от тази програма, 
тъй като разходите за отопление намаляват между 30 и 50%. Спестените средства от 
разходи за отопление увеличат семейния бюджет, а новият облик и удълженият живот 
на сградата увеличават стойността на имота. 
От друга страна, Аврамова посочи, че удълженият живот и повишената пазарна 
стойност на санираните жилищни сгради ще съживи пазара на недвижими имоти. След 
санирането ще има реална промяна в облика на фадовете и подобрена жилищна 
инфраструктура. 
Мащабната програма "Енергийна ефективност" на ГЕРБ реално ще стимулира малките 
и средни предприятия в сектора на строителството, защото при изпълнението й ще се 
разкрият десетки хиляди работни места (проектанти, строители , енергийни одитори, 
асансьорни техници, производители на изолационни и крепежни материали и др. 
"Важно е да получим вашата подкрепа на предстоящите избори, за да успеем да 
съставим стабилно правителство и да реализираме управленската програма и, в 
частност, така значимата за всяко домакинство програма "Енергийна ефективност" на 
ГЕРБ. Нашето желание е Враца да има първите подготвени и подадени проекти. 
Съвместно с вас ще работим за успешната реализация на програмата във Враца", 
обобщи Аврамова. 
Кандидатът за народен представител от ГЕРБ във Враца инж. Тотю Младенов посочи, 
че управленската програма на ПП ГЕРБ е изготвена с многостранен ефект и със 
социална насоченост - за общините, хората, бизнеса. Младенов отбеляза, че над 1 800 
000 души се водят енергийно бедни. "В тази връзка ГЕРБ е изготвил 2 пакета, които ще 
подпомогнат тези хора. Първият пакет касае санирането на жилищни сгради със 100% 
безвъзмездна помощ, а вторият пакет от мерки е за подпомагане на хората, които не 
могат да покрият сметките си за отоплителния сезон и затова от 1 януари 2015 г. ГЕРБ 
предвижда двойно увеличение на енергийните помощи", разясни инж. Младенов. Той 
подчерта успешното съчетание между икономическа и социална политика в 
предвидените в програмата на партията мерки. И в допълнение каза, че това ще стане 
факт само чрез симбиоза между държавната и местната власт. 
Малина Николова, кандидат за народен представител от ГЕРБ, уточни, че градовете в 
страната ни ще станат изключително приветливи при успешно комбиниране на 
национални и местни политики и отваряне на европейските програми. "Нужна ни е 
широка подкрепа, за да може ГЕРБ да състави стабилно правителство и да реализира 
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управленската си програма. Подкрепете ни на 5-ти октомври с номер 9 в бюлетината", 
призова Николова. 
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Computerworld - стр. 2 - Търговска мисия до Лондон за ИКТ компании организира 
ИАНМСП 
Заявките за участие се приемат до 10 октомври 2014 г. включително 
03.10.2014 13:27 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) организира търговска мисия до Лондон, Великобритания, за представители 
на български компании от сектор информационно-комуникационни технологии, 
съобщиха от ведомството. Инициативата се организира по проект „Насърчаване на 
интернационализацията на българските предприятия", финансиран от Европейския 
фонд за регионално развитие чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика" 2007 - 2013 г. 
Промоционалната проява с провеждане на двустранни срещи ще се проведе в 
периода 26 -29.11.2014 г. 
Агенцията поема разходите за един представител от предприятие участник за 
самолетен билет, вътрешен транспорт и трансфер, хотелско настаняване, отпечатване 
на каталог на българските участници в търговската мисия и др. 
Подробна информация за условията за участие в търговската мисия е публикувана на 
интернет страницата на ИАНМСП www.sme. government.bg и на Националния 
експортен портал www.export.government.bg. Допълнителни консултации могат да 
бъдат получени от експертите на ИАНМСП: Мирела Тасева (тел: 02 940 79 83), 
Николина Георгиева (тел.: 02 940 79 77). 

 
 
