
Екип в. „Строител“

През 2015 г. строителният бранш ще разполага 
с 2 млрд. лв. за инвестиции, от които 1,5 млрд. лв. е 
предвиденият ресурс за разплащане на проектите, 
които се изпълняват в момента и ще приключат 
през следващата година, а 460 млн. лв. са за обекти 
от програмния период 2014 – 2020 г. Това заяви Ли-
ляна Павлова, министър на регионалното развитие 
и благоустройството, на четвъртия дискусионен 
форум „Строителството през 2015 г. – перспек-
тиви и предизвикателства. Възможностите през 
новия програмен период 2014 – 2020“. Той бе орга-
низиран от Камарата на строителите в България 
с медийното съдействие на в. „Строител“ и  се про-
веде в „София хотел Балкан“. Форумът събра над  
200 представители на централната и местната 

власт, както и на водещи строителни компании. 
Събитието бе открито от инж. Светослав 

Глосов, председател на УС на КСБ. Той прочете 
поздравителни адреси от Кристалина Георгиева, 
вицепрезидент на Европейската комисия по бю-
джет и човешки ресурси, и от Искра Михайлова, 
председател на Комисията по регионално развитие 
към Европейския парламент. „Въпреки трудности-
те строителството е един от главните двига-
тели на икономиката във всички страни. Вие сте 
тези, които променят лицето на България. Бъдете 
активни и не се колебайте да участвате в евро-
пейските програми, за да могат хората у нас да 
усещат ефектите от членството в ЕС“, се казва 
в обръщението на вицепрезидента на ЕК към учас-
тниците във форума. 

За събитието на стр. 8 – 18
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на „Метрополитен“ ЕАД  стр. 15

Инж. АСЕН АНТОВ, изп. директор на НКСИП  стр. 16
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Георги Сотиров

Нови строителни ин-
женери и архитекти се 
вляха в редиците на гил-
дията. ВСУ „Любен Караве-
лов” тържествено изпра-
ти поредния си успешен 
випуск. Ректорът доц. д-р 
инж. Радан Иванов при-
ветства  младите хора с 
напомнянето да не забра-
вят своя ВУЗ и препода-
вателите, с които заедно 

са навлезли в трудната, 
отговорна и съзидателна 
професия на строителите 
и архитектите. 

Грамоти от името на 
КСБ връчи инж. Петьо Ди-
митров - зам.-председа-
тел на ОП на КСБ - София.

Снимка авторът

ДО
Г-ЖА ЛИЛЯНА ПАВЛОВА
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Уважаема г-жо Павлова,

Имам удоволствието от името на УС на КСБ и лично от мое име да отправя 
най-сърдечни поздрави по повод рождения Ви ден – 6 декември.

Нека амбициозните задачи, които си поставяте като министър на регионал-
ното развитие и благоустройството, бъдат само началото на една успешна 
програма със значителен принос за развитието на България. Желая Ви неизчерпа-
ема енергия за упорита работа, за да се случат необходимите реформи в сектор 
„Строителство“. 

Вярвам, че срещайки експертната подкрепа на браншовите организации, про-
фесионализмът и ясната визия за бъдещето от страна на изпълнителната власт 
могат да ни изведат до напредък, така че с общи усилия да градим една европей-
ска, модерна, привлекателна за инвестиции България. 

Използвам случая да Ви благодаря за градивния диалог и сътрудничеството с 
бранша и да Ви пожелая много здраве, успехи и лично щастие!

     С уважение,
6.12.2014 г.     инж. Светослав Глосов,
София     председател на УС на КСБ

7 декември
Инж. Благой Козарев, 
член на УС на КСБ

11 декември
Анушка Вальова-Колева, 
председател на ОП 
на КСБ – Хасково

Честит рожден ден и от екипа на в. „Строител“! 
От все сърце Ви пожелаваме с креативност, воля и сили да работите за евро-

пейското бъдеще на строителния бранш и за просперитета  на България!
Хубав празник!

6 декември – Никулден. Честит празник на:

Инж. Николай Станков, зам.-председател на УС на КСБ и 
председател на ОП на КСБ – София
Инж. Николай Георгиев, член на УС на КСБ
Инж. Никола Василев, член на Косимията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС
Николина Филипова, председател на ОП на КСБ – Монтана
Инж. Николай Николов, председател на ОП на КСБ – Бургас
Д-р Николай Иванов, председател на ББАПБ

Мирослав Еленков

„Трансатлантическото партньорство 
за търговия и инвестиции (ТПТИ) ще до-
веде до ръст на европейската икономика 
със 120 млрд. евро годишно.” Това каза ви-
цепремиерът по координация на европей-
ските политики и институционалните 
въпроси Меглена Кунева по време на кон-
ференция, на която бяха разгледани перс-
пективите пред предприятията, ако се 
приеме документът. Във форума участ-
ваха още министърът на икономиката 
Божидар Лукарски, посланиците на САЩ 
и Италия Марси Рийс и Марко Контичели, 
президентът на Американската търгов-
ска камара в България Питър Литгоу и 
президентът на „Конфиндустрия Бълга-
рия” Пиетро Гиа.

Вицепремиерът посочи, че малките и 
средните предприятия представляват 
най-големият дял от бизнеса както в Бъл-
гария и ЕС, така и в САЩ. „Нека си пред-
ставим, че те при работещо трансатлан-
тическо споразумение, освен че ще могат 
да достигнат до много повече потенци-
ални клиенти, ще могат да продават сто-
ките си на конкурентни цени. В момента 
заради различни митнически, тарифни и 
бюрократични пречки средно цените на 
европейските стоки се оскъпяват в САЩ 
с между 10 и 20%“, обясни Кунева.

Тя обърна внимание и на залегналия в 
споразумението механизъм за арбитраж-
но производство, което ще позволи на 
отделните компании да съдят държави 
там, където смятат, че интересите им 
ще бъдат най-добре защитени. 
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Изданието на КСБ бе отличено като „Медия на годината“ от ББАПБ 

ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Мирослав Еленков

Вестник „Строител“ 
получи поредната си голя-
ма и обществено значи-
ма награда. Медията бе 
отличена за приноса си в 
отразяването на пробле-
мите при пътната безо-
пасност от Българската 
браншова асоциация „Път-
на безопасност”(ББАПБ). 
На официалната церемония 
по връчване на ежегодните 
награди на организацията 
присъстваха председате-
лят на УС на Камарата на 
строителите в България 
инж. Светослав Глосов, 
председателят на УС на 
Агенция „Пътна инфра-
структура” инж. Лазар Ла-
заров, председателят на 
Българската браншова ка-

мара „Пътища” инж. Павел 
Диковски, представители 
на централната и мест-
ната власт. „Всички ние 
сме участници в пътното 
движение, искаме то да е 
безопасно и да изградим 
инфраструктура, която да 
способства за това. На-
шата цел е максимално да 
намалим войната, която 
се води по пътищата. Това 
може да се постигне, кога-
то отделните браншови 
организации работят за-
едно и преследват една и 
съща цел”, заяви инж. Глосов 

при откриването на цере-
монията.

„Преди няколко години, 
когато започнахме работа 
с ББАПБ, отчетохме значи-
телен напредък при намаля-
ването броя на жертвите. 
През периода 2011 - 2012 г. 
постигнахме огромен успех 
и загиналите по пътищата 
бяха по-малко с 50%. За съ-
жаление през последните 
две години тази тенденция 
се загуби. Повлияха редица 
фактори, които тепърва 
ще се анализират. Имам ог-
ромно желание инфраструк-

турата  все по-малко да е 
причина за увеличаването 
на аварийността. Надявам 
се проблемите да останат 
в миналото. Въпреки мал-
кото средства с колегите 
правим усилия да подобрим 
обстановката по пътища-
та” , каза инж. Лазар Лаза-
ров.

„Каквото и да правим, 
каквито и усилия да пола-
гаме в нашата работа, ако 
те не бъдат популяризи-
рани, ако обществото не 
бъде информирано за тях, 
ефектът ще е минимален. 
Ето защо ролята на медии-
те е изключително важна. 
За мен е особено удоволст-

вие да връча наградата 
„Медия на годината“ на 
прокуриста и главен  редк-
тор на вестник „Строител“ 
и известен журналист Ре-
нета Николова“, заяви Але-
кси Кесяков - секретар на 
Държавно-обществената 
консултативна комисия по 
проблемите на безопас-
ността на движението по 
пътищата. 

 „Благодаря много за 
тази награда. Приемем 
я като висока оценка на 
това, което направи еки-
път на вестник „Строител” 
през последната година, и 
на усилията, които пола-
га нашият собственик и 

Снимки Денис Бучел
принципал КСБ. Позицията 
на Камарата и на вестника 
е да подкрепяме обществе-
нополезни цели, каквато 
е пътната безопасност. 
В тази връзка искам да 
изразя искрен респект и 
уважение към предсадате-
ля на Българска браншова  
асоциация „Пътна безо-
пасност“ д-р Николай Ива-
нов и към всички членове 
на асоциацията за това, 
което правят. Отличието 
ни мотивира през следва-
щата година да работим 
още повече за тази идея. 
Ако успеем заедно, с общи 
усилия, да предотвратим 
дори едно произшествие, 
да спасим един човешки жи-
вот, аз смятам, че каузата 
ни си заслужава”, каза при 
приемането на отличието 
г-жа Ренета Николова. 

Награди бяха разда-
дени в общо 8 категории. 
Отличието „Изявен пред-
ставител на държавната 
администрация” отиде при 
Данчо Атанасов, член на 
УС на АПИ. Зам.-кметът на 
София Любомир Христов 
бе награден в категория 
„Изявен представител на 
местната администра-
ция”, призът за най-добър 
проектант получи управи-

телят на фирма „Рутекс” 
ООД - инж. Петър Стефа-
нов. Инж. Юлиан Тюфекчи-
ев, управител на фирма 
„Моtt MacDonald България” 
ЕООД, беше отличен като 
най-добър консултант, а в 
категория „Представител 
на МВР” награден бе инж. 
Антон Антонов, зам.-ди-
ректор на ГД „Охранителна 
полиция”. 

Отличието за цялос-
тен принос към борбата 
с пътните произшествия 
отиде при д-р Николай Ива-
нов, председател на УС на 
ББАПБ. „Благодаря за награ-
дата. Приемам я с чест и 
достойнство, тя ме задъл-
жава да работя още повече 
за пътната безопасност. 
Моя цел и амбиция е да 
променим нормативната 
база в посока разширяване 
обхвата на одитите с цел 
превенция на пътни инци-
денти. Другата посока, в 
която поемаме, е по-широк 
диалог на тема икономиче-
ските загуби за общество-
то, които нанасят инциден-
тите по пътищата. Трябва 
да осъзнаем, че със спестя-
ването на средства за под-
дръжка на пътищата се на-
насят много повече щети”, 
коментира д-р Иванов.

Председателят на УС на КСБ инж. Светослав Глосов, гл. редактор на в. „Строител“ Ренета 
Николова и д-р Николай Иванов, председател на УС на ББАПБ

Наградата „Медия на годината“ бе връчена от Алекси Кесяков, 
секретар на Държавно-обществената консултативна комисия 
по проблемите на безопасността на движението по пътищата
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Одобрена от Брюксел е първата оперативна 
програма за периода 2014 – 2020 г.  