Бургас днес и утре - стр. 10 - Фалстарт на дело за смърт на работник 
03.10.2014 13:18 
Отсъствие на подсъдим и неявяването на защитник на друг подсъдим, станаха 
причина Окръжен съд - Бургас да не даде ход на наказателното дело срещу Станимир 
Пехливанов, Пламен Овагенов, Тодор Бойчев, Борис Александров и Михаил 
Михайлов. Срещу тях е повдигнато обвинение за причиняване на смърт, поради 
немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност. На 17.05.2007 г., в гр. 
Свети Влас, община Несебър, в новострояща се сграда "Секционни жилищни сгради с 
ваканционни апартаменти" в местността "Юрта в землището на град Свети Влас, с 
подизпълнител "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД - с изпълнителни директори 
Пехливанов и Овагенов, при условията на независимо съпричинителство, причинили 
смъртта на работник, поради немарливо изпълнение на правно регламентирана 
дейност, представляваща източник на повишена опасност - изпълнение на строително- 
монтажни работи на височина чрез полагане на бетон с бетонпомпа на площадката на 
асансьорна клетка на посочения строителен обект. 
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Пресцентърът уточнява, че Бойчев е заемал длъжността "Експерт здраве и 
безопасност" в "ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД, Александров е бил назначен като 
"Технически ръководител" във фирмата, а Михайлов бил "Помощник технически 
ръководител". По делото са призовани 23 свидетели и 10 вещи лица. Днес 
подсъдимият Александров се яви в съдебната зала без защитник и помоли съда да 
отложи делото, зада уреди финансовите си взаимоотношения с адвоката, който го е 
представлявал в досъдебното производство. Александров желае той да продължи да 
го защитава. Защитникът на Овагенов помоли съда да отложи делото за месец 
декември, когато се очаква да се прибере неговият подзащитен, който пребивава в 
момента в чужда държава. 
Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас и защитниците на останалите 
подсъдими подкрепиха тези искания. 
Окръжен съд - Бургас не даде ход на делото, за да не бъде нарушено правото на 
защита на двамата подсъдими, тъй като е задължително участието им в процеса и 
представителството им от адвокат. Съдът изиска справка от МВР за 
местоположението на Овагенов. Процесът ще продължи на 16.12.2014 г. 
Според обвинителния акт трудовата злополука е възникнала на работната площадка 
при изливане на бетон. Причина за това станал силният реактивен откат назад и в 
страни на хобота на бетонпампата при пускане на бетон. След продължителен престой 
от предишната му употреба същия ден тръбопроводът не бил изпразнен и почистен, а 
останалата в него бетонна смес се била втвърдила. Въпреки това не били предприети 
мерки за поддържането му в проходимо състояние и не било проведено безопасно 
продухване с отдалечаване на работниците. Държавното обвинение намира, че на 
обекта е отсъствала стройна и действаща система за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд. Пехвилавон и Овагемов са обвинени, че в качеството на 
"работодатели" и на "строители " нарушили Кодекса на труда, Закона за устройство на 
територията, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други 
поднормативни актове. На Бойчев, Александров и Михайлов са повдигнати обвинения 
за нарушения по Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на 
труд и поднормативни актове. 
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Строител - стр. 24; 25 - Устойчивото строителство - състояние, проблеми и 
перспективи 
03.10.2014 11:49 
Бурното развитие на индустрията през миналия XX в., белязан като века на новите 
открития, композитните материали и информационните технологии, наред с 
положителните си страни в края на столетието постави пред обществото тревожните 
въпроси за климатичните промени и опазването на околната среда. През последните 
десетилетия се наблюдават чести енергийни кризи и бързо нарастване на населението 
на планетата, които са новите предизвикателства пред човечеството. На дневен ред е 
новата парадигма за устойчиво развитие, което е начин на използване на природните 
ресурси, при който се задоволяват текущите човешки нужди, без да се повлиява на 
естествения баланс на околната среда. Устойчивото развитие обединява два основни 
стремежа на обществото: а) постигане на икономическо развитие, осигуряващо 
нарастване на жизнения стандарт (комфорт); б) опазване и подобряване на околната 
среда (грижа за бъдещето). 
Съгласно Световната комисия за околната среда и развитието на ООН (UNFCC COP 
Report 2004), устойчивост означава „посрещане на днешните нужди, без допускане на 
компромис към правото на бъдещите генерации да посрещнат техните собствени 
нужди". 
Проблемите пораждат ново отношение към околната среда и бъдещето на 
човечеството във всички области. Строителството като човешка дейност, която има 
съществено влияние върху жизнената среда, икономиката и добруването на хората, не 
прави изключение от съвременните тенденции. Нещо повече, още в първия труд в 
областта на строителството - „Десет книги за архитектурата", Витрувий дефинира 
архитектурата като „създаване на удобство и устойчивост". Отнесено към съвремието, 
това означава гарантиране на прецизност, устойчивост и красота. Като допълнителна 
характерна черта може да се добави и хармонията, чрез която се осигурява единство 
между сградата и околната среда. 
Към днешна дата за нас, европейците, основополагащ документ за установяване и 
развитие е стратегията „Европа 2020", която предвижда: 
• намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % спрямо 1990 г.; 
• добиване на 20% от енергията от възобновяеми енергийни източници; 
• увеличаване на енергийната ефективност с 20% (1). 
Тези цели, свързани с климатичните промени и енергията, са една от водещите 
инициативи „Европа за ефективно използване на ресурсите". Отправна точка за 
разглеждането на строителната индустрия в контекста на устойчивото развитие и на 
стратегията „Европа 2020" е фактът, че за нея все още е характерна отдалечеността 
от устойчивостта (2). Например за производството на основните строителни материали 
се консумират голямо количество енергия и ресурси, при което се отделя голямо 
количество оксиди с неблагоприятен ефект спрямо околната среда - СО2, NOx и SОx. 
Като ранни усилия за промени в строителството в посока на устойчивото изграждане е 
повишаването на енергийната ефективност. Те датират от 1960 -1980 г. и са свързани 
единствено с топлоизолирането на сградите. Днес сме свидетели на въвеждане на 
стандарти за устойчиво развитие в строителството, в които ефективността на 
строежите (сгради и съоръжения) се разглежда от екологични, икономически и 
социални позиции. 
Основавайки се на тези насоки и следвайки концепцията за устойчивост, в статията се 
оценява развитието на строителната дейност чрез решаване на краткосрочни и 
дългосрочни задачи за постигане на устойчиво развитие. 
2. Същност, критерии и мерки за устойчиво строителство 
Към настоящия момент няма общоприето определение за понятието „устойчиво 
строителство". През 1998 г. Международният съвет за строителство (сега International 
Council for Research and Innovation in Building and Construction 
- CIB) дефинира устойчивото строителство като „създаване и поддържане на 
здравословна сградна среда, основана на принципите на ефективно използване на 
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ресурси и екология" (CIB W82) (3). Следващият програмен документ - Agenda 21 on 
Sustainable Construction, повтаря това определение, но и то не разглежда 
икономическите и социалните въпроси. Въпреки това CIB посочва следните седем 
принципа (критерия) за устойчиво строителство (3): 
1. Редуциране на ресурсите за строителството (редуциране). 
2. Повторно използване на ресурси (отново). 
3. Използване на рециклирани материали (рециклиране). 
4. Опазване на природната среда (природа). 
5. Изключване използването на токсични материали (токсични). 
6. Гарантирана евтина поддръжка (икономика). 
7. Акцент върху качеството (качество). 
Посочените принципи имат отношение към всички етапи на съществуване на една 
сграда 
- проектиране, строителство, поддържане (експлоатация, реконструкция) и премахване 
(разрушаване). Тези принципи са приложими и спрямо ресурсите, необходими за 
строителството - терен (земя), материали, вода, енергия и екосистема - фиг. 1 (4). 
Принципите са водещи при управлението на строителните процесите, които се 
основават на тоталното управление на качеството. 
Развитието на устойчивото строителство създаде нови понятия, като: 
• високотехнологични, зелени, устойчиви и пасивни сгради; 
• високотехнологични, зелени, енергийно ефективни и устойчиви материали и 
технологии. 
Тези термини се използват като синоними, но единствено понятието „устойчив" 
съдържа в себе си равнопоставеност на екологичните, социалните и икономическите 
проблеми на строежите в контекста на съвременните принципи на устойчиво развитие 
(5). В българската строителна практика обаче терминът „устойчив" се използва в 
смисъл на неизменчивост на сградата и строителните материали от тяхното 
взаимодействие с околната среда. За избягване на двусмисленост препоръчваме 
използването на прилагателното име „зелен", означаващо признак, качество или 
свойство, показващо съгласуваност с принципите и методологията на устойчивото 
строителство. Зелена сграда може да се дефинира като проектирана и изградена с 
енергийно ефективни и безопасни ресурси при спазване на екологичните изисквания, 
но към това трябва да се добавят удовлетворяване на повишени изисквания от 
екологично, социално и икономическо естество в сравнение с обект, изпълнен чрез 
конвенционалната практика. В първото здание се осъществява т.нар. whole-building 
интегриращ подход, включващ местоположение, енергия, материали, количество и 
качество на въздуха, акустика, естествени ресурси и т.н. Анализът на натрупания през 
последните години опит показва, че характерните особености на тези сгради са: 
• На покрива се създава градината (зелен покрив), която не само придава по-добър 
урбанистичен вид на постройката, но и участва в нейната топлоизолация. 
• Във фасадите се влагат фотоволтаични панели и елементи, които направо 
преобразуват слънчевата енергия в електрическа (по този начин се осигуряват над 
35% намаляване на използваната доставена енергия в сравнение с традиционните 
жилищни сгради). 
• Обитателите са осигурени с богата естествена светлина и отлично качество на 
въздуха. 
• Сградата може да събира дъждовната вода в цистерни, разположени в приземните 
етажи, която се използва за поливане на градините на покрива, както и като 
акумулатори за топлина 
• Отпадъчната вода се обработва за повторна употреба в отоплителната и 
охладителната система или за използване в тоалетните и др. (6). 
Редно е да се отбележи, че поради търсената социална страна на устойчивото 
строителство основното внимание е съсредоточено върху зданията, но съоръженията 
също имат своята социална значимост. Това показва възможността да се говори за 
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зелен строеж, тъй като понятието „строеж" е обобщаващо на понятията „сграда" и 
„съоръжение". 
Зелените здания и техните конструкции имат слабо въздействие върху околната 
среда, което се постига чрез задължително влагане на зелени строителни материали. 
Голяма част от използваните днес строителни материали не могат да се класифицират 
като „зелени". Например годишното световно потребление на цимент през 2012 г. е 
около половин тон на всеки човек на планетата. Това означава, че на човек се пада 
почти същото количество отделен въглероден диоксид и около 5 кг отделен NOx (7). 
Видни са резервите в посока на устойчивото развитие на циментовата и бетоновата 
индустрия, като решенията са в посока минимизиране количеството на използвания 
цимент, на минерални добавки, на високотехнологични бетони и бетони с дисперсна 
армировка (8 - 10). 
При употреба на горепосочените принципи за оценка на влиянието на строителството 
върху околната среда спрямо строителните материали последните следва да се 
оценят като зелени, ако удовлетворяват или надвишават съществените изисквания 
(11): 
• за пренебрежимо и дори нулево влияние върху околната среда; 
• за голяма здравина, дълготрайност и стабилност; 
• за значителна влаго-, водо- и мразоустойчивост; 
• за висока устойчивост на влага, гниене или биоразграждане; 
• за безопасност и нетоксичност, вкл. радиоактивност; 
• за производство в големи количества; 
• за бързо и ефикасно произвеждане, монтиране, адаптиране и ремонтиране; 
• за възможност за повторно използване и пълно рециклиране. 
Обобщено зелените строителни материали се характеризират с ниски енергийни 
разходи за производство, висока дълготрайност (устойчивост) и незначителни разходи 
за тяхното поддържане. В допълнение те трябва да съдържат относително голямо 
количество рециклирани материали, като и самите те следва да са произведени по 
начин, осигуряващ възможност да бъдат напълно преработени и наново използвани. В 
напредналите страни вече са направени първите стъпки за решаване на тези 
проблеми. В САЩ над 1/3 от общите твърди отпадъци, които заемат значителна земна 
площ, заплашват подаването на вода и повишават разходите в сектора, идват от 
строителството, но са направени закони, изискващи тяхното намаляване и управление. 
От 2005 г. В Япония съществуват стандарти, осигуряващи гарантирани показатели на 
произвежданите рециклирани материали от премахнати строежи, като по този начин се 
обезпечава безпроблемното им влагане в бетони (12). Използването на рециклирана 
вода от производство на бетони и строителни разтвори е нормална практика за всеки 
бетонов център, но вече и водата, получена от процеси на смесване, миене и сушене 
на рециклирани материали, се специфицира за използване на конструкционни и 
масови бетони. 
3. Насоки и бариери за устойчивото строителство 
В началото на XXI в. концепцията за устойчиво строителство все по-добре се приема 
от строителната индустрия и все по-осезаемо тя влияе върху проектирането, 
изграждането, управлението, пазара и търговията с недвижими имоти. Детайлното 
познаване на опциите и процедурите на зелените строежи е задължително за 
организациите, предлагащи строителство, поддръжка на сграда и управление на 
недвижим имот. Непрекъснато нарастват сертифицираните и оценените здания, като 
към днешна дата те са се увеличили над 10 пъти в сравнение с 2000 г. Този успех 
обаче не води до масовост на прилагане на принципите за устойчивост в добре 
развитата традиционна индустрия. Трудностите идват не само от икономическо и 
финансово естество, но и от необходимостта да се преосмислят много неща в сектора 
- като се започне от проектирането на новия клас строежи, промяната на процесите на 
изграждане и поддържане при отчитане на новите пазарни механизми. Трудностите от 
финансов характер са свързани с цените на зелените материали, разходите за 
сертифициране и т.н. факторите могат да се класифицират по следния начин: 
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А) фактори с положителен ефект (насоки): 
1. Бързо развитие на системите за оценка и сертифициране спрямо изисквания за 
устойчиво строителство (LEED, BREEAM, DGBC и др.). 
2. Провеждане на целенасочена правителствена политика в развитите страни. 
3. Съществуване на обществена и частна инициатива. 
4. Постоянен стремеж на професионалистите в строителния бранш за повишаване на 
квалификацията и за приложение на добрите практики. 
5. Значителен научен напредък в зелените строителни технологии. 
Б) фактори с отрицателен ефект (бариери): 
1. Финансови фактори: 
1.1. Трудности в анализа на цената на жизнения цикъл (LCC) на строежа. 
1.2. Реално по-високи начални цени на строежите. 
1.3. Разделяне на капиталовите разходи и тези за поддръжка (експлоатация). 
1.4. Лоша държавна политика в областта на образованието по архитектурни и 
строителни специалности, включваща и неадекватно финансиране, и демотивиране на 
преподаватели и обучаеми. 
1.5. Възприемане на устойчивостта на строежите само като пазарен продукт. 
2. Изследователски фактори: 
2.1. Недостатъчна мащабност на изследвания на вътрешната среда на сградата, вкл. 
комфорт и безопасност (здраве). 
2.2. Липса на правни изследвания и създаване на адекватни законови норми. 
2.3. Липса на ръководства и указания за работата по проектиране, изграждане и 
поддържане на зелените сгради; 
2.4. Неприоритетно и недостатъчно финансиране на изследванията. финансовите 
фактори предизвикват пряка демотивация, а изследователските фактори - 
неизвестност и неяснота, което също води до демотивация на всички участници в 
процеса и грижата за строежа - инвеститор, собственик, ползвател, проектант, 
строител , управляващ сградата (facility manager) и т.н. Очевидно е, че за 
преодоляване на гореописаните бариери и по-нататъшното успешно развитие на 
устойчивото строителство и изграждането на зелени сгради са необходими 
целенасочена и последователна дейност на политици и управляващи, както и 
сътрудничество на всички. Необходими са повече обратна информация и данни за 
оценката на качеството на завършените обекти и на процесите за тяхното създаване, 
които да генерират информация за подпомагане на реализирането на бъдещи проекти. 
Не по-маловажни са и събирането на информация и анализ на финансовите разходи 
за изграждане, поддържане и управление на зелени сгради и съпоставката им с тези 
за традиционните. 
4. Устойчиво строителство в България (първата половина на второто десетилетие на 
XXI в.) 
Анализът на ситуацията у нас в първите години на второто десетилетие на XXI в. 
опровергава схващането за сериозно изоставане в областта на устойчивото 
строителство. Нормативната уредба на Република България следва съвременните 
тенденции. Началото на дейността в това направление датира от 1998 г., когато бе 
защитена първата дисертация за научнообразователната степен „доктор" с тематика 
бетон с рециклирани материали (13). Очакваше се тази разработка да бъде 
последвана от започване на рециклиране на строителни отпадъци, но поради 
проявеното неразбиране на важността на предложението от тогавашните 
ръководители на Столичната община инициативата не бе подкрепена. Количеството 
отпадъци от строителството през 2009 г. е около 3 млн. т (14), което е сериозен 
неизползван ресурс за прилагане принципите на устойчиво строителство. 
Използването на рециклирани материали у нас е определено нормативно с 
публикувания през 2003 г. Закон за управление на отпадъците и Наредбата за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали (Обн. ДВ/ бр. 89 от 13.11.2012 г.). Съгласно Наредбата, към разделното 
събиране на строителни отпадъци от извършване на СМР и премахване на строежи 
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трябваше да стартира от 1 януари т.г. В съответствие с тази Наредба използването на 
рециклирани материали в публичните обекти следва да бъде (15): 
¦ при строителство на сгради - 2%; 
¦ при строителство на пътища - 10%; 
¦ при рехабилитация на магистрали - 3%; 
¦ при строителство, реконструкция и ремонти на други обекти - 8%. 
Тези стойности са масови проценти от общото количество вложени строителни 
продукти и те се постигат поетапно до 2020 г., съгласно предвидени в Наредбата 
срокове (15). Като се има предвид, че над 40% от жилищния фонд са на възраст над 50 
години, и това, че към 2020 г. следва да се рециклират 70% от строителните отпадъци, 
може да се очаква и завишаване на посочените проценти за използване в публичния 
сектор. У нас се закъснява с осигуряване на мощности за рециклиране на отпадъците 
от бранша. Може да се твърди, че засега е решен проблемът с рециклиране на 
отпадъците от пътните настилки в пътното строителство. 
Към тези нормативи, способстващи възникването и развитието на новата за сектора у 
нас дейност, свързана със строителните отпадъци, следва да се добави и Регламент 
ЕС/№ 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9.03.2011 г. за определяне 
на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, в който 
спрямо отменената Директива 89/106/ЕИО на Съвета е добавено ново основно 
изискване към строежите - устойчиво използване на природните ресурси, което се 
осигурява чрез (16): 
¦ повторно използване или рециклиране на строежите, техните материали и части след 
разрушаване (премахване); 
• трайност на строежите; 
¦ използване на екологично съвместими природни суровини и вторични материали в 
строежите. 
Освен горепосочените нормативни документи в посока утвърждаване на устойчивото 
строителство са многобройните научни и обучителни форуми и дискусии, провеждани 
от Министерството на инвестиционното проектиране и Министерството на 
регионалното развитие („Напредък и бариери пред устойчивото строителство. 
Устойчиво строителство и зелени обществени поръчки - 21.03.2014 г.", Български 
съвет за устойчиво развитие, вкл. изградената академия към него -Sustainability Forum 
Sofia - More than Green - 29.09.2011 г., „Оценка на жизнения цикъл" - 29.11.2012 г., 
„Енергийна ефективност и сграден комфорт" - 21.02 2013, BGBC 
Green Future - 20.11.2013 г.), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране 
(Юбилейната международна конференция „Устойчиво строителство - отговорност на 
инженерната общност за съхранение на природата" - 8.04.2014 г.), Българската 
асоциация на архитектите и инженерите консултанти („Използване на рециклираните 
строителни материали"), Научно-техническия съюз по строителство в България 
(Международната научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и 
съоръжения", 
2012 и 2014 г.), Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" 
(Международна конференция „Архитектура, строителство - съвременност", 
2013 г.), Висшето строително училище „Любен Каравелов" (международни научни 
конференция ВСУ'2013 и ВСУ'2014). Във ВСУ'2014 е оформено ново тематично 
направление 
- „Устойчиво строителство. Енергийна ефективност. Нулево енергийни сгради. 
Екоинженеринг и екологична сигурност". Значим ефект в строителните среди има и 
учреденият през миналата година ТК 101 „Устойчиво строителство" към Българския 
институт по стандартизация. 
Друга съществена насока в областта на устойчивото развитие е сертифицирането, 
чрез което се оценяват и насърчават действията на инвеститори, проектанти и 
строители за създаване на зелени сгради и устойчива сградна среда. По LEED е 
Американското посолство в София, по BREEAM са търговският център „Странд" 
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- Бургас, търговският комплекс City Tower - София, а Българският съвет за устойчиво 
развитие присъди златни сертификати по системата за сертифициране на устойчиви 
сгради DGNB Bulgaria в категориите „Нови административни и офисни сгради" на 
„Софарма бизнес тауърс" (фиг. 2) и „Сердика офиси София" и „Нови търговски сгради". 
В анализа следва да се отчете значителното забавяне в обучението на архитектите и 
строителните инженери за овладяване на принципите, изискванията и технологиите на 
устойчивото строителство. Първите стъпки са направени в Европейския 
политехнически университет и Висшето строително училище „Любен Каравелов", като 
във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" в началото на 2014 г. 
започна нова магистърска програма на тема „Устойчиво градско развитие". Но такова 
обучение и популяризиране на идеите и предимствата на устойчивото строителство е 
задължително и за българското общество, политиците, законотворците и държавната 
администрация, в т.ч. особено внимание заслужава общинската администрация, която 
трябва да бъде в крак с прогресивните тенденции в областта. 
У нас все още няма разработена цялостна концепция за устойчиво развитие и в 
частност за бранша. Към момента няма приет държавен документ, посочващ 
изисквания за устойчиво строителство, зелени строежи и сгради с близки до нулево 
потребление на енергия. Опитите за прилагане на системи за сертифициране не 
стимулират в необходимата степен развитието на устойчивото строителство. На фона 
на повишените очаквания и изисквания на потребителите (обитателите) на такъв тип 
сгради посочените пропуски водят до финансови загуби при търговията с имоти. Сред 
проблемите, които забавят по-мащабното развитие на устойчивото строителство у нас, 
следва да споменем и настъпилия срив след 2007 - 2008 г. на дейността вследствие на 
икономическата и финансовата криза. Същевременно именно секторът, рационално 
обоснован на принципите на устойчивото строителство, може да бъде двигател в 
икономическо отношение, ако му се даде нужният импулс. В подкрепа на тази насока 
са думите на бившия генерален секретар на ООН Кофи Анан: „Ние имаме човешки и 
материални ресурси, необходими за устойчиво развитие не като абстрактна 
концепция, а като конкретна реалност" (17). 
Заключение 
Внимателният и критичен анализ на развитието на устойчивото строителство показва, 
че са налице всички предпоставки за утвърждаването на този тип дейност и свързания 
с нея нов клас иновативни сгради и съоръжения. Досегашният опит в областта сочи, че 
строителството от гледна точка на устойчивостта и програмирането на адекватно 
управление през целия жизнен цикъл на зданието е от важно значение за бъдещото 
развитие на „новата строителна идеология", чрез която се решават задачите за 
гарантиране на ефективна и здравословна жизнена среда, съхраняване на природата 
и запазване на ресурсите и за бъдните поколения. 
По-нататъшното успешно развитие на утвърждаващата се и в бранша парадигма за 
устойчиво развитие е свързано с: 
• Компенсирането изоставането в изследователската дейност чрез адекватно 
финансиране за изучаване на вътрешната среда върху продуктивността и здравето, 
екологична изгода от тази алтернатива на традиционното строителство и т.н. 
• Утвърждаването и практическата реализация на схващането, че устойчивото 
строителство е преди всичко и подчертано екипна дейност на инвеститори, проектанти, 
строители и специалисти по управление и поддържане на сградите. На тях се пада 
отговорността да мислят за екологията, имуществото и икономичността на този нов 
клас строежи. 
За нас в България освен посочените мерки е наложително: 
• Да се разработи национална концепция за устойчиво развитие, в т.ч. и за 
строителството. 
• Да се възприеме или адаптира една система за оценяване и сертификация сградите; 
• Да се започне незабавно запознаване на специалистите (архитекти, инженери, 
икономисти, мениджъри и др.), политици, предприемачи и администратори със 
същността и предимствата на този тип строителство. 



 
Преглед на медиите 
04.10.2014 г./Събота 

 

Предложената информация има за източник всяка една от изброените медии в заглавията. 
ПР отделът не носи отговорност за некоректно цитирана информация от самите медии. 