Кристалина Георгиева, вицепрезидент на ЕК:

Свилена Гражданска

„Инвестиции ще дой-
дат, когато ние демон-
стрираме пред света, че 
сме стабилна държава“, ко-
ментира пред журналисти 
премиерът Бойко Борисов 
след проведена среща със 
заместник-председателя 
на Европейската комисия 
по бюджет и човешки ре-
сурси Кристалина Геор-
гиева. Двамата обсъдиха 
представения от ЕК план 
за инвестиции, чиято цел 
е възстановяването на 
растежа в Европа и създа-
ването на работни места 
и възможностите на Бъл-
гария да се възползва от 
него.

Заместник-председа-
телят на Комисията съоб-
щи за взетото решение за 
одобряване на първата от 
новите програми на Бълга-
рия – „Развитие на човеш-
ките ресурси”. „Това са 1 
милиард евро, предимно за 
откриване на нови работ-
ни места в България. Надя-
вам се така ще продължим 
в следващите дни и месе-

ци“, заяви Георгиева. Тя до-
пълни, че от позицията си 
на човек, който отговаря 
за бюджета на ЕС, съзна-
ва колко е важно еврофон-
довете да се усвояват 
добре. „Няма как да водя 
преговори по бюджета 
за бъдещето, ако ние не 
реализираме проектите, 
за които имаме вече пре-
доставени средства. За 
България това са 4,5 млрд. 
евро от предишния период 
и знаем, че имаме 16 млрд. 
евро за следващия период. 
Изключително важно е за 
страни като нашата, кои-
то имат огромна нужда 
от този ресурс, да рабо-
тят с ЕК така, че това 
да доведе до резултати за 
нашата икономика и за на-
шите хора“, категорична 
бе Георгиева.

Тя подчерта, че е ва-
жно всички страни и осо-
бено държави като Бълга-
рия, които имат огромна 
нужда от такъв инвести-
ционен ресурс, бързо да 
оценят възможностите за 
участие в плана „Юнкер”. 

Вицепрезидентът на 

ЕК проведе среща и с пре-
зидента Росен Плевнели-
ев. С него дискутираха 
възможността за финан-
сиране от плана „Юнкер” 
на проекти в областта 
на енергийната ефек-
тивност и диверсифика-
цията, транспортната 
инфраструктура – трети 
и четвърти мост на река 
Дунав между България и 
Румъния, скоростния път 
Русе – Свиленград, както 
и цифровата икономика. 
„Това са сектори, в кои-
то публичните средства 
могат да отключат още 
повече частни инвести-
ции“, подчерта президен-
тът. 

„Инвестиционни ят 
план за Европа е шанс пре-
ди всичко за страни като 
България“, каза вицепре-
зидентът на Европейска-
та комисия Кристалина 
Георгиева. По думите й 
Фондът за стратегиче-
ски инвестиции ще даде 
гаранции на вложители-
те, които се притесняват 
от високия риск да бъдат 
реализирани забавени про-

екти, които обаче имат 
потенциал. 

Кристалина Георгиева 
заедно с кмета на Сто-
личната община Йорданка 
Фандъкова и министъра 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията Ивайло 
Московски инспектира 
изпълнението на линия-
та на метрото от бул. 
„Цариградско шосе” до ле-
тище София. Участъкът 
представлява първият от 
двата лота на етап III на 
проекта за разширение 
на метрото. Изпълни-
тел е обединение „Метро 
Сифер“. Кристалина Ге-
оргиева посочи, че този 
участък е свидетелство 
за това, как е възможно 

да се спасят пари, които 
са били почти загубени за 
България. Припомняме, че 
от други забавени проек-
ти към този участък по 
ОП „Транспорт“ бяха прех-
върлени 95 млн. лв. „Възхи-
тена съм от успеха, който 
е постигнат за толкова 
кратко време при изграж-
дането на трасето”, каза 
Георгиева. По думите й 
строителството помага 
за конкурентоспособност-
та на българските фирми. 
Тя припомни, че когато е 
започнало изграждането 
на метрото, е имало две 
родни компании, способ-
ни да кандидатстват за 
такъв тип обект, а сега 
вече са 10. Кристалина Ге-
оргиева добави, че едно от 

българските дружества, 
което участва в изграж-
дането на подземната же-
лезница, вече е европейски 
лидер в строителството 
на тунели. 

Ивайло Московски – 
министър на транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщенията, 
допълни, че в Оператив-
на програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020” за ме-
трото са предвидени над 
350 млн. евро. „Надявам 
се в най-скоро време про-
грамата да бъде одобрена 
и в Брюксел”, каза той и 
добави, че еврокомисарят 
Кристалина Георгиева 
също оказва съдействие 
това да се случи. 

С
ни

м
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вт

ор
ът

Емил Христов

„България е велика на-
ция и зад нея стои цяла 
Европа. ЕК няма да приеме 
шантажи по енергийните 
въпроси“. Това коменти-
ра председателят на ЕК 
Жан-Клод Юнкер по повод 
отказа на Русия от из-
граждането на газопрово-
да „Южен поток“ по време 
на съвместна прескон-
ференция в Брюксел със 
своя заместник Криста-
лина Георгиева и премиера 
Бойко Борисов, който е на 
работно посещение в Бел-
гия. 

Юнкер заяви, че съо-
ръжението може да бъде 
построено. „Трябва да на-
правим това, което е най-
добро за България, и по 
този начин – най-добро за 
Европа. Макар и неразре-
шен, въпросът не е непре-
одолим. В момента всичко 
зависи от Русия“, допълни 
той.