• Да се премине към реално изпълнение на регламентите, законите и наредбите по 
управление на строителните отпадъци и тяхното влагане в строежите. 
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Строител - стр. 27 - Петрич ще подобрява съществуващата среда до 2020 г. 
03.10.2014 11:49 
Елица Илчева 
Възраждане и развитие на Петрич като международен туристически и трансграничен 
културен център с регионално значение - това е платформата, върху която е направен 
интегрираният план за градско възстановяване и развитие, който бе публикуван преди 
дни на сайта на общината. Управата й е на мнение, че трябва да използва максимално 
близостта до границата, която дава възможности за финансиране по трансгранични 
проекти. Предвид факта, че целта на повечето от тях е да развиват връзките между 
държавите, в голяма степен те са насочени към подобряване на условията за туризъм. 
Авторите на документа от обединение „План-проект" обаче са на мнение, че зоната 
има и голям потенциал за икономическо развитие и тъкмо то ще осигури по-бързо 
нарастване на заетостта и на приходи за местната икономика. Мнението на 
специалистите е, че градът, който се радва на положителен прираст, изостава 
сериозно по отношение на инфраструктурата и се нуждае от бързи и ефективни 
решения. Затова в периода 2014 - 2020 г. ще се стартира с възстановяване, 
обновяване, рехабилитация и енергийна ефективност на предимно съществуващите 
обекти, а не толкова в изграждането на нови. Според анализа градската територия 
страда от редица недостатъци по отношение на видовете инфраструктури. 
Установените факти в документа насочват към извода, че работа за строители в 
Петрич ще има достатъчно през следващите 7 години. Включените проекти са на обща 
стойност 68 млн. лв. и почти всички средства са за проектиране и строително-
монтажни работи. 
По-голяма част от обектите касаят интегрирано комплексно обновление на цели 
квартали, транспортни връзки (пътища, тротоари, велоалеи), паркове, градини, 
спортни площадки едновременно с подмяната на съществуващата подземна 
инфраструктура. 
В плана е заложено създаване на реални възможности за реализация на публично-
частни партньорства, но конкретните проекти в тази насока не са много. 
В частта за подобряване на енергийната ефективност и за използването на енергия от 
възобновяеми източници са включени не само публични, а и жилищни сгради. 
Обхватът е 82 блока, изградени по системата на едропанелното строителство, всички 
преди 1990 г. Санирането на кварталите включва не само сградите, но и 
вътрешнокварталните пространства, спортни терени и зеленина, обществено 
обслужване и уплътняване на зоната, където е възможно. Тук живеят около 5000 души 
със стандарт на живот с минимум 25% по-нисък от средния за общината. 23 
кооперации ще се обновяват в жк „Изток" за 3 млн. лв., в жк „Самуил" - 58 за 9 млн. лв. 
Преструктурирането на комплексите се разбира като съществена градоустройствена 
операция, целяща да направи тези здания адекватни на съвременните пазарни 
условия. Това означава нова пространствена регулация, създаваща система от 
публични, публично-частни и частни пространства, организиране на обектите в 
съответствие с регулационно деление и довършване на недоизградените. 
В плановете за развитие на социалната инфраструктура е включено изграждане на 
социални жилища за 1,1 млн. лв., общностен мултифункционален център към СОУ 
„Антон Попов" за 500 хил. лв. и ремонт на двора за 865 хил. лв. 
Ще се обновява и ЦДГ „Калина Малина", където са нужни 90 хил. лв., 10 пъти повече 
ще глътне преустройството на помощно училище в образователен и културен детски 
център и детска градина. Готови са проекти за ремонт на още 
5 училища и 5 детски заведения. 
Общината има готовност и с проект за рехабилитация на 22 улици за 3,3 млн. лв. 
Включена в плана е реконструкцията 7 моста за автомобили и 3 пешеходни над р. 
Луда Мара, съответно за 4,2 млн. лв. и за 425 хил. лв. 
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От плана е видно, че от сериозни строителни дейности се нуждае и здравната 
инфраструктура. Местната болница се залага да бъде основно обновена със 7,6 млн. 
лв., като това е един от най-големите във финансово отношение проекти. 
От публичните сгради предвидени за ремонт са зданието на общината с проект за 282 
хил. лв., на местното полицейско управление за 470 хил. лв., на пожарната, съда и 
пощата с по над 300 хил. лв. Прави впечатление, че плановете са тези дейности да се 
финансират със средства на общината и МВР за местното 
РПУ. 
В следващите няколко години Петрич ще се радва и на подземен паркинг на 3 нива 
под градския площад и надземен в км. 100. Проектът за него е за над 3 млн. лв. и това 
е един от малкото, които предвиждат реализация чрез ПЧП. Другото частно 
строителство е на земеделски пазар на стойност 144 хил. лв. 
В областта на спортната инфраструктура се предвижда изграждане на спортно-
развлекателен комплекс в централния градски парк с 4,5 млн. лв. 
Авторите на плана съветват местната власт в Петрич да насочи сериозни усилия 
върху развитието на инфраструктурата, попадаща в индустриалните зони, които са в 
лошо състояние. Целта е ясна - привличането на инвеститори. Затова в 
стратегическия документ е включена зона с потенциал за икономическо развитие. Това 
са градски територии с преобладаващо предназначение за производствени и други 
бизнес дейности. 
Чрез подходящи интервенции тези територии трябва да се превърнат в привлекателно 
място за развитие на бизнес, като за целта ще се разчита основно на проекти по 
новата ОП „Региони в растеж 2014 - 2020" . Идеята е да се надграждат и допълват 
реализираните вече обекти по „ОПРР 2007 - 2013". 
Основен проблем в централната градска част е наличието на голям брой стари и 
неподдържани постройки, които в някои случаи са опасни за населението и се нуждаят 
от спешна реконструкция. Подобни дейности обаче са затруднени от предимно 
частната собственост, липсата на финансови средства или динамичната смяна на 
собствениците. 
Според анализ в документа в граничния град има много работа и за изграждането на 
достъпна среда. 
Предвижда се от Кохезионния фонд да се осигурят около 30% от необходимия ресурс 
за финансиране на инфраструктурните проекти, а останалата част - от Европейския 
фонд за регионално развитие и от Европейския социален фонд. 
„ОПРР 2014 - 2020" ще бъде основният източник на средства за идентифицираните 
проекти. 
Водният проект е отложен за програмния период 2014 - 2020 г. 
Петрич попадна в групата на онези градове, чиито одобрени водни проекти бяха 
подложени на обжалвания пред Комисията за защита на конкуренцията и докарани до 
невъзможност да се реализират в програмния период 2007 - 2013 г. Другите са Белене, 
Бяла (Русенско), Раднево, Карлово, Септември. Стойността на шестте проекта е над 
200 млн. лв. 
В Петрич КЗК отмени решението на кмета Вельо Илиев за класиране на участниците и 
избор на изпълнител на обществена поръчка за инженеринг на пречиствателната 
станция за отпадни води и съпътстващи колектори в града. 
Проектът за ПСОВ е на стойност близо 20 млн. лв. без ДДС. Тежкият инфраструктурен 
обект бе записан със срок за изграждане и вкарване в експлоатация края на октомври 
2014 г. 
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Строител - стр. 20; 21 - Драгомир Цанев: Местните власти трябва да се 
стимулират за действие 
03.10.2014 11:49 
Г-н Цанев, ясно е, че бъдещето е на сгради с минимално потребление на енергия. 
Какво обаче трябва да направим стъпка по стъпка, за да не се окажем отново с 
десетилетия назад? 
Мерките са следствие от прилаганите публични политики, но конкретни решения в 
настоящата рамка могат да се търсят в много посоки. През следващите 6 - 7 години 
със сигурност ще има значителни средства от европейските фондове, заделени за 
енергийна ефективност. Част от тях задължително трябва да се инвестират в 
амбициозни демонстрационни проекти, тъй като ние обикновено вярваме в това, което 
можем да видим и докоснем. 
Необходимо е в правилата за обществените поръчки да се заложат критерии за 
качество, а не само за най-ниска цена. В програмите за обновяване на жилищните 
сгради трябва да се залагат по-високи нива на енергийна ефективност, защото само 
след няколко години това, което правим с публични средства сега, ще е отново в пъти 
по-неефективно от средните европейски стандарти. 
Нужно е да се стимулират местните власти за по-активни действия, тъй като 
инвестициите в тази област създават нови възможности и работни места, а парите, 
вложени в енергийна ефективност, остават в регионите, а не изтичат зад граница. 
А има ли проблеми, които ще спъват тези действия? 
Има. Тъй като тези мерки са сравнително по-амбициозни от минимално изискуемите 
при обновяване, те се избягват. Например стъклопакетът, който трябва да се заложи, е 
сравнително по-скъп, изолацията с него е 20 см, а не 6 см и макар финансовата 
разлика да не е голяма, се пита защо я има -макар и според нас отговорът да е 
очевиден. 
Необходимо е да се заложи и вентилация с рекуперация. Тази мярка се изплаща 
бързо, а и вече има български производители и инвестицията не е много голяма, но 
винаги стои въпросът: „Защо го правим, когато го няма в наредбите?" И всичко, което е 
малко по-нестандартно, се превръща в основание контролиращите органи да задават 
въпроси, да връщат проекта и да не го одобряват. 
Какъв изход виждате? 
Принципно е ясно, че готови пари за инвестиране в толкова амбициозни проекти 
трудно се намират и идеята е да се работи стъпка по стъпка. Когато не ни достигат 
средствата, вместо да приложим мерките така, както са предложени, ние най-често 
спестяваме от качество и ги превръщаме в неефективни. Идеята е така да ги 
прилагаме една след друга, че първата да не пречи на следващата, но всички мерки 
да бъдат изпълнени така, че да се оползотвори напълно потенциалът за енергийни 
спестявания на всяка сграда, макар и за по-дълъг период от време. 
Но за това няма регламент по оперативните програми. Там се иска проект, който да се 
реализира в рамките на няколко месеца и да се отчетат усвоените средства. И това е 
един от най-големите парадокси - че се стремим да „усвояваме"средства, а не да ги 
вложим в по-добро качество на живот и да се стараем да привлечем частни 
инвестиции към публичните. 
Истината е, че местните власти са тези, които трябва да поведат парада, да покажат с 
пример, че изпълнението на пасивни проекти е възможно, че е ефективно, че сметките 
излизат, че има рентабилност. Само така гражданите ще се убедят, че има смисъл не 
просто да сменят дограмите. Но за да се случи това, те трябва да бъдат сериозно 
подкрепени от правителството. 
Какъв е срокът на възвращаемост на инвестициите? 
Отговор на този въпрос е възможен само ако познаваме конкретния проект, но 
ориентировъчно -между 5 и 10 години. Това, което трябва да се разбере, е реалното 
влияние върху качеството на живота. И особено за публичните сгради - детски 
градини, болници и др. Защото няма как да остойностим здравето на децата. С 
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експлоатацията на 40 хил. постройки по света е доказано, че условията на живот в тях 
са много по-добри. 
Тоест пътят към промяната трябва да се случи на ниво законодателни промени, които 
да влязат в действие още сега, а не след 2020 г., така ли? 
За да се наложи каквато и да е политика, трябва да има изпипани законодателни 
мерки. Но те трябва да са подкрепени с финансови стимули и достъпът до средствата 
да е обвързан с резултата от техническите мерки. 
Ако попитате държавата колко енергия и колко въглероден диоксид са спестени от 
програмата за обновяване на жилищни сгради, трудно се намира кой да ви отговори. 
За новия програмен период също рядко се споменава колко по план трябва да бъдат 
спестени, а ако се знае, много лесно може да се изчисли за колко публични средства 
се спестява единица енергия. 
Тази сметка се прави в много страни, но у нас няма да е добра. Ако попитате колко 
евро частни инвестиции се привличат с 1 публично евро, също ще се разочаровате. 
Специализираният фонд „про-Клима" в Хановер, Германия с 1 публично евро успява 
да привлече 12,7 частни евро, ние даваме 3 евро и привличаме 1 евро. Това е 
индикация, че програмата за саниране в настоящия й вариант е икономически неуспех. 
А какви са несъвършенствата на проектонаредбата, с която трябва да се създаде 
националното определение за нулево енергийни сгради? 
В момента акцентът е върху технологиите на сградните системи и инсталации и по 
наше мнение не са отчетени принципите на проектиране, които са изключително 
важни. Но не е ясно какво и кога ще се случи. 
Спечелената обществена поръчка се води от екип специалисти от Техническия 
университет, които са с огромен капацитет. Но те не подготвят архитекти, а инженери и 
може би поради това не е отчетена спецификата на архитектурното проектиране. 
Знаете ли, ние още през 2012 г. имахме проект, подкрепен от германското 
правителство, по който изработихме пътна карта и дефиниция, подходяща за 
България. Предложихме я безплатно, без да се харчат обществени пари за този труд, 
но за съжаление никой не ни обърна внимание. Впоследствие бе обявена и 
споменатата обществена поръчка. 
Много е важно в следващите години да не се затворим с лоша наредба, която 
неминуемо ще се отрази зле на развитието на бранша. Затова продължаваме да 
настояваме да се организират публични дискусии, тя да се преработи и да се приеме, 
а не да се оставят нещата да минават между другото. 
При това положение реално ли е да се осъществи у нас изискването на ЕС след 2020 
г. новостроящите се сгради да са пасивни? 
Да, реално е. Вече не са малко градовете в Европа, които задължително използват 
пасивния стандарт за своите обществени сгради - такива са Хановер, Франкфурт, 
Фрайбург, Хайделберг, Инсбрук, Антверпен и др. В Брюксел амбицията е още по-силна 
- приет е закон, според който след 2015 г. всички нови сгради, публични и частни, 
трябва да са построени според този стандарт. Ще кажете, че Белгия е далече от нас, 
но не е така - там качеството на сградите допреди 5 години беше по-лошо, отколкото 
при нас. Цената също не може да се брои за проблем. Преди време на едно събитие в 
столицата на ЕС три пъти попитах каква е разликата в цената при строителство по 
стандарт по съществуващите норми и по стандарт за „Пасивна къща". Никой не ме 
разбра, тъй като там такава разлика реално няма - оказа се, че всичко е въпрос на 
технология, на търсене на проектантски решения и на приоритет на инвеститора. 
А не трябва ли инвеститорът да бъде задължен това да му е приоритет? 
Инвеститорът трябва да бъде задължен, стимулиран и информиран. И тези три неща 
не са в капацитета на браншова или неправителствена организация, а на 
институциите, които провеждат държавната политика. 
Според нас много силно се подценява ролята на местните власти. От 1997 г. 
съществува сдружение - Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия", 
което им помага. Проектите се случват по места, там е градската инфраструктура. 
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Инвестициите в енергийна ефективност в общините са в подкрепа на местната 
заетост. Тук и строителните фирми са заинтересовани. Дори и при сегашната 
програма за саниране, която се управлява централизирано, ако беше създаден 
механизъм, при който водещи да са общините и те бяха задължени да осигурят 
възможност за работа на местните фирми, ефектът щеше да е много по-добър. 
Ако стъпим на друго ниво, доверието в местните власти в момента е по-високо, 
отколкото това в централната. Вярно е, че на много места липсва капацитет, но това е 
нещо, което се гради. От много години се борим енергийните мениджъри, които е 
задължително да присъстват във всяка общинска администрация, да се сертифицират. 
Но, по наша информация, единствено в Лом има човек, който е назначен на тази 
позиция и се занимава единствено и само с това, а не и с още неизвестен брой 
задължения в общинската администрация. А един такъв специалист би могъл в пъти 
да възвърне инвестицията за неговото назначаване и квалифициране. 
Как виждате възможността да се осъществи преходът от сегашните към бъдещите 
норми в проектирането и строителството на сгради? 
За да се подготвим за нормите, които ще са валидни след 2020 г., и да смекчим 
различията в качествата на сградните фондове, изграждани по различно време, би 
трябвало да направим поне две неща. Първо, да осигурим необходимите условия за 
практическото въвеждане на новите норми след края на второто десетилетие на века - 
да конкретизираме новите нормативни изисквания, да подготвим проектантските 
кадри, да обучим изпълнителите в строителството. 
Второ, още отсега да започнем прилагането на бъдещите норми в пилотни проекти, 
чийто брой би трябвало бързо да се умножава. Така преходът ще се осъществи 
плавно и почти неусетно, а проектантите и строителите ще посрещнат новите 
изисквания напълно подготвени. 
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Строител - стр. 16; 17 - Н. Пр. Темиртай Избастин, ръководител на 
дипломатическата мисия на Република Казахстан у нас:Каним българските 
строители да се включат в инфраструктурите ни проекти 
Готови сме да окажем съдействие на компаниите ви 
03.10.2014 11:49 
Ръководителят на дипломатическата мисия на Република Казахстан Темиртай 
Избастин е роден в Баянаул, Павлодарска област, Казахстан, през 1957 г. Завършва 
Държавния медицински институт и Юридическия факултет на Държавния университет 
„Абай" в Алмати, както и курс в Дипломатическата академия към МВнР на Руската 
федерация. Бил е консул на Казахстан в Дюселдорф, Германия, и на дипломатическа 
работа в посолството в Австрия. От 2009 г. е ръководител на дипломатическата мисия 
на Република Казахстан у нас. 
Г-н посланик, разкажете ни за стратегическата програма „Пътят на Казахстан - 2050 г.". 
Какви са нейните цели? 
На 17 януари 2014 г. президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев излезе с 
обръщение към народа, с което представи програмния документ „Пътят на Казахстан - 
2050: Обща цел, интереси и бъдеще". В него се набелязват основните насоки за 
развитие на страната. Поставена бе изключително важната задача за 
диверсифициране на икономиката. Стратегията „Казахстан - 2050" определя за цел 
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държавата да се нареди сред 30-те най-развити страни в света, а също така и да 
осигури благоденствие за гражданите. Това включва развитие на социалната, 
образователната, медицинската, научната, селскостопанската и екологичната област. 
Предвижда се развитие на транспортната инфраструктура и сектора на логистичните 
услуги. Заложено е създаване на икономика, основана на знанието. 
В обръщението се отбелязва, че до 2050 г. малките и средните предприятия ще 
произвеждат не по-малко от 50% от БВП на Казахстан. Заедно с това бизнесът трябва 
да стане семейна традиция и да се предава от поколение на поколение. За тази цел е 
необходимо коренно да се промени отношението към предприемачеството като цяло. 
Това може да се постигне с активното му популяризиране. 
Президентът на страната определи още една важна задача - делът на несуровинната 
продукция в казахстанския износ да се увеличи до 70%. Това ще стане чрез 
внедряване на „умна" икономика, която днес е основен белег на всички развити 
държави в света. Той отбеляза необходимостта за увеличаване на финансирането на 
науката до нивото на развитите страни, т.е. не по-малко от 3% от БВП. 
През годините на своята независимост Казахстан постигна големи успехи в 
икономиката си, утвърди се като стабилна и независима държава. Сега пред нас стои 
задачата да се направи пробив и да се наредим сред страните лидери. 
Кои обекти са заложени за изграждане в програмата? 
Както вече споменах, главната цел на стратегията „Казахстан - 2050 г." е страната да 
се нареди сред 30-те най-развити държави в света. За постигането на задачата 
планово се изпълняват програми, свързани с иновациите, откриват се нови 
високотехнологични предприятия. Създават се добри условия за привличане на 
чуждестранни компании и затова днес Казахстан предлага възможности и огромен 
потенциал за работа пред българските строителни компании, които използват 
съвременни технологии в своята дейност. 
Ние сме готови да окажем съдействие на фирмите ви, които могат да допринесат за 
изграждането на жилищната и производствената инфраструктура, транспортни 
комплекси и други обекти. 
Страната се подготвя за провеждане на EXPO 2017 в град Астана. Вероятно това е 
предизвикателство за Казахстан? 
Инициативата по организирането на такова мащабно събитие в столицата на нашата 
страна е на държавния ни глава. 
На 22 ноември 2012 г. след тайно гласуване от представителите на 161 държави - 
членки на Международното бюро за изложенията, Астана бе избран за домакин на 
EXPO 2017. Заявката на града подкрепиха 103 страни. Това ще е първото изложение, 
проведено в държава от ОНД. То ще продължи 3 месеца. Очаква се в него да участват 
близо 100 страни и 10 международни организации. То ще бъде разгледано от над 2 
млн. души. 
Темата му, която е „Енергията на бъдещето", ще позволи в страната да се привлекат 
нови разработки и методи за използване на съществуващите алтернативни източници. 
Астана може да стане платформа за презентации на най-добрите световни тенденции 
в този отрасъл. Изложението ще даде мощен импулс на диверсификацията на 
икономиката и технологичната модернизация на производствените мощности и 
научната база на страната. 
Предварителният план на изложбения комплекс EXPO 2017 включва изграждане на 4 
хил. апартамента, нов хотел, конгресна зала и покрито градче с дължина 500 м. В него 
ще има увеселителни и търговски обекти. Главният павилион ще има формата на 
сфера с диаметър 80 м и височина 100 м. Тук ще са разположени международните 
щандове. Ще бъде изградена алея с всички необходими обекти. Основните 
строително-монтажни работи започнаха през май 2014 г. и трябва да приключат до 
декември 2016 г. Ще се построят обекти с обща площ повече от 1 млн. кв. м. 
В изложбената зона ще се помещават павилионът на Казахстан, международни, 
тематични и корпоративни павилиони, търговско-увеселителни зали. В зоната извън 
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изложението ще се изградят конферентен център, пресцентър, градче, жилищни 
сгради и хотели. 
За осигуряването на удобен транспорт е разработен комплексен план. В района на 
изложението ще се построят 4 улици с обща дължина 19 км, ще се направи 
реконструкция на улица „Кабанбай батър" - в отсечката от летището до 
Кургалжинското шосе. Към 2017 г. ще бъдат завършени изграждането на малкия 
околовръстен път с дължина 17 км и 32 км улици. Това ще позволи центърът да се 
разтовари от трафика. 
Ще се построят нова железопътна гара, 2 автогари, допълнителен терминал на 
летището, 8 отделни паркинга и други важни обекти. Планира се да се направят 
жилища с обща площ от 9 млн. кв. м, разширяване на ТЕЦ-2 и строителство на ТЕЦ-3. 
За времето на изграждането на изложбените обекти и за тяхното обслужване ще бъдат 
открити хиляди нови работни места. Предстои да се извърши голям обем строителни 
работи и ние каним българските фирми да се включат в тях. 
Какви са перспективите за работа на наши строителни фирми в Казахстан? 
Вашите инвеститори в сектора могат да намерят у нас почти всички строителни 
материали, тъй като ние сме богати на природни ресурси. Към 1 юни т.г. В Казахстан 
има регистрирани 46 големи и средно големи предприятия за производство на гумени 
и пластмасови изделия, 150 компании, които предлагат неметални минерални 
изделия. 
Наличието на специални икономически зони (СИЗ) е голямо предимство. Това е част 
от територията на Казахстан, в която действа специален режим за извършване на 
приоритетни видове дейност, която се управлява от една компания, предлагаща 
структуриран пакет от стимули от държавата (например освобождаване от мита, 
облекчен митнически режим) за фирми, които развиват бизнеса си тук. У нас има 10 
такива зони. Ние ще дадем препоръки по регионална локация на предприятията за 
развитието на строителството, за което са важни наличието на търсене, 
производствено-инфраструктурната и технологична база, ниските транспортни разходи 
за доставка на продукцията и оборудването. Разгръщането на нови производства в 
бранша ще става близо до предприятията от традиционните за страната отрасли и в 
градовете Алмати и Астана. И накрая, имаме 5 регионални промишлени центъра: 
Алмати, Астана, Шъмкент, Уст-Каменогорск, Атърау. На интернет страницата 
www.baseinvest.kz можете да видите списък с приоритетни инвестиционни проекти в 
сектора. 
Какви са изискванията за работа на компаниите от бранша в страната ви? 
За извършване на дейност в Казахстан се получава лиценз в съответствие с 
общоприетите стандарти. Сертификатите се делят на три категории в зависимост от 
нивото на сложност на строителния обект. Основно условие за получаване на лиценза 
е опитът в строителната дейност. Изпълнителят има право да извършва дейност само 
на строежи, съответстващи в посочената в документа категория. 
За получаване на лиценза втора категория фирмата трябва да има опит в 
строителството не по-малко от пет години, а за първа категория - не по-малко от десет 
години. Освен това за втора категория е необходимо фирмата да има реализирани не 
по-малко от пет обекта като основен изпълнител или не по-малко от 10 като 
подизпълнител. За лиценз първа категория обектите трябва да са съответно десет 
като изпълнител или двадесет като подизпълнител. 
Ще повторя, че посочените изисквания съответстват на световната практика в сектора. 
Смятам, че българските фирми няма да се затруднят да получат лиценз за работа в 
Казахстан. 
Как се развива инфраструктурата в страната ви? Кои са най-големите 
инфраструктурни обекти? 
Създадена е добре развита мрежа от транзитни маршрути по три приоритетни 
направления: Русия, Европа и балтийските държави; Китай, Япония и Югоизточна 
Азия; страните от Централна Азия, Кавказ, Черно море, Персийския залив и Турция. 
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Изпълняват се редица проекти, насочени към подобряване на транспортната логистика 
на Казахстан. В най-перспективните и печеливши части на страната се формират 