Председателят на ЕК 
подчерта, че от Брюксел 
ще работят в близко съ-
трудничество със страна-
та ни по инвестиционния 
план за 315 млрд. евро, кой-
то той представи минала-
та седмица. По думите му 
изграждането на енергий-
ни връзки ще бъдат сред 
основните подкрепяни 
дейности в рамките на 
новия фонд.

Вицепрезидентът на 
ЕК Кристалина Георгиева 
каза, че лично се е запозна-
ла с напредъка ни в изпъл-
нението на европейските 
програми и желанието на 
управляващите да бъдат 
усвоени средствата, по-
лагащи се на страната. 
„През новия програмен 
период България може да 
кандидатства за изпъл-
нението на проекти на 
стойност над 32 млрд. лв. 
и за да се случи това, ра-
ботата по усвояването 
им трябва да започне вед-
нага“, допълни Георгиева. 

От своя страна преми-
ерът Бойко Борисов комен-
тира, че срещата между 
Юнкер и него е била плани-
рана преди изявлението на 
руския президент Влади-
мир Путин. „България беше 
посочена като проблем или 
страна от проекта „Южен 

поток“, което аз считам, 
че е несправедливо, защо-
то Европейската комисия 
преговаря от името на 
държавите по трасето на 
газопровода”, допълни той, 
като уточни, че подготви-
телните дейности по из-
даване на разрешителни 
не са спрени. 

„Ние сме за строител-
ството на „Южен поток“, 
спазвайки европейските 
правила. На 9 декември 
в Брюксел ще се решава 
точно как да се изпълнят 
те“, съобщи Борисов. 

Той коментира и вли-
зането ни в Шенген, като 
подчерта, че страната 
ни е готова и не трябва 
Единният механизъм за 
наблюдение в секторите 
„Правосъдие” и „Вътрешни 
работи” да се обвързва с 
отварянето на зоната за 
България. 

Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: 
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Минималната заплата ще започне да се увеличава плавно от догодина

Миглена Иванова

Ръст на минималната 
заплата още от догодина – 
това е основната промяна 
в параметрите на бюдже-
та за 2015 г. и средносроч-
ната бюджетна прогноза 
до 2017 г., приета тази 
седмица от правителство-
то и на първо четене от 
депутатите от три парла-
ментарни комисии – по бю-
джет и финанси, по труда и 
социалната политика и по 
здравеопазването. 

В първоначалните тек-
стове на Закона за бю-
джета и средносрочната 
прогноза, подготвена от 
Министерството на фи-
нансите, се предвиждаше 
замразяването на мини-

малното възнаграждение. 
Министърът на финансите 
Владислав Горанов обаче 
отстъпи пред синдикати-
те и предложи през следва-
щата година минималната 
заплата да нарасне на два 
етапа – с 20 лв. (до 360 лв.) 
от 1 януари и с още 20 лв. 
(до 380 лв.) от 1 юли. Пред-
вижда се също така от 1 
януари 2016 г. да се увеличи 
с още 40 лв. (до 420 лв.), а 
от 1 януари 2017 г. да на-
расне до 460 лв.

По време на заседание-
то на парламентарните 
комисии министърът уве-
ри, че държавата ще оста-
не коректен платец, като 
беше категоричен, че през 
следващата година акту-
ализация на бюджета няма 

Министерският съвет одобри държавен заем 
в размер до 2 млрд. лв. при 2,95% фиксирана лихва, 
формирана на база на доходността, с която се фи-
нансира правителството, за Фонда за гарантиране 
на влоговете в банките. С парите ще се покрие не-
достигът при изплащането на гарантираните депо-
зити в Корпоративна търговска банка (КТБ), чийто 
лиценз беше отнет. 

Заемът е със срок 5,5 години с възможност за 
усвояване на части. Веднъж в годината – към 15 ап-
рил, фондът ще осъществява лихвени плащания към 
правителството, а погасяването на заема трябва 
да стане до 15 април 2020 г. Възможно е и предсроч-
ното му погасяване. 

По искане на министъра на финан-
сите Владислав Горанов се спират га-
ранциите за държавни заеми за 2015 г. 
Изключение се прави само за заема за 
газовата връзка с Гърция. 

Заради решението на практика се 
блокира програмата „Транзитни пъ-
тища VI”, която се осъществява чрез 
държавен заем за 300 млн. евро. С част 
от средствата се планираше и стар-
тирането на строителството на две 
отсечки от магистрала „Хемус”. 

да се наложи. 
Запазват се останали-

те параметри в бюджет 
2015, както и в бюджетите 
на Националната здравно-
осигурителна каса (НЗОК) 
и на държавното общест-
вено осигуряване (ДОО) 
– 3% дефицит през 2015 
г., който да се намалява 
плавно с по 0,5% през 2016 
и 2017 г.; до 8,1 млрд. лв. 
нов дълг през 2015 г.; 4% 
ръст на минималните 
осигурителни прагове, за 
които няма постигната 
договорка с браншовите 
организации; запазване на 
социалните и здравнооси-
гурителните вноски; ръст 
на максималния осигурите-
лен доход до 2600 лв.

В средносрочната прог-
ноза е заложено забавяне 
на икономическия растеж 
до 0,8% догодина, минима-
лен ръст на инфлацията, 
нарастване на държавния 
дълг до близо 30% от БВП 
и слаб спад на безработи-
цата до 11,7%.

Според премиера Бой-
ко Борисов с бюджета за 
2015 г. „ще се спре лете-
жът на държавата надо-
лу”, а за „градеж” прави-
телството ще мисли през 
2016 – 2017 г. 

Същевременно повече-
то министри се оплакват, 
че за ведомствата не са 
предвидени достатъчно 
средства. „Дупки” се очер-

тават в системата на 
МВР, в Министерството 
на отбраната, на образо-
ванието, както и на здра-
веопазването. Недостиг 
се очаква включително в 
бюджета за строител-
ство и ремонт на пъти-
ща, особено след като 
кабинетът реши да спре 
през следващата година 
гаранциите за държавни-
те заеми, с изключение на 
тези за газовата връзка с 
Гърция (вж. карето).

Спорните моменти

Синдикатите и рабо-
тодателите заплашиха 
с протести в началото 
на 2015 г. заради бюджет 
2015. Бизнесът не прие-
ма последното решение 
за ръст на минималната 

заплата с мотива, че то 
е необосновано икономи-
чески. Работодателските 
организации предупрежда-
ват и за разширяване на 
сивия сектор и съкращения 
заради ръста на минимал-
ната заплата и минимал-
ните осигурителни пра-
гове, които автоматично 
повишават разходите на 
фирмите за осигуровки и 
обезщетения. 

Те настояват и за на-
маляване на средствата 
в сектора на отбраната 
и сигурността, както и за 
намирането на решение 
на основни проблеми на 
бизнеса – плащането на 
таксата за битови отпа-
дъци, която ще продължава 
да се формира на базата 
на активите на фирмите, 
както и на първите три 

дни от болничните на слу-
жителите. 

Работодателските 
организации намериха 
подкрепа в лицето на 
председателя на парла-
ментарната Комисия по 
бюджет и финанси Мен-
да Стоянова, поне що 
се отнася до ръста на 
минималната заплата. 
Според нея решението за 
поетапното й увеличение 
още от 2015 г. е грешно, 
като до него се е стигна-
ло заради синдикатите и 
липсата на достатъчно 
аргументи от страна на 
бизнеса срещу повише-
нието. Стоянова изтъкна, 
че страната ни не може 
да разчита на ръста на 
минималната заплата, за 
да насърчава вътрешното 
потребление. 

Мартин Славчев

В изпълнение на приетата от 
Народното събрание актуализация 
на държавния бюджет за 2014 г. пра-
вителството одобри допълнителни 
разходи по бюджетите на министер-
ствата и на съдебната власт в общ 
размер на 324,7 млн. лв.

МВР ще получи 125,7 млн. лв., като 
от тях 119,3 млн. лв. са за заплати. 
На МТСП се предоставят 50 млн. лв. 
за социални плащания, на МЗ – 24,2 

млн. лв. МРРБ ще получи 16,4 млн. лв., 
като 13 млн. лв. са за зимно поддър-
жане на Републиканската пътна мре-
жа, за МК са предвидени 4 млн. лв. за 
текущи разходи. Министерството 
на външните работи ще разполага с 
допълнителни 3 млн. лв., МЗХ – с 16,4 
млн. лв. за разплащане на сключени 
договори. Държавен фонд „Земеделие” 
ще получи 70 млн. лв., МП – 5 млн. лв. 
за заплати за служителите от глав-
ните дирекции „Охрана” и „Изпълне-
ние на наказанията”.

По бюджета на Висшия съдебен 
съвет са одобрени 10 млн. лв. 

Правителството одобри до-
пълнителен трансфер по бюджета 
на Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съ-
общенията в размер на 457 930 лв. 
Те са за съфинансиране на проекта 
,,Sea2Sea: разработване на мултимо-
дален коридор за товарни превози, 
свързваш Егейско и Черно море” в 
об ласт та на трансевропейските 
транспортни мрежи (TEN-T).

Мартин Славчев

Министерският съвет 
прие проект на Оператив-
на програма „Добро упра-
вление 2014 – 2020” (ОПДУ) 
като основа за завършване 
на официалните преговори 
с ЕК.

Бюджетът на програ-
мата е 657 001 637 лв., 
558 451 392 лв. от които 

(85%) са от ЕСФ.
Проектът на ОПДУ е 

съобразен с приоритетите 
на основните стратегиче-
ски европейски и национал-
ни документи в сферата 
на административната и 
съдебната реформа, елек-
тронното управление и 
електронното правосъдие. 
За Управляващ орган на 
програмата е определена 
администрацията на Ми-
нистерския съвет. 

От стенограма от правителстве-
ното заседание, на което е обсъждан 
въпросът, става ясно, че министърът 
на регионалното развитие и благоу-
стройството Лиляна Павлова преду-
преждава, че не можем да започнем 
изграждането на „Хемус”, нито да до-
вършим участъците от трансевропей-
ската мрежа София – Видин, София – Ка-
лотина, София – Велико Търново – Русе. 
Няма финансиране и за довършването 
на Южната дъга от Софийския около-
връстен път и за ремонтите на ста-
рите участъци от магистрала „Тракия”. 
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Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Емил Христов

Министър Павлова, за 
втори път заставате на-
чело на Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството. 
Какви са приоритетите ви 
през настоящия мандат?

Предизвикателствата, 
пред които се изправям, са 
много. Казвам предизвика-
телства, защото заварвам 
министерството след мо-
ето напускане през март 
2013 г. в заспало състоя-
ние – занемарени проекти, 
спряна програма, наченки на 
работа в някои сектори, но 
без по-дългосрочна визия и 
перспектива, без планиране. 
Дори това, което започнах-
ме в предишния мандат, за 
някои хора се оказа непосил-
но да бъде завършено. 

Не искам да прозвучи 
като оплакване или пък да 
стане основание за бъдещи 
оправдания, но не мога да 
не обясня каква е реалната 
ситуация. 