транспортно-логистични центрове. Приемат се всеобхватни мерки за гарантиране на 
атрактивността на маршрутите с използване на морски транспорт. 
Трансконтиненталният автомобилен транспортен коридор „Западна Европа - Западен 
Китай" е главен проект в инфраструктурния отрасъл. Общата дължина на маршрута 
Санкт-Петербург -Москва - Нижни Новгород - Казан - Оренбург - Актобе - Къзълорда – 
Шъмкент - Тараз - Кордай – Алмати - Хоргос - Урумчи - Ланчжоу - Чженчжоу - Лянюнган 
е 8445 км. От тях 2233 км минават през територията на Руската федерация, 2787 км - 
през Казахстан, и 3425 км - през Китайската народна република. На наша територия 
ще се реконструират 2452 км пътища. С цел подобряване на екологичната и 
санитарната обстановка се предвижда заобикаляне на големи населени пунктове. 
Основните предимства на този проект са неговата дължина и времето за пътуване. Ако 
при използване на морския коридор са необходими 45 денонощия, по „Транссиб" - 14 
денонощия, по коридора „Западна Европа - Западен Китай" - от порта Лянюнган до 
границата с европейските държави, пътуването ще отнема 10 денонощия. След 
реализацията на обекта ще се извършват товарните превози по три основни 
направления: Китай - Казахстан, Китай 
- Централна Азия, Китай 
- Казахстан - Русия - Западна Европа. Очаква се активизиране на малкия и средния 
бизнес, сферата на обслужването, туристическия отрасъл и други сектори на 
икономиката. В успешното изпълнение на такъв мащабен проект се надявам да се 
включат и български строители . 
Друг стратегически и мащабен проект е СИЗ „Хоргос - Източна врата", който се 
осъществява по заръка на държавния глава. Основната му цел е създаването на 
благоприятни условия за привличане на инвестиции и технологии за направата на 
конкурентоспособни и експортно ориентирани отрасли, изграждане на транспортно-
логистичен и индустриален център, увеличаване на транзитния и експортен 
потенциал. 
Много обещаващ е международният маршрут Европа - Кавказ - Азия. Това е система 
от сухоземни и морски пътища, осигуряващи пряка връзка между двата континента. 
Има ли облекчения за работа на големите вложители в Казахстан и какви са те? 
На 12 юни т.г. по време на 27-ото заседание на Съвета на чуждестранните 
инвеститори президентът ни обяви въвеждането на едностранен безвизов режим за 
гражданите на 10 държави, които показаха най-голяма инвестиционна активност у нас. 
Това са САЩ, Нидерландия, Великобритания, франция, федерална република 
Германия, Италия, Малайзия, ОАЕ, Република Корея и Япония. 
Гражданите на посочените държави могат да влизат в страната без виза за срок до 15 
календарни дни в рамките на една година. Пилотният проект ще уточнява 
недостатъците и административните пречки, ще определя степента на готовност на 
туристическия отрасъл на Казахстан към увеличаване на потока от чужденци. 
На 12 юни т.г. президентът на Казахстан подписа Закона за изменения и допълнения в 
някои законодателни актове на Република Казахстан за подобряване на 
инвестиционния климат, който влезе в сила от 24 юни 2014 година. Имаме 
благоприятни условия за инвестиционни проекти, признати като приоритетни. Главното 
условие е вложението да е за най-малко 20 милиона щатски долара в една от 
областите на дейност, определени от правителството. 
Предприемачът, който подписва договор с Комитета за инвестиции към 
Министерството на индустрията и новите технологии, може да се възползва от 
следните предимства: освобождаване от корпоративен данък, данък върху земя за 
срок до 10 години, върху имуществото за срок до 8 години, считано от датата на 
работа например на завода. Тази разпоредба се прилага само за тези активи, които са 
били въведени в експлоатация за първи път. Възстановяват се до 30% от 
действителните разходи за строителни и монтажни работи и за закупуване на 
оборудване. За да кандидатства за получаване на инвестиционна субсидия, 
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заявителят трябва да предостави заключение на държавната експертиза. Правилата 
за предоставяне на инвестиционни субсидии се одобряват от правителството. Не е 
необходимо да се получава разрешение за работа за чуждестранни работници от 
юридическото лице, което има инвестиционен договор, за неговите изпълнители и 
подизпълнители в областта на проучване и проектна дейност, за инженерингови услуги 
и строителни работи. Това освобождаване е валидно до изтичането на една година от 
датата на въвеждането в експлоатация на обекта на инвестицията. Списъкът на 
професиите и броят на наетите служители се установяват в договора. Държавата 
гарантира стабилност по отношение на посочените по-горе данъчни преференции и 
режим, според които не се изисква разрешение за наемане на чуждестранна работна 
ръка. Процедурата за получаване на земя за даден проект е опростена. Комитетът за 
инвестиции оказва съдействие в осигуряването на гарантирани поръчки от 
националните дружества. Предлага се освобождаване от мита върху вноса на 
технологично оборудване и резервни части за периода на контракта, но не повече от 5 
години. 
Законът също така въвежда длъжност инвестиционен омбудсман. Той се назначава от 
правителството и съдейства за защитата на правата и законните интереси на 
вложителите. Неговите задължения са да разглежда жалби от инвеститори и 
подготвянето на препоръки за тяхното решаване, включително чрез взаимодействие с 
държавните органи. Разработва и внася за разглеждане от правителството препоръки 
за подобряване на законодателството на Казахстан. Във връзка с подготовката на 
EXPO 2017 казахстанската страна разработва план по привличане на международни 
участници в изложението. 
В края на миналата година държавният глава Назарбаев подписа Закон за някои 
въпроси по организирането и провеждането на EXPO 2017 в Астана. В съответствие с 
него ще има облекчения за чуждите граждани по издаване на визи, на разрешения за 
работа, в областта на данъчното облагане, митническите процедури и медицинското 
обслужване. 
Кои са секторите, които биха представлявали най-голям интерес за вложения от 
страна на български фирми? 
Споменах вече за възможностите в бранша и производството на строителните 
материали в Казахстан. Освен това накратко ще изброя другите сектори в 
републиката. Химическата промишленост е сред приоритетните отрасли на Казахстан 
и е един от най-големите доставчици на суровина, полупродукти, материали за другите 
отрасли на икономиката. фармацевтичната промишленост цели да се създадат 
условия по изместване на вносната продукция на основата на съвременните 
технологии. Растениевъдството в Казахстан е добре развито. Ние сме сред първите 
десет най-големи световни износители на зърно. То се експортира към повече от 70 
държави в света. Освен това в Казахстан се отглеждат маслодайни култури, плодове и 
зеленчуци, грозде, захарно цвекло и картофи. Животновъдството е един от основните 
отрасли в аграрния сектор. Богатите пасища и благоприятните природно-климатични 
условия създават добра основа за развитието на животновъдството. 
Хранително-вкусовата и преработващата промишленост на страната трябва да 
осигуряват на населението необходимите по количество и качество храни. 
В Казахстан има много уникални природни резервати и национални паркове, повече от 
100 лечебно-оздравителни заведения и над 9000 археологически и исторически 
паметника. Поради тази причина страната ни представлява интерес за ценителите на 
дивата природа, невероятните ландшафти и непроучени туристически маршрути. 
През територията ни преминава северното отклонение на Великия път на коприната. 
Това е уникален комплекс от исторически, археологически и архитектурни паметници. 
Такива градове като Отрар, Сауран и Туркестан. Те са били не само центрове за 
търговия, но и научни и културни средища. В Казахстан има места, привлекателни за 
любителите на активната почивка. С особена популярност се ползват планинският 
курорт Шъмбулак, високопланинската пързалка Медео и Шчучинско-Боровска курортна 
зона - „Казахстанската Швейцария". 
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В страната има голям потенциал за развитието на възобновяемите енергийни 
източници. Сред най-перспективните е вятърната енергия. Разработена е картата на 
ветровете на Казахстан. Проучени са 10 площадки за строителство на централи. 
Как ще определите българо-казахстанското сътрудничество? 
Страната ни отдава важно значение на развитието на сътрудничеството с България. 
Ние смятаме, че страната ви е една от ключовите държави в Черноморския регион и 
на Балканския полуостров. Геостратегическото разположение определя ролята й на 
транзитно-транспортен възел на югоизточната граница на Европейския съюз и 
свързващо звено с транспортните проекти на Евразия. Дипломатическите отношения 
между Казахстан и България са изключително приятелски. Те традиционно се 
подкрепят с връзки на високо равнище. 
На 24 - 25 март т.г. В София се проведе третото заседание на казахстанско-
българската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. В него 
участваха представители от правителствата и бизнеса на двете страни, проведоха се 
разговори на ниво изпълнителна власт. 
Ние продължаваме да разглеждаме двустранните отношения с България в контекста 
на политиката за задълбочаване на сътрудничеството с Европейския съюз. 
Накъде е насочен интересът на сънародниците ви у нас? 
Привлекателен е туристическият отрасъл на България. Той е най-перспективен, 
основава се върху естествени природни ресурси и е източник на икономически ръст. 
Казахстанските туристи започват да проявяват интерес към посещение на 
минералните курорти в страната ви, към културен, селски и медицински туризъм. Ние 
високо ценим мерките на правителството по повишаване качеството на туристическите 
услуги. 
Ще споделите ли впечатленията си от България? 
Страната ви е невероятна. В нито една държава не може да се видят толкова много 
красиви места. Гори, исторически храмове и манастири, Черно море, бели плажове, 
лозя, които са окъпани в слънчевата светлина, гостоприемни хора. Тук има много 
красива природа и е добре развит не само летният, но и зимният туризъм. България е 
интересна и от гледна точка на нейното географско разположение и история. 
Държавата се намира на кръстопът -тук са се срещнали различни народи и 
цивилизации, оставяйки своята следа. Затова и културата ви е разнообразна. 
Добронамерени хора, топъл климат, чудесна природа - това позволява на всеки 
чужденец да се чувства добре в България. 
Какво ще пожелаете на читателите на вестник „Строител "? 
На първо място пожелавам щастие и успехи. Очаквам активност от българските 
строители в различни проекти в Казахстан. От своя страна Посолството на Република 
Казахстан изразява пълна готовност да съдейства за създаването на контакти и за 
това предприемачите ви да инвестират у нас. 
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Строител - стр. 18 - Капиталовата програма на държавата е изпълнена 
наполовина до септември 2014 г, 
В актуализацията на бюджета са предвидени 27,7 млн. лв. за строителство и 
отчуждения 
03.10.2014 11:49 
Лилия Христова 
Както всяка година, така и тази капиталовата програма, заложена в бюджета, няма да 
бъде изпълнена. Причината е, че при дефицит първото нещо, от което режат 
управляващите, за да намалят разходите, е това за строителство. Така към края на 
август изпълнението на капиталовите разходи е наполовина. От планираните по 
консолидираната фискална програма 4,96 млрд. лв. са разплатени 2,559 млрд. лв., 
което е 51% от заложеното, показват публикуваните данни на Министерството на 
финансите към 31 август 2014 г. Очакванията на ведомството са изпълнението да 
бъде около две трети от планираното, а в най-добрия случай да достигне 80%. Това 
обаче е малко вероятно да се случи заради рекордната дупка в бюджета от близо 1,3 
млрд. лв., а първите 8 месеца на годината бюджетното салдо се влошава с над 1,062 
млрд. лв. спрямо същия период на 2013 г., което е 1,3 процентни пункта от БВП. 
В предложения вариант за актуализация на бюджета от служебния кабинет са 
предвидени скромни средства за строителите - едва 27,7 млн. лв. От тях 13 млн. лв. 
ще отидат за подготовка на пътищата за зимния сезон, а останалите 14,7 млн. лв. са 
за разплащане на дължими суми по договора за изграждане на втория мост над Дунав 
при Видин - Калафат. Строителите , които изпълняват проекти по Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР), също може да се надяват да получат някакви 
средства, защото са заложени 22,1 млн. лв. за плащане на ДДС на общините по ПРСР. 
Това на практика означава, че през тази година няма да бъдат довършени редица 
важни инфраструктурни обекти, като реконструкцията на виадуктите на магистралите 
„Хемус" и „Тракия", пътният възел при „Белокопитово" на АМ „Хемус", както и участък 
от АМ „Марица" преди турската граница. 
Не се предвиждат допълнителни средства от националния бюджет извън одобрения 
вече лимит до 750 млн. лв. за разплащане по спряната ОП „Околна среда 2007 - 2013" 
(ОПОС) и двете оси на ОП „Регионално развитие 2007 -2013" (ОПРР) - за градско 
възстановяване и за туризъм. Натрупаният дефицит се дължи и на двете спрени 
програми, като от еврофондовете той възлиза на 564,7 млн. лв. към края на август. 
Очакванията на финансовото министерство са да бъдат възстановени от 
Европейската комисия 478,3 млн. лв. Служебният министър Румен Порожанов 
прогнозира, че до края на октомври Брюксел ще възстанови плащанията по ОПОС. 
Рискът от загуба на европейски средства по двете оперативни програми в края на 
годината обаче остава, като към момента той се оценява на 81,9 млн. евро по ОПОС и 
на 18,4 млн. евро по ОПРР. 
Рекордна дупка от близо 1,3 млрд. лв. В бюджета за осемте месеца 
Последните данни на финансовото ведомство за изпълнението на държавния бюджет 
към края на август не дават поводи за оптимизъм. Минусът в държавната хазна вече 
възлиза на 1,275 млрд. лв. по консолидираната фискална програма Това е влошаване 
с 1,062 млрд. лв. спрямо дефицита, отчетен в края на август 2013 г. Основен принос за 
това има замразеното финансиране по ОПОС и ОПРР и изоставащите приходи, които 
няма да бъдат изпълнени до края на годината. Към края на август постъпленията по 
линия на националния бюджет и европейските фондове възлизат на 19,2 млрд. лв. 
Това е едва с 219 млн. повече от събраното за същия период на миналата година при 
заложен годишен ръст от 2,1 млрд. лв. Така на практика за оставащите четири месеца 
приходните агенции трябва да съберат около 1,9 млрд. лв., което е малко вероятно да 
се случи. Министерството на финансите вече прогнозира неизпълнение на приходите 
от 1,062 млрд. лв. 
Изоставане има при събирането на почти всички налози, с изключение на данъка 
върху доходите на физическите лица. Той се преизпълнява основно заради 
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повишаването на минималната заплата и минималните осигурителни прагове. Най-
сериозно е изоставането при изпълнението на постъпленията от ДДС, които са 
основният приходоизточник в бюджета. Към края на август са събрани 38,5 млн. лв. по-
малко в сравнение с 2013 г. при заложен годишен ръст от 915 млн. лв. Прогнозите на 
финансовото министерство са приходите от ДДС да не бъдат изпълнени с 670 млн. лв. 
за 2014 г. Продължават сериозно да изостават и приходите от акцизи, като към края на 
август митниците са събрали с 20,1 млн. лв. по-малко спрямо същия период на 2013 г. 
Очакваното неизпълнение е за 318 млн. лв. за 2014 г., което е почти толкова, колкото 
беше заложено като ръст в бюджета. Не се сбъдват и очакванията за повече 
постъпления от корпоративен данък. За първите 8 месеца на годината са събрани с 22 
млн. лв. повече спрямо 2013 г. при планиран ръст от 78 млн. лв. финансовият 
министър Румен Порожанов прогнозира за 2014 г. неизпълнение от 79 млн. лв. на 
приходите от корпоративни данъци. Срещу по-ниските постъпления стоят увеличените 
разходи на държавата заради авансовото финансиране на европрограмите, както и 
изпреварващите разходи за заплати, издръжка и трансфери към националния бюджет. 
Освен дефицитът, формиран от спрените евросредства в размер на 564,7 млн. лв., 
минусът при националния бюджет към края на август възлиза на 710,9 млн. лв. Така 
натрупаният общ дефицит по консолидираната програма до август от 1,275 млрд. лв. 
вече е съвсем близо до допустимото ниво за цялата година от 1,472 млрд. лв. 
По видове разходи изпреварващо в държавния бюджет спрямо миналата година 
растат тези за заплати. Повече пари са преведени и на социално-осигурителните 
фондове. За възнаграждения в държавния сектор за първите 8 месеца на годината са 
платени 1,614 млрд. лв. при 1,34 млрд. лв. към август 2013 г. 
Изоставащо изпълнение на капиталовите разходи 
На фона на увеличените разходи за заплати на администрацията, помощи за социално 
слаби и за Здравната каса изпълнението на заложените капиталови разходи изостава, 
като за първите 8 месеца на годината инвестиционната програма на правителството е 
изпълнена наполовина. От заложените по консолидираната фискална програма 4,960 
млрд. лв. за капиталови разходи към август са изплатени 2,559 млрд. лв. От тях 725,8 
млн. лв. са от националния бюджет, а 1,833 млрд. лв. - по европейски програми, сочат 
данните на финансовото министерство. 
Най-голямо забавяне има при изпълнението на капиталовата програма на 
правителството, която се финансира с пари от бюджета и държавни инвестиционни 
заеми. От планираните 1,054 млрд. лв. са разплатени 303,4 млн. лв. към края на 
август, което е 28,8% от разписаното в бюджет 2014 г. Общините се представят по-
добре от държавата, като за първите 8 месеца са усвоили 54,3% от отделените 372,5 
млн. лв. за капиталови разходи. 
През август не е имало усвояване на средства от държавните инвестиционни заеми. 
Общо от началото на годината до края на август по тях са разплатени 98 млн. лв., от 
които 66,8 млн. лв. са отишли за министерствата, а останалите - за търговски 
дружества. Това поставя пред сериозно изпитание изпълнението на програма 
„Транзитни пътища V", която трябва да приключи до 2016 г. Поради липсата на пари в 
бюджета за съфинансиране на ремонти на републиканските пътища срокът й беше 
удължаван на два пъти. 
В актуализацията на бюджета не са заложени средства и за довършване на 
реконструкцията на трите виадукта по магистралите „Хемус" и „Тракия" и се планира тя 
да продължи през пролетта на 2015 г. Няма пари и за доизграждане на участъка на 
магистрала „Хемус" при Белокопитово, както и на отсечка от АМ „Марица" преди 
турската граница. Заради недостиг на пари няма да бъдат завършени и ремонтите, 
започнати вследствие на проливните дъждове, на моста над р. Луда Яна, в Приморско 
и района, мостове в Монтана, Белоградчик и Бойчиновци, рехабилитацията на прохода 
Хаинбоаз. За тях са необходими общо около 15 млн. лв., но средства в предложения 
актуализиран вариант на бюджета няма. „Общият недостиг на пари в Пътната агенция 
за тази година е 78 млн. лв.", каза председателят на Управителния съвет на АПИ 
Лазар Лазаров. Той беше заявил искане за 32 млн. лв. от актуализация на бюджета, но 
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правителството е заложило наполовина по-малко - 16,4 млн. лв. Основната част от тях 
- 13 млн. лв., са за подготовката на пътищата преди зимата, за да не плащаме 
милиони напролет, по думите на Лазаров. Останалите средства са за изплащане на 
обезщетения по отчуждаване на имоти по важни инфраструктурни проекти. 
Просрочените задължения към бизнеса са 334,4 млн. лв. към края на юни 
В актуализацията на държавния бюджет няма предвидени средства за издължаване на 
бизнеса. Това беше една от критиките по време на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество между бизнес и синдикати, преди служебния кабинет да одобри 
проектозакона. Според председателя на Българската търговско-промишлена палата 
Цветан Симеонов отново са се натрупали големи сметки за плащане от страна на 
държавата към работодателите. 
„Нямаме огромни задължения към компаниите", отговори му обаче зам.-министърът на 
финансите Кирил Ананиев. Той обясни, че няма задържане на възстановяването на 
ДДС от страна на държавата и то е под 110 млн. лв. „Останалите суми, които се 
дължат на бизнеса, не са фрапиращи и се поддържат в нормални граници", каза 
Ананиев. По данни на финансовото министерство просрочените задължения към 
бизнеса възлизат на 334,4 млн. лв. към края на юни. От тях близо 176 млн. лв. са от 
министерства и държавни ведомства, а останалите 158,5 млн. лв. - от общините. За 
третото тримесечие се очаква да има лек ръст на неразплатените пари, като данните 
ще бъдат публикувани през октомври, казаха от финансовото министерство. 
Риск от загуба на 190 млн. евро в края на годината 
На фона на лошото изпълнение на бюджета и на липсата на приходи в края на 
годината отново се очертава да бъдат загубени средства по европейските програми, 
като този риск към момента възлиза на общо 190 млн. евро. Загубата на средства е по 
правилото n + 2 - бюджетът за съответната година плюс 2 години, в които трябва да 
бъде изхарчен. 
За 2012 г. предвидените средства са в размер на 2,713 млрд. евро, които трябва да 
бъдат усвоени до края на 2014 г. За да не се загубят пари, в последните 3 месеца 
трябва да бъдат разплатени внушителните 1,209 млрд. евро по седемте оперативни 
програми плюс Програмата за развитие на селските райони и програмата „Рибарство", 
сочат разчетите на екипа на вицепремиера по еврофондовете Илияна Цанова. Към 
момента се оценява, че риск от загуба на средства има по 5 програми. Най-много са по 
ОПОС -81,9 млн. евро. Добрата новина е, че този риск е намален значително след 
възстановяването на плащанията по нея с пари от националния бюджет. По другата 
спряна ОПРР под въпрос са 18,4 млн. евро. Европейската комисия смята, че рискови 
са и 7 млн. евро по Оперативна програма „Административен капацитет", но от 
Управляващия орган на програмата твърдят, че няма да има загуби. 
Застрашени са и 73,6 млн. евро по Програмата за развитие на селските райони, както 
и 6,6 млн. евро по програмата „Рибарство и аквакултури". 
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Строител - стр. 19 - Нов регламент ще унифицира трансграничните наследявания 
в ЕС 
03.10.2014 11:49 
Десислава Бакърджиева 
Противоречията на националните законодателства в границите на ЕС при 
трансграничните наследявания ще бъдат преодолени на 17 август 2015 г. Тогава ще 
влезе в сила Регламент 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно 
компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и 
автентични актове в областта. Документът ще унифицира националите 
законодателства, които в по-голямата си част се разминават, и ще улесни решаването 
на съдебните спорове. По данни на Европейската комисия в общността има близо 450 
хил. случая с трансгранично наследяване годишно, които са на стойност 120 млн. 
евро. Новите разпоредби са много навременни и изключително необходими в процеса 
на глобализация. Това беше основният извод по време на международния семинар 
„Трансгранични наследявания", който се проведе в София. Събитието беше 
организирано от Института за научни изследвания на Европейския нотариат 
(I.R.E.N.E.) и Нотариалната камара на Република България. форумът откриха 
председателят на I.R.E.N.E. София Муратиду и на българските нотариуси Красимир 
Катранджиев. В дискусията се включиха експерти от Германия, Швейцария, Гърция, 
франция, Люксембург, Румъния, Русия, Турция, Русия и Македония. 
Регламентът беше представен от Микаел Бекер - нотариус в Дрезден и почетен 
председател на I.R.E.N.E. Той обясни, че новите разпоредби ще важат във всички 
държави -членки на ЕС, с изключение на Великобритания, Ирландия и Дания, които не 
са го приели. Документът значително опростява уреждането на наследяване с 
международен елемент, тъй като осигурява единен критерий за определяне на 
компетентния съд и приложимото право при трансгранични дела. Той въвежда 
термина „обичайно местопребиваване" и включва създаването на европейско 
удостоверение за наследство, което ще позволява доказването на статута на 
наследник в целия ЕС без други формалности. Валидно издаденият документ ще има 
правни последици във всички държави членки, като за това не се изисква специална 
процедура. Микаел Бекер заяви, че новите моменти ще доведат до ускоряване на 
процедурите и намаляване на разходите. „Регламентът е значителен напредък в 
международното право, но и сериозно предизвикателство за нотариусите, тъй като ще 
им създаде повече работа. Ролята им ще е сходна с тази на съда, тъй като те ще 
трябва да установят обичайно местопребиваване и приложимото право", заключи 
експертът. 
По време на събитието стана ясно, че Регламент 650/2012 е включен в Проекта за 
изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), който е 
публикуван на сайта на Министерството на правосъдието за обществено обсъждане. 
Красимир Катранджиев сподели пред вестник „Строител ", че всъщност документът 
няма нужда да бъде транспониран в българското законодателство. „Той има директно 
приложение. Единственото условие, което трябва да бъде изпълнено в по-
краткосрочен план, е да бъде избрана институцията, която ще издава удостоверенията 
за наследство. Регламентът предвижда това да бъде съдебен орган или нотариус. 
Всяка държава от ЕС трябва да избере такъв до януари 2015 г.", заяви той. По думите 
му новите разпоредби няма да затруднят работата на българските нотариуси. „Имахме 
достатъчно дълъг срок да се запознаем с документа, който беше приет още през 2012 
г. Това е третият семинар, който камарата организира по темата. Единственото 
неудобство, което към момента отчитаме, е, че България е една от малкото страни в 
Европа, в която удостоверенията за наследници се издават от административен орган. 
Считаме, че това е недопустимо. От години апелираме тази компетентност да бъде 
възложена на нас, защото ежедневно се сблъскваме със случи, в които трябва да 
установят кои са наследниците на дадено имущество. Административният орган не е 
достатъчно компетентен, за да издава националните удостоверения за наследствени 
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връзки. В повечето европейски държави това е от компетентността на съдебния орган 
или на нотариуса. Преди година камарата заяви своята готовност да го прави", 
допълни Красимир Катранджиев. 