За да не съм чак толко-
ва негативна, бих казала, 
че връщайки се в минис-
терството като човек, 
който познава работата и 
проблемите, нямам нужда 
от период на адаптация. 
Това ми позволи буквално 
от първия ден да започна да 
действам по същество. От-
носно приоритетите, които 
сме набелязали – те са ясни. 
Най-спешната задача, с коя-
то се заехме от първия ден, 
е отблокирането на евро-
пейското финансиране по 
Оперативна програма „Ре-
гионално развитие". Пред-
приехме всички необходими 
действия с вицепремиера 
Томислав Дончев и мини-
стрите на околната среда 
и водите и на транспорта, 
информационните техноло-
гии и съобщенията – Ивели-
на Василева и Ивайло Мос-
ковски, ходихме до Брюксел 
и проведохме преговори, за 
да се информираме от първо 
лице за причините за спира-
нето на фондовете и евен-
туалното им отблокиране. 
Запознахме се на място с 
проблемите, пред които 
е изправена държавата, и 
обсъдихме възможностите 
за бързо възстановяване 
на финансирането. За този 
кратък период успяхме да 
изпратим за одобрение но-
вата програма „Региони в 
растеж“. Убедени сме в едно 
- само ако осигурим еврос-
редства, ще дадем глътка 
въздух на бизнеса - на хо-
рата, които са основният 
двигател на икономиката. 

Кои са дългосрочните 
задачи, които си поста-
вяте?

Приоритет в работата 
на екипа ми, разбира се, е 
и изпълнението на редица 
инфраструктурни и пътни 
проекти, ВиК реформата. 
За съжаление голяма част 
от пътните проекти се 
изпълняват с огромно за-
къснение или са блокирани. 
Затова трябва да положим 
максимални усилия те да 
бъдат завършени буквално 
в 12 без 5, за да не загубим 
европейското финансиране 
за тях.

Например магистрала 
„Марица“ трябваше да е 
готова миналата годи-
на. По същия начин сто-
ят и нещата с два лота 
на „Струма“. Трябваше да 
са завършени през тази 
година. Оптимистично 
се надяваме да са готови 
до ноември 2015 г. Шумен 
- Белокопитово стана на-
рицателно за отношение-
то към изграждането на 
пътната инфраструкту-
ра. Както каза премиерът 
Бойко Борисов – 40 млн. лв. 
за една снимка. По същия 
начин стои въпросът и с 
няколко обекта, които се 
изграждат със заеми. Това 
се оказва реалната обста-
новка.

Въпреки тези предиз-
викателства си поста-
вяме и нови задачи като 
доизграждането на авто-
магистрала „Хемус“. Тя е 
от изключително значение 
за развитието на Северна 
България. Водим преговори 
с ЕК магистралата да се 
включи в обхвата на ОП 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура“, и то 
възможно най-голяма част 
от нея. А за отсечките, 
които не можем да изгра-
дим с евросредства, ще 
водим разговори за заеми 
с финансови институции.  

Завършването на про-
грамата за обновяване 
на българските домове с 
финансиране от ЕС също 
е сред приоритетите ни. 
По нея, както ми каза ви-
цепремиерът Екатерина 
Захариева при предава-
нето на поста, нищо не е 
направено за година и поло-
вина. Важно е да завършим 
стартиралите проекти. 
Успоредно разработваме 
и правилата за новата 
Национална програма за 
саниране. В нея процедури-
те ще са максимално оп-
ростени, ще финансираме 
всички желаещи да сани-
рат. Като начало програ-
мата ще  е насочена към 
големите панелни блокове.

Сляхме прословутото 
Министерство на инвес-
тиционното проектира-
не, по-точно върнахме го, 
където му е мястото – в 

МРРБ. В същото време 
работим така, че тези ад-
министративни трансфор-
мации да не се усетят от 
гражданите, които използ-
ват услугите ни, нито от 
бизнеса, който чака реални 
и бързи резултати от нас.

 
На какъв етап е подго-

товката на Оперативна 
програма „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“? През 
новия програмен период 
ще има ли съществени 
промени в методиката на 
работа с евросредства?

Новите моменти в опе-
ративната програма са 
свързани с насочването 
на  концентриран ресурс 
по подхода на интегрира-
ните мерки и засиленото 
ползване на финансовите 
инструменти. 

Инвестициите ще бъ-
дат фокусирани в конкре-
тен брой селища по две 
от приоритетните оси на 
„ОПРР 2014 – 2020”. Първа-
та ще подкрепя 39 града. 
Предвиденият за тях ре-
сурс е в размер на 800 млн. 
евро. С тях ще бъдат под-
крепени проекти, насочени 
към интегрирано градско 
развитие - свързани с об-
новяване на централната 
част, площади, паркове, 
детски площадки и др. 
Средства от тази ос ще 
бъдат инвестирани също и 
в образователна, социална 
и културна инфраструк-
тура.

Втората ос е насочена 
към 28-те малки градове 
от четвърто ниво според 
Националната концепция 
за пространствено раз-
витие. Ресурсът, който 
ще бъде на разположение 
за тях, е в размер на 100 
млн. евро. Предвиден е за 
развитие на образовател-
ната и социалната инфра-
структура в тези населени 
места, които също трябва 
да станат центрове на 
растеж, макар и малки, за 
да спре обезлюдяването 
на регионите. В момента 
преговаряме с Европейска-
та комисия за финансиране 
и на мерки за обновяване на 
градската среда по тази 
ос.

И н в е с т и ц и о н н и т е 
мерки и по двете оси ще 
могат да бъдат осъщест-
вени само ако градовете 
имат интегриран план за 
градско възстановяване и 
развитие. Това означава, 
че всеки от тях има готов 
списък с проекти, които са 
приоритизирани и финанси-
рането им ще става спо-
ред последователността, 
в която са подредени.

20% от целия ресурс 
на програмата за периода 

2014 - 2020 г. ще бъдат 
предназначени за използ-
ването на финансови ин-
струменти. Това означава, 
че на бенефициентите ще 
бъдат предоставяни нис-
колихвени кредити за фи-
нансирането на проекти, 
които след като бъдат 
изпълнени, ще носят при-
ходи. Тези кредити ще са с 
период на възвръщаемост 
между 15 и 20 години. 

Използването на фи-
нансовите инструменти 
ще позволи участието не 
само на общини в проекти, 
но и на частни партньори 
или сформиране на публич-
но-частни партньорства.

Имаме опит в прила-
гането им по Оперативна 
програма „Регионално раз-
витие“ чрез двата фонда 
за градско развитие. Със 
средства от тях бяха фи-
нансирани проекти, които 
са наистина успешни, като 
пазарите в София и Стара 
Загора, превръщането на 
къщата на Мистър Сенко 
в магичен замък и др.

Имате ли  разчети 
колко средства ще загуби  
страната ни по ОП „Реги-
онално развитие“?

В момента не можем да 
кажем точна сума, защото 
правим проверки и препро-
верки на статистическа 
извадка с финансирани от 
програмата проекти. До 
края на годината трябва 
да сертифицираме  или 
да предявим към Европей-
ската комисия искане за 
плащане на 106 млн. евро. 
Ако не го направим, авто-
матично губим сумата. 
Можем да я поискаме от 
ЕК едва след като сме 
приели и направили всички 
необходими проверки, кон-
статации и сме изчислили 
нарушенията. Целта на 
процедурите е да се под-
сигурим, че комисията ще 
одобри плащанията, които 
предявяваме.

Какви са вашите на-
блюдения за строителния 
бранш през 2014 г. и виж-
данията ви за неговото 

развитие през следващата 
година?

Тази година определено 
не бе лека за строителния 
бранш, особено след спи-
рането на средства по две 
основни за него оперативни 
програми – „Околна среда“ и 
„Регионално развитие“. В 
резултат се стигна до про-
блеми с финансовия ресурс 
на фирмите, а от тук и до 
голяма задлъжнялост между 
тях. Резултатът по данни 
на КСБ е, че натрупаните 
задължения към бранша над-
хвърлят 1 млрд. лв. 

Това, което трябва да 
направим, е да върнем дър-
жавата на мястото й и да 
окажем необходимата под-
крепа в областта на стро-
ителството или поне да не 
пречим на бизнеса.

Проектите, които ще 
стартираме през следва-
щата година в нашия ресор 
– пътни, дейности по ОПРР, 
ВиК, енергийна ефектив-
ност, са на стойност бли-
зо 2 млрд. лв. Това е ресурс, 
който е важен за икономи-

Приоритетна задача е да отблокираме спрените 
средства по ОП „Регионално развитие“
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ката на страната.
През следващата годи-

на строителните фирми ще 
имат възможност за рабо-
та по проекти с европей-
ско финансиране от Опера-
тивна програма „Региони в 
растеж“. По приоритетна 
ос „Регионална пътна ин-
фраструктура” ресурсът е 
380 млн. лв., по „Регионал-
на образователна инфра-
структура“ - 181 млн. лв., 
и по „Интегрирани планове 
за градско възстановяване 
и развитие” – 1,057 млн. лв.

Приоритетните пътни 
проекти до 2020 г., които 
са заложени за финансира-
не по Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура“, са ту-
нелът под връх Шипка и 
втората фаза от обхода 
на Габрово (10,55 км) с ин-
дикативна стойност 150 
млн. евро; скоростният 
път Е79/I-1 - 167 км, който 
е разделен на няколко поду-
частъка: Видин – Монта-
на (98,6 км; индикативна 
стойност 290 млн. евро);  
Монтана – Враца (26,8 км; 
индикативна стойност 70 
млн. евро);  Враца – Мездра  
(8,8 км; индикативна стой-
ност 10 млн. евро);  Мездра 
– Ботевград  (32,7 км; инди-
кативна стойност 130 млн. 
евро). Предвиждаме изпъл-
нението и на АМ „Калоти-
на“ – Софийски околовръс-
тен път, който е разделен 
на два подучастъка - ГКПП 
Калотина – п.в. Храбърско с 
индикативна стойност 120 
млн. евро и  п.в. Храбърско 
– СОП с индикативна стой-
ност 120 млн. евро. 

За финансиране по тази 
програма сме заложили и 
второкласния път II-18 Со-
фийски околовръстен път 
- Участъци: От кръстови-
щето с бул. „Бъкстон“ до 
АМ „Люлин“ – 8,5 км; индика-
тивна стойност – 50 млн. 
евро; От п.в. „Младост“ до 
АМ „Тракия“ – 6 км; индика-
тивна стойност – 50 млн. 
евро.

До края на седмицата 
предстои подписването 
на споразумение, с което 
започва строежът на яз. 
„Пловдивци“ с пречиства-
телна станция за питейни 
води. Инвестицията е за  
47 млн. лв. През пролетта 
на следващата година за-
почват строителството  
и на яз. „Луда Яна“ за 50 
млн. лв., както и рехабили-
тацията на стената на яз. 
„Студена“ за 30 млн. лв.   

Миналата година се 
появи информация, че 
има външен интерес да 
се инвестира в изгражда-
нето на автомагистрала 
„Черно море“. Очаквате 
ли скоро проектът да се 
реализира?