 
 
 
Строител - стр. 12 - „Музейко" отваря врати през 2015г. 
03.10.2014 11:49 
Маринела Йонкова 
Най-големият детски научно-образователен център в Източна Европа „Музейко" ще 
отвори врати през лятото на 2015 г. Сградата се намира на територията на район 
„Студентски", между Техническия университет и Минно-геоложкия университет „Св. 
Иван Рилски". „Строителството, което започна преди 6 месеца, тече по план", съобщи 
Десислава Тальокова, изпълнителен директор на фондация „Америка за България", 
при посещение на кмета на София Йорданка фандъкова. „Столичната община ще се 
ангажира с изграждане на необходимата инфраструктура за по-лесен достъп до 
бъдещия детски научно-образователен център", обеща от своя страна фандъкова. 
Самото здание е замислено така, че да произвежда електричество в собствения си 
дом, да събира дъждовна вода и да се отоплява с геотермална енергия. „Дори 
материалите, с които се строи, са съобразени с т.нар. зелена среда, допълни 
Тальокова. Пространството около научно-образователния център ще е с парк с богато 
озеленяване и с много възможност за детски забавления на открито. Ще има цистерна, 
която ще събира дъждовната вода, а тя ще се използва за поливане на растенията. 
Концепцията на сградата е разработена от Lee Skolnick and Design Parthnership, 
американска архитектурна компания, специализирана в създаването на музеи. 
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Проектант на техническата и работната фаза в строителството на „Музейко" е 
българската фирма „А и А Архитекти". 
Строител е „Бигла III" ООД - София, а консултациите по строителния надзор се 
упражняват от „ЛК Консултинг" ООД. „Идеята и инвестицията от 25 млн. лв. В този 
проект са на фондация „Америка за България", обясни Бистра Кирова, изпълнителен 
директор на детския научно-образователен център. 
За интериора ще бъдат използвани материали с ниски вредни емисии. В рамките на 
проекта е предвидено и изграждане на зарядна станция за електромобили. 
„Интерактивните игри, които ще намерят място в „Музейко", ще са свързани с наука, 
инженерство, екология, комуникации и изкуства. Целта е да се подпомага желанието 
на децата да учат", допълни Кирова. 
Научно-образователният център ще бъде от три секции на три нива - „Минало", 
„Настояще" и „Бъдеще". В центъра на интериора на „Музейко" ще има великанско 
дърво. Това ще е огромна конструкция, която свързва най-ниската с най-високата 
точка в сградата, но също така и миналото с бъдещето. 
Очакванията са за посещения от около 120 хил. души годишно, а през почивните дни 
до 2 - 3 хил. 

 
 
Строител - стр. 12 - Коригират р. Иванянска 
03.10.2014 11:49 
Георги Сотиров 
В присъствието на много хора от софийското село Иваняне и кмета на Банкя Рангел 
Марков строителите от „Балканстрой" АД направиха първата копка и дадоха началото 
на изграждането на корекцията на р. Иванянска. Тя ще бъде с дължина 1,11 км. Срокът 
за изпълнението е 7 месеца и 18 дни. Стойността на обекта е 2 760 000 без ДДС. 
Корекцията ще представлява стандартно бетонно корито, което ще събере реката и ще 
даде възможност то да побере 10 пъти по-голям обем вода от обичайния. „За 
естетизацията на околното пространство ще бъдат изградени и няколко детски 
площадки, както и зони за отдих", заяви кметът на район Банкя Рангел Марков. 
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Работата на строителите е разчетена за корекция на реката по протежение на цялото 
село и ще реши възможните проблеми от евентуална приливна вълна от изпускането 
на язовира над селището. 

 
 
Строител - стр. 13 - „Зет и Ем Прайвит Ко" представя гамата на Hitachi 
03.10.2014 11:49 
За трета поредна година „Зет и Ем Прайвит Ко" и представляваните от нея фирми от 
минния и строителния бранш са основен партньор и спонсор на на Есенния 
технически панаир в Пловдив. Компанията е двукратен носител на приза „Най-добър 
дизайн на панаирна експозиция". 
На открита площ от над 1000 кв. м фирмата представя както вече добре познатите в 
България машини на японския гигант, така и нови продукти в сектора на компаниите 
HBM Nobas - автогрейдери, Paus -подземна минна техника, и MST - багер-товарачи. 
Като най-голям изложител на панаира „Зет и Ем Прайвит Ко" показва на откритата си 
площ голяма част от гамата на Hitachi, в класа средногабаритна строителна, кариерна 
и пътна техника. 
От средногабаритната техника се акцентира на 4-кубиковите колесни товарачи ZW 310 
(23 т, 290 к.с.) и на 29-тонния верижен багер Zaxis 290, съоръжен респективно с 
обратна кофа от 1,8 куб. м, подходящи за работа както при изграждане, така и при по-
тежки кариерни условия. 
От по-типичните строителни машини са 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 колесните товарачи ZW 220 (3,1 куб. м) и колесните багери Zaxis 
170 W (18,2 т, 0,8 куб. м) - всичките от новата 5-серия. 
Минните машини на Hitachi също са представени, като фирмата експонира 48-тонния 
верижен багер Zaxis 470 LCH с двигател Isuzu (350 к.с.) и обратна кофа 3,0 куб. м, 
както и 5-кубиковия колесен товарач ZW 330 с двигател Cummins (325 к.с.) и собствена 
маса 27 т. 
Освен флотилията на Hitachi „Зет и Ем Прайвит Ко" представя на откритата си площ и 
експонати на Paus (подземни товарачи и камиони) и Dieci (телехендлери). 
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Строител - стр. 15 - Стартира преустройството на Културния дом в Бургас 
03.10.2014 11:49 
Проектът на бургаското архитектурно бюро „Мото" бе класиран на първо място в 
конкурса за преустройство на сградата на Културния дом в Бургас. Реконструкцията му 
е една от инвестиционните мерки, подготовката на които се финансира по проект „В 
подкрепа на инвестиционната програма на община Бургас за 2014 - 2020" по ОП 
„Регионално развитие 2007- 2013". Стойността на ремонта е 3,76 млн. лв. без ДДС. 
Сградата е построена през 1975 г. за културен дом към Нефтохимическия комбинат. 
Проектът предлага частична надстройка в югоизточната част, изпълнена със 
стоманена конструкция, и осигуряване на възможност за използване на част от 
покрива. Предвиждат се нова фасадна обвивка и конфигурация на част от 
помещенията, отваряне на вътрешния двор към площада и неговото благоустрояване, 
реконструкция на зрителната зала, конструктивни промени, ревизия на покривното 
покритие, подмяна на всички инсталации и интериорни покрития. 
Голямата зала, която е най-строгото и официално пространство, е решена в дърво и 
черно. Дизайнът е съобразен с акустичните изисквания и неговото прецизиране ще 
бъде възможно след необходимите акустични изследвания. 
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Строител - стр. 15 - С 5 млн. лв. ремонтират улици в Смолян 
03.10.2014 11:49 
Първа копка на рехабилитация на улици за 5,4 млн. лв. направи кметът на община 
Смолян Николай Мелемов. Мащабният ремонт обхваща обекти, които никога не са 
били асфалтирани, и такива без реконструкция от над 30 г. В проекта е включено и 
обновяване на детски площадки и на парка пред болницата. Дейностите трябва да се 
извършат за 7 месеца от фирма „ИСА 2000". 
Парите са по проект „Зелена и достъпна градска среда на град Смолян - централна 
градска част", който е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 
2007 - 2013". Приносът на общината по проекта е 249 994 лв. Тя ще вложи още над 100 
000 лв. за ремонти, които изникват по време на строителството. 

 
 
Строител - стр. 3 - СЕДМИЦАТА 
03.10.2014 11:49 
Избираме парламент на 5 октомври 
Невена Картулева 
Предсрочните парламентарни избори за 43-то народно събрание ще се проведат на 5 
октомври. Тогава измежду 22 партии и 7 коалиции ще бъде определен съставът на 
следващите управляващи. 
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Извън страната ще има 427 избирателни секции в 59 държави. В Турция те са 136 на 
брой, във Великобритания -40, в Испания - 4, в Германия - 19, в САЩ - 42. ЦИК е 
определила и районите за експериментално гласуване. Те са 5 с общо 300 секции, 
разположени в 15 МИР - Плевен, София - 24 МИР, Пловдив-област - 17 МИР, Перник и 
Кюстендил. 
В изборния ден избирателните секции у нас ще отворят врати в 6.00 ч. и ще работят до 
19.00 ч. В случай, че се налага, времето за гласуване може да бъде удължено до 20 ч. 
Всичко за протичането на вота през деня, както и снимки и ексклузивни коментари от 
политическите лидери по време на пресконференциите им в Международния 
пресцентър в НДК, можете да намерите на www. vestnikstroitel.bg - сайта на в. 
„Строител ". 
СУ „Св. Климент Охридски" прави ремонти за 2,8 млн. лв. 
Невена Картулева 
Правителството предостави допълнителен трансфер по бюджета на СУ „Св. Климент 
Охридски" в размер на 2,8 млн. лв. Средствата са за извършване на основни ремонти 
на сгради на университета. 
Най-старото висше училище в страната се грижи за 9 здания - недвижими културни 
ценности, и за 10 други паметници на културата, строени през XIX и ХХ в. Състоянието 
им по отношение на енергийна ефективност, инсталации, фасади, дограма и естетичен 
вид е тежко и се нуждаят от неотложни ремонти, което изисква значителен финансов 
ресурс, се посочва в мотивите на кабинета за решението. 
Министерският съвет одобри и допълнителни трансфери в размер на 1 085 000 лв. от 
централния бюджет по бюджетите на четири общини за обновяването на уличната им 
мрежа. 
На Девин се отпускат 250 хил. лв., на Доспат -350 хил лв., на Долна баня - 135 хил. лв., 
и на Банско - 350 хил. лв. за първия етап на проекта за архитектурно-художествено 
оформление на ул. „Гоце Делчев" и площад „24 май". 
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Строител - стр. 3 - Обявиха за трети път търга за Западната дъга 
03.10.2014 11:49 
Свилена Гражданска 
Агенция „Пътна инфраструктура" обяви за трети път обществена поръчка за строител 
на отсечката от Западната дъга от р. Какач до връзката със Северната тангента след 
с. Мрамор. Прогнозната цена на около 6-километровия участък е 92,7 млн. лв., а 
срокът за изпълнение е съкратен на 10 месеца. Причината е, че обектът се финансира 
по Оперативна програма „Транспорт 2007 - 2013", по която парите не могат да се 
усвояват след края на 2015 г. 
Първите два търга за втората част от Западната дъга се провалиха заради жалби на 
кандидати пред Комисията за защита на конкуренцията. Условията към фирмите са да 
имат достъп до собствен финансов ресурс от 10 млн. лв., с които да се обезпечат 
необходимите строителни материали и заплащането на служителите. Те трябва да 
докажат опит за последните 5 години, самостоятелно или като участник в обединение, 
за успешно изграждане или ремонт на път с дължина не по-малко от 5,5 км и габарит 
26,5 м. Има изисквания за броя и вида на необходимите строителни машини. 
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Строител - стр. 5 - Шест са кандидатите за рехабилитация на 15 км от пътя Микре 
- Ловеч 
03.10.2014 11:49 
В Агенция „Пътна инфраструктура" бяха отворени офертите за определяне на 
изпълнители на рехабилитация и реконструкция на път III-401 Микре - Ловеч в 
участъка от км. 0+000 до км. 15+479,38 и за основния ремонт на близо 6 км от 
републиканската мрежа в област Монтана. 
Проектът за път III-401 е включен в лот 78 от Оперативна програма „Регионално 
развитие " (ОПРР). Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 8 962 
065 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 60 дни. Предложения за тази обществена 
поръчка са направили: „ИСА 2000" ЕООД; консорциум „Микре 2015", в който участват 
„Пътстрой-92" АД и „Джамбо 33" ЕООД; ДЗЗД „Пътища-78", съставено от „Пътно 
строителство" АД, „Пътища и мостове" ЕООД и „Пътища" ООД; ДЗЗД „Микре 2014", в 
което влизат „ПСТ Холдинг" ЕООД, „ПСТ Плевен" ЕООД и „ПСК Виастрой" ЕООД; 
обединение „Трейс Ловеч" с участници „Трейс Груп Холд" АД и „Инфрастрой" ЕООД; 
консорциум „Пътища Ловеч 2014", в което са се сдружили „Лена Енженярия и 
Конщрусоиш" АД и „Джи Ти Ай 2008" ЕООД. 
В Пътната агенция бяха отворени и пет оферти за път II-11 Видин - Лом - Козлодуй от 
км. 46+931 до км. 49+614 и на участъка II-81 Монтана - Лом от км. 143+320,80 до км. 
146+388,80 с обща дължина 5,75 км. Прогнозната стойност на строително-монтажните 
работи е 3 276 135 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 60 дни. Проектът е 
предвиден за финансиране по лот 87 на ОПРР. За изпълнение на дейностите по 
обекта са кандидатствали: „Мегаинвест-холд" ЕООД; СД „Гарант 90 Цонев и сие"; 
ДЗЗД „Пътища Козлодой 2014", в което участват „ПСТ Холдинг" ЕАД, „Пътинженеринг - 
М" АД и „Каро Трейдинг" ООД; ДЗЗД „АПП ЛОТ 87", в което са се сдружили „Агромах" 
ЕООД и „Пътища Пловдив" АД; „Трейс Груп Холд" АД. 
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Всичко, за което ще помагам на Пловдив, ще бъде подчинено на Европейска столица 
на културата през 2019 г. Имаме четири години, през които трябва да се подготвим, за 
да бъде форумът добре организиран и Пловдив да се сдобие със съвременна 
инфраструктура. Градът се променя, администрацията работи успешно, но без 
помощта на държавата някои от ключовите проекти не биха могли да се реализират. 
Имам предвид такива обекти като разширението на Голямоконарско шосе и бул. 
„Васил Априлов„. Изключително важно е затварянето на околовръстния пръстен между 
Ягодовско и Асеновградско шосе, защото тази връзка ще поеме голяма част от 
транзитния трафик. Мисля, че до края на годината ще успея да помогна с държавни 
средства за завършването на Спортната зала. Приоритетни са ремонтите в 
Драматичния театър и в Жълтото училище, за които също трябва да бъдат отпуснати 
средства от републиканския бюджет. Ще се боря определени държавни обекти да 
бъдат прехвърлени за управление на община Пловдив, за да се стопанисват добре. 
Считам, че като председател на парламентарната комисия по финанси и бюджет в 
предходното Народно събрание, а се надявам - и в следващото, мога да бъда полезна 
за Пловдив. 
Георги Йорданов, трети в листата на „БСП - Лява България" : 
Здравеопазването, спортът и Тракийското дружество 
Първият приоритет, който си поставям, е да бъде направена Стратегия за развитието 
на здравеопазването в Пловдив. Тя ще обхваща както общинските, така и държавните 
и лечебни заведения, които оказват медицинска помощ в града. Трябва да се направят 
нормативни изисквания общините да бъдат задължени да влагат средства в 
собственото си здравеопазване, които ще отиват за консумативи, апаратура, ремонти. 
Трябва да се вземе категорично становище на МЗ за Белодробна болница и ОбС да 
преразгледа решението за ликвидацията й. Със съмишленици учредихме фондация 
„Пловдив - спортна столица на България'. В града ни е пълна разрухата на спортните 
бази. Фондацията ще помага за развитието на масовия спорт в Пловдив. Стадион 
„Ботев" трябва да бъде завършен в близко бъдеще, това може да стане само с 
действията на държавата, подпомогната от община Пловдив. Третият ми приоритет е 
Тракийското дружество. Това е моята сърдечна болка, трябва Тракийският дом да 
бъде върнат на пловдивчани. Ще се боря и хората от тракийската организация, които 
са бежанци от турската част на Тракия, да получат възмездие за имотите, които са 
оставили там. 
Венцислав Каймаканов, водач на листата на ДПС в Пловдив-град: 
Вече направих нещо за града, спрях източването на бюджета 
Още като областен управител направих много неща за Пловдив. Основното обаче е, 
че спрях тези програми на общината, които щяха да източат бюджета на града за 
много години напред. Давам веднага пример - при наводнението в Мизия пострадаха 
882 имота. По официална оценка на служебното правителство щетите са за 5,5 млн. 
лв. А тук за 13 млн. лв. изграждаме Цар-Симеоновата таадина, която няма и 5 дка. 
Това не е ли източване? 
Затова спрях и 30-милионния заем. В началото смятах, че с г-н Тотев говорим на един 
език, защото и той като областен управител спря заема, който възнамеряваше да 
тегли предшественикът му Славчо Атанасов. Защото бюджетът на Пловдив не може 
да издържи на тези кредити. Още изплащаме 50 милиона, ако вземе и тези 30 
милиона, то сумарно ще надхвърлим 100 млн. лв. кредити при бюджет на града 200 
млн. Навремето Тотев, заедно с неговия финансов министър, подчертавам НЕГОВИЯ, 
защото Симеон Дянков не беше мой финансов министър, писаха до Европейската 
банка за развитие и спряха този заем, защото Пловдив няма ресурс да го обслужва. 
Нищо не се е променило във финансовото състояние на града оттогава. Отсега мога 
да кажа, че първото нещо за погасяването на заема е да се вдигнат местните данъци. 
Николай Бареков, водач на листата на ББЦ в Пловдив-град: 
Ремонтът на стадион „Пловдив"е първата ни задача 
Сред целите на ББЦ е Гребният канал да добие статут на Национален гребен център. 
Ние сме против изграждането на втори Гребен канал, за който ще се тегли 14 млн. лв. 
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заем и ще бъдат изсечени 4000 дървета. Стадион „Пловдив" да стане държавен и да 
получи статут „Национален стадион", гарантирам, че ще намерим средства за ремонта 
му и ще стане най-добрият спортен комплекс у нас. Лобираме за довършването на 
Колодрума с държавни средства, както и довършването на стадион „Христо Ботев" и 
постояването на нов стадион в квартал „Лаута". Настояваме за намаляване на 
местните данъци и такси, които Иван Тотев драстично увеличи. Ние сме против 
предложението на ГЕРБ да се вдигне ДОД с 2%. Твърдо мога да кажа, че Пловдив 
няма да приеме София да го командва. 
Пепа Деведжиева, втора в листата на Реформаторския блок: 
Трябва да върнем бизнеса в Пловдив и да развиваме туризма 
Пловдив ще продължава да бъде в сърцето ми. Ще работя чрез законови промени за 
реформи в управлението и за постигане на икономическо развитие на града. Пловдив, 
освен че е прекрасен университетски град, трябва да стане център в Южен централен 
район на икономическия просперитет на базата на конкурентна среда. 
Реформаторският блок много пъти сме казвали, че трябва да върнем отново бизнеса в 
Пловдив, който беше принуден да напусне града заради неподходящата икономическа 
среда. Когато бизнесът започне да работи в Пловдив, ще има бързо икономическо, 
културно и духовно развитие на града. Трябва да има дългосрочна стратегия на 
туризма в Пловдив, да се рекламира и печели от историческите си обекти. Ще работя 
за бързото възстановяване на изгорялата сцена на театъра. Не може да бъдем 
столица на културата и да нямаме театър. 
Славчо Атанасов, водач на листата на Патриотичен фронт в Пловдив-град: 
Колодрума и каскада „Въча ще са основните ми приоритети 
Ще настоявам 20% от приходите на всяка община да се връщат в общината. На всяка 
цена трябва да стане Колодрума и ще държа да вляза в Комисията по регионално 
развитие , защото имам опит като кмет на Пловдив и кмет на „Тракия". Ще се опитам 
да убедя всички колеги депутати от Пловдив да настояваме каскада „Въча" да стане 
национален обект на България. Това е мечтата на всеки пловдивски кмет и на всеки 
пловдивчанин да имаме чиста планинска вода. 11-те депутати да действат по най-
големия проект на Пловдив, който струва 330 милиона лева, той не е по силите на 
община Пловдив, а по силите на държавата. На трето място, ще се боря за 
кардинална промяна в административното законодателство и принципът на 
„мълчаливия отказ на администрацията" да бъде заменен с принципа на „мълчаливо 
съгласие". Така се преодоляват всякакви врати за корупция и изнудване на бизнеса и 
гражданите. Това е промяна в административно-процесуалния кодекс член 58. 
Камен Иванов, водач на листата на „Движение 21" в Пловдив-град: 
Ще се боря за саниране в Пловдив да се отделят по 100 млн. лв. на година 
В икономическата програма на „Движение 21" настояваме да бъдат увеличени парите 
от държавния бюджет за малки и средни предприятия за технологично оборудване, 
модернизация и иновации. По програмата за саниране настояваме да има 
разпределяне на парите според броя на хората, които живеят в съотвения град. За 
Пловдив ще искаме да бъдат отпуснати около 100 милиона лева на година за 
саниране на сгради и облагородяване на междублокови пространства. Крайно време е 
град като Пловдив да се сдобие с голям инвеститор в автомобилната индустрия. Това 
може лесно да стане чрез съвместна работа между местната и държавната власт. 
Добре ще е да се създаде едно звено, което се занимава само с привличане на 
инвеститори и помощ за техни конкретни проекти. 
Валери Сербезов, водач на листата на Република БГ в Пловдив-град и област: 
Ще възродим високите технологии чрез венчър капитали 
Ще изпълнявам всички желания на мнозинството пловдивчани и ще защитавам 
техните интереси. Ще се опитаме да възродим високите технологии в Пловдив чрез 
привличане на венчър капитали. Ще искам среща с всички ректори на пловдивските 
висши училища и високотехнологичните фирми, за да стиковаме връзката между 
бизнеса и вузовете и средните училища. Трето, ще се опитаме да възстановим 
качеството на здравеопазването в държавните и общински облници. 
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Инфраструктурата на града не е както трябва, администрацията би трябвало да 
работи много по-коректно, Пловдив има много проблеми. Ще настояваме в целия град 
да има безплатен интернет. 

 
 
Черно море - стр. 6 - Бизнес и синдикати отхвърлиха проекта за нов държавен 
дълг 
03.10.2014 11:39 
Подготвяната актуализация на държавния бюджет от служебното правителство на 
проф. Георги Близнашки срещна твърдо „Не" от страна на синдикатите и 
работодателите у нас, предаде news.bg. Те са на категоричната позиция, че корекция 
на парите в държавата може да се прави само от следващото официално 
правителство и Народно събрание. 
След като в началото на тази седмица синдикати и работодатели отказаха да седнат 
да преговорят за актуализацията с основен мотив малкото време за запознаване с 
предложенията, то вчера те дойдоха в Министерския съвет и заявиха „Не" на 
актуализацията. 
Още преди да чуе мнението на партньорите в Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), служебният министър на финансите Румен Порожанов обясни 
защо се налага корекция на парите в държавната каса, а именно - написаната 
бюджетна рамка с доста амбициозни приходи и като цяло нереалистичното планиране 
на бюджета за настоящата година. 
Като друга причина за актуализация на бюджета финансовият министър посочи и 
нефункционалното състояние на приходните агенции и по-специално на агенция 
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„Митници". „Не че тя в момента вече е прекрасна, но се опитваме поне да засилим 
физическия контрол, като има повече мобилни групи и проверки", отбеляза още 
Порожанов по адрес на оглавяваната от Ваньо Танов агенция „Митници". 
Големи са и проблемите на приходите от ДДС при внос, призна още министърът на 
финансите. 
И вчера той напомни, че държавата трябва да даде спрените от Европа по ОП „Околна 
среда" и „Регионално развитие " средства. 
„Трябва да се подготви ново експертно предложение за актуализация на бюджета, 
което да бъде направено от новото правителство и да отразява политическите 
реалности в страната след изборите на 5 октомври", заяви от името на двата 
синдиката и на четирите национално представени работодателски организации 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев. 
Пред тристранката той прочете обща декларация, в която синдикатите и бизнеса 
обясняват защо не подкрепят предлаганата от кабинета „Близнашки" корекция на 
държавните пари. 
Обединените социални партньори заемат и твърдата позиция, че страната ни трябва 
да вземе нов държавен дълг само ако парите се използват за покриване на 
новонатрупания бюджетен дефицит, за да може той да остане под 3% и да не влезем в 
процедура по свръх дефицит. 
Нов заем е необходим, според работодателите и синдикатите, само ако тази дупка в 
бюджета не може да бъде запълнена с парите от фискалния ни резерв. В тази връзка 
Велев напомни на служебното правителство, че синдикатите и работодателите са 
категорично против по-голям дефицит от 3%. „В този момент не е добре да се говори 
за нов държавен дълг в такива размери", заяви и президентът на КНСБ Пламен 
Димитров. 
Бизнес и синдикати формулираха пет основни възражения срещу идеята за 
актуализиране на бюджета. 
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Бряг - стр. 2; 3 - Игнат Канев: Държавата е като семейство, за да просперира 
трябват труд и постоянство 
03.10.2014 11:36 
Пламен КАЛИНОВ 
Известният меценат и благотворител Игнат Канев се срещна вчера с ръководството на 
Русенския университет в заседателната зала на носещия неговото име "Канев Център" 
към висшето учебно заведение. Тук бяха неговата съпруга Димитрина, двете му 
дъщери и първата му внучка - петмесечната Игнатия-Анна, Усещането за близост и 
сърдечна топлота беше грижа на домакините от университета и спокойно може да се 
каже, че меценатът и неговото семейство се почувстваха на тази пресконференция 
като в свой дом. 
Преди брифинга строителният предприемач имаше кратка делова среща с 
ръководството на университета, а ректорът на висшето училище проф. Христо Белоев 
и архитектът на сградата Цвети Русинов му показаха състоянието на "Канев Център" в 
момента. В краткото си експозе на изминалата близо една година от функционирането 
на "Канев Център'1 проф. Христо Белоев подчерта, че това място вече е един 
естествено оформил се културен център на Русе и на България, защото в него се 
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провеждат както академични срещи и мероприятия, така и общоградски тържества, 
концерти, спектакли, спортни прояви, бизнес изложения. Г-н Канев беше силно 
впечатлен от начина, по който сега "Канев Център" функционира. А в потвърждение на 
думите на проф. Белоев, мениджърът на центъра, д-р Петя Ангелова направи 
демонстративна мултимедийна разходка, регистрирала десетки университетски, 
градски, регионални и национални събития, които практически ежедневно се 
провеждат тук. 
На въпрос на "Бряг Медна Груп", различават ли се българските архитекти и строители 
в работата си от това, което правят неговите партньори в Канада, Игнат Канев 
отговори: "Когато в началото на строителните дейности се забавихме заради 
технически и юридически въпроси, аз малко се притесних дали ще можем да построим 
сградата в срок" - сподели Канев и уточни: "После резултатът беше фантастичен, за 
седем месеца непрекъсната работа, при висока технологична дисциплина и култура, 
сградата беше завършена и българските ми партньори, начело с арх. Цвети Русинов 
си свършиха работата отлично и навреме." 
Разбира се, стана дума и за днешните измерения на меценатството, за усещането и 
удовлетворението, което може да създаде всеки сполучливо направен и по 
достойнство оценен дарителски жест. Попитахме го има ли нужда от специален закон 
за меценатството в България, за да могат и други състоятелни българи да последват 
примера на Игнат Канев. Предприемачът беше видимо развълнуван, но много точен: 
"Аз съм построил няколко големи сгради в Канада и сега направих този модерен 
университетски център в Русе, в България. Дарителският жест е много важен за мен и 
за семейството ми, защото така ние сме полезни на младите хора. Това не може да се 
обясни, но всяко подрастващо поколение, онези, които идват след нас, са деца на 
нацията и ние просто трябва да ги подкрепяме, защото това е нужно. Кой с каквото 
може, а меценатството не се нуждае от закон, а разбиране и подкрепа от 
държавността, така както е в Канада - моята втора родина..." И за да бъде съвсем 
безапелационен и точен в този проникновен анализ, мистър Канев цитира едно към 
едно част от речта на американския президент Джон ф. Кенеди, в обръщението му към 
американците при встъпването в длъжност на 21 януари 1961 г.: " ...не питайте какво 
вашата страна може да направи за вас - питайте какво вие можете да направите за 
вашата страна". После Игнат Канев допълни: "Държавата е като семейство - за да 
просперира,трябват труд и постоянство!" 
Най-много радост и вълнение за всички създаде петмесечната внучка на канадския 
българин Игнатия-Анна, която не се смути от камерите и микрофоните, нито от 
множеството хора на тържествената среща. "Игнатия-Анна вече е гражданин на света - 
сподели развълнуваният й дядо. - Тя е едновременно българка, канадка и 
австралийка, но като всички членове на моята сплотена фамилия ще знае български, 
френски, английски и просто ще е част от този прекрасен свят, който вече е 
достатъчно малък заради напредъка на технологиите и усъвършенстването на 
човешката мисъл. Аз съм уверен, че България е на прав път, че влизането ни в ЕС е 
нещо много хубаво и необратимо, че ние ще намерим своето достойно място в това 
голямо и проспериращо семейство на народите. Така, както аз -едно обикновено 
селянче с цървулки от русенското село Горно Абланово открих своя път в живота, но 
никога не забравих, че съм българин, а това ме прави горд и успешен човек, 
повярвайте, всяко идване тук, в родината, за мен е нещо невероятно и много 
красиво...11 
На този брифинг имаше и леко намигване към журналистите. Бе открехната малка 
вратичка към поредния проект, който Игнат Канев и ръководството на РУ "Ангел 
Кънчев" обмислят и за който ще съобщят след окончателното уточняване на 
детайлите в новото начинание. Предприемачът изненада всички присъстващи със 
своята жизненост и с признанието, че всеки ден играе голф, че иска да бъде все още 
полезен и въпреки 88-те си години, докато може, винаги ще пътува до България, 
защото технологично светът се развива с шеметна скорост и вместо 8 часа със 
самолет вече може би до Европа ще се пристига за много по-кратко време. 



 
Преглед на медиите 
04.10.2014 г./Събота 

 

Предложената информация има за източник всяка една от изброените медии в заглавията. 
ПР отделът не носи отговорност за некоректно цитирана информация от самите медии. 

 



 
Преглед на медиите 
04.10.2014 г./Събота 

 

Предложената информация има за източник всяка една от изброените медии в заглавията. 
ПР отделът не носи отговорност за некоректно цитирана информация от самите медии. 

 
 
Посредник - стр. 3 - инж. Пламен Мирчев: С всеки ден броят на застъпниците ни 
се увеличава 
Заради трагичните събития в село Горни Лом ПП "Република БГ" отменя всички 
свои прояви 
03.10.2014 11:22 
С всеки изминал ден броят на застъпниците на ПП "Република БГ" в област Плевен се 
увеличава, заяви инж. Пламен Мирчев, водач на листата в Плевенски многомандатен 
избирателен район. На партията се падна номер 25 в бюлетината и тя тръгна с мотото 
"25 години стигат!". 
От 30 септември до 2 октомври кандидат-депутатите от листата за региона посетиха 
няколко общини и населени места в областта. Републиканците реализираха 
ползотворни срещи с обществеността на Белене, Долна Митрополия, Долни Дъбник, 
Пордим, Червен бряг, Гулянци, като и 15 села от община Плевен. Във връзка с 
трагичните събития в село Горни Лом, ПП "Република БГ" отмени всички прояви по 
закриване на предизборната си кампания. "Заводът в Горни Лом не е трябвало да 
работи. Ако институциите си бяха свършили добре работата нямаше да се случи този 
трагичен ден. Липсва силна държава, институции, администрация, контрол, правила, 
които да работят в интерес на хората", каза инж. Мирчев и изрази своите 
съболезнования към близките на загиналите и своята съпричастност с всички 
пострадали в този инцидент. 
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По думите на инж. Мирчев, голям брой от симпатизантите на "Република БГ" са се 
разочаровали от другите политически сили и са припознали идеите на 
републиканците. Хората от всички населени места, с които са се срещнали, споделяли 
едни и същи проблеми 
- висока безработица, емиграция на младите хора от Плевенско към София или към 
чужбина, липса на реализация по родните места, слаба икономика. "В Червен бряг, 
където се проведе последната ни среща, се усеща дори страх у хората. Докога ще ни 
лъжат политиците 
- това е въпросът, който ми задават гражданите, а аз им отговарям 
- докато гласувате за едни и същи хора", сподели впечатленията си водачът на 
листата за региона. Според него, обществото не трябва да разчита на напразни 
обещания и на едни и същи партии, а да търси алтернатива. "Основно хората ни 
припознават с това, че ние говорим реалности, които могат да се случат в държавата и 
не даваме напразни обещания", заяви Пламен Мирчев. Той допълни, че продължава 
работа по изграждането на младежката структура, от кандидат-депутатите под номер 4 
и 5 в листата за региона 
- Георги Тодоров и Ваня Илиева. 
По време на проведените срещите в населените места жителите им са се запознали с 
основните приоритети в програмата на "Република БГ" и с конкретни мерки за 
преодоляване на икономическия спад в Плевенско. Дискутирани са проблемите, 
свързани със земеделието, енергетиката, икономиката, образованието. Според 
кандидат-депутатът Дочка Кунчева, която е втора в листата за Плевенски избирателен 
район, строителният сектор, включително и бизнесът почти е фалирал. "Няма работа 
за строителните предприемачи, или ако има, тя е много малко. Икономиката в цялата 
страна боксува", коментира Дочка Кунчева, която е икономист по образование и е 
свързана със строителния бранш . Според нея, ако ситуацията в Белене се подобри, 
икономиката в цялата област ще се оживи. Сред кандидат-депутатите има още един 
икономист - Мариана Димитрова, която е под номер 3 в листа. 
В понеделник "Република БГ" - Плевен е провела среща с международни дългосрочни 
наблюдатели. На нея са обменили доста информация, като основният въпрос е бил 
защо в България се купуват гласове и какви са идеите и ценностите на ПП "Република 
БГ". "Отвърнахме, че смятаме, че изборите няма да бъдат манипулирани и ако има 
някакви сигнали за нередности, ще ги подадем на съответните институти", сподели 
инж. Мирчев. Водачът на листата на 25-ите в бюлетината отбеляза, че в последните 
дни от активната политическа кампания плакатна война не подмина и Плевен и 
посочи, че политическите щабове са били некоректни, като са сваляли залепените 
плакати. 
Водачът на листата също така коментира това, че България е усвоила едва 20% от 
европроектите и направи сравнение с Полша, която ги е усвоила на 80%. Инж. Мирчев 
сподели, че в момента е ръководител на "Златен талон", единствената автошкола в 
страната, направена по европроект, и призова банките да са по-отстъпчиви в тази 
насока и да поемат малко повече рискове, разбира се, умерени. Представител на 
автокъщите е и кандидат-депутатът Николай Тонов, под номер 6 в листата за региона. 
Той споделя, че в сектора има много проблеми, като основен е този за 
регистрационните номера на автомобилите. Според него, трябва да се установи по-
добра комуникация между Контролен автотранспорт и автокъщите. 
"Проблеми има и в Закона и Правилника за движение по пътищата, а също и в 
Изпълнителна агенция , .Автомобилна администрация". Повечето колеги казват, че ние 
трябва да вземем метода на Германия и Австрия. В Австрия самата автошкола 
решава на кого ще даде шофьорска книжка и на кого - не, независимо каква категория. 
Това решение се взема от екип, направи ли се нарушение за определен период от 
време, отговорността е тяхна. В Германия също автошколите решават на кого да 
дадат книжка, но там си има институции, която прави периодични проверки", каза 
инж.Мирчев и напомни, че в Плевен имаме браншова организация, която води 
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преговори с Министерството на транспорта и предлага закони, които се надяват при 
по-добро управление да могат да се прокарат. 

 
 