Нереалистично е да на-
правим първо магистрала 
„Черно море“, после „Хемус“. 
Това означава да загърбим 
изцяло Северна България 

тотално и завинаги и да я 
обезлюдим напълно. Кате-
горично довършването на 
„Хемус“ е наш приоритет, 
аргументиран е, включен е 
и в програмната ни декла-
рация. Така че няма връщане 
назад. Това, разбира се, не 
означава, че не разглежда-
ме и различни варианти за 
изграждането на магистра-
лата Варна – Бургас. 

Как вървят подготов-
ката и дейностите по 
доизграждането на АМ 
„Хемус“?

Плановете са още през 
януари да бъдат обявени 
търговете за строител-
ство на 60-километровия 
участък от Ябланица до 
разклона за Плевен и Ловеч. 
Строителството може 
да започне още през ля-
тото на 2015 г. при добро 
изпълнение на държавния 
бюджет.  Индикативната 
стойност е 520 млн. лв. 
Лятото се очаква да се 
възложи и проектирането 
на  участъка до Велико Тър-
ново. Дължината е 23 км, а 
индикативната стойност 
- 529 млн. лв. За лотовете 
от Велико Търново до Бело-
копитово, с обща дължина 
110 км и индикативна стой-
ност 790 млн. лв., при нали-
чие на средства в бюджета 
също може да се проведат 
търгове за проектиране 
още до края на 2015 г. 

Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ прекрати 
договора за изграждане 
на лот 4 от магистрала 
„Струма“ с гръцката фир-
ма изпълнител „Актор“. 
Кога се очаква да бъде 
избран нов и ще бъде ли 
завършен участъкът в 
срок?

Договорът не е пре-
кратен. Правим пълен пре-
глед на ситуацията и на 
документацията както от 
страна на изпълнителя, 
така и от страна на въз-
ложителя. Действително 
проектът е закъснял.

Изчисляваме колко вре-
ме би ни отнело и какъв е 
рискът при прекратяване-
то на един търг и съответ-
но провеждането на нов. 
Държавата - в лицето на 
предишното правителство, 
също сигурно има своите 
грешки. При всички случаи 
държа да получим гаранция, 
че участъкът ще бъде за-
вършен до лятото. 

През настоящата го-
дина се проведоха редица 
кръгли маси, на които се 
постави въпросът за тър-
сене и на други решения 
за лот 3,2 на АМ „Стру-
ма“ като алтернатива на 
15 км тунел. Според вас 
има ли друг вариант за 
преминаване на Креснен-
ското дефиле?

До края на годината ще 
бъде изготвена екологична-
та оценка и ще се съобра-

зим с нея, като ще заложим 
на най-екологичния и иконо-
мически най-изгоден вари-
ант. Едва тогава можем да 
коментираме какви опции 
има.

 
Законодателната ре-

форма в сектор „Строи-
телство” е сред приори-
тетите на КСБ. Работна 
група изготви 3 проекто-
закона, които въвеждат 
ясни правила за работа на 
бранша. Промените пред-
виждат разделяне на ЗУТ 
и създаване на Закон за 
строителството. Каква 
е вашата позиция по те-
мата?

Законът за устройство 
на територията е приори-
тет на нашия екип, но има 
крайно противоположни 
мнения дали трябва да бъ-
дат направени три нови за-
кона и той да бъде разделен 
или не. Няма да тръгнем с 
резки промени в законите, 
преди да сме сигурни дали 
те са правилни, навременни 
и отразяват интересите 
на всички в бранша, както 
и на представителите на 
останалите сектори, за 
които ЗУТ се прилага. 

Промяната на норма-
тивния акт е залегнала в 
управленската програма, 
която предложихме преди 
изборите, в коалиционното 
ни споразумение с Рефор-
маторския блок, а и е лично 
мое разбиране. 

Но това, което остана 
от предложенията на пре-
дишното управляващо мно-
зинство, направи закона 
неприложим. Той трябваше 
да транспонира европейска 
директива, което бе напра-
вено половинчато. Сега е 
необходимо да се изчистят 
и някои откровено притес-
нителни текстове. 

За съжаление промени-
те преди година блокираха 
обществените поръчки. 
Нужна е типизация на срав-
нителните мерки, договори 
и критерии за оценка и из-
бор на изпълнители, с които 
да се избегне субективиз-
мът. Това ще ни помогне, 
за да минимизираме финан-
совите корекции, които за 
тази и следващата годи-
на ще достигнат милиони 
левове. Вицепремиерът 
Томислав Дончев ще коор-
динира този процес. Всич-
ки заедно ще участваме в 
измененията при обсъжда-
нето на различните пред-
ложения. 

Смятате ли, че има 
нужда от удължаване на 
времето за задължителна 
паспортизация на сгради-
те, предвид че тази годи-
на изтича срокът за част 
от тях?

Независимо че през 
2012 г. бяха удължени сро-
ковете за съставяне на 
технически паспорти на 
строежите, през последния 
месец в министерство-

то се получиха писма от 
областни и общински ад-
министрации, както и от 
граждани с предложения 
за предоставяне на още 
време за съставяне на 
технически паспорти на 
строежите. Основните мо-
тиви от частните подате-
ли са свързани с недостиг 
на средства предвид ус-
ложнената обща финансо-
ва обстановка в страната. 
Предложенията на държав-
ни ведомства и агенции и 
на областни и общински ад-
министрации са обосновани 
с неосигурените бюджетни 
финансови ресурси, както 
и с обстоятелството, че 
има започнати процедури 
по изготвяне на технически 
паспорти, но се очаква те 
да бъдат завършени през 
2015 г.

Екипът на министер-
ството подготви промени в 
Наредбата за технически-
те паспорти на строежи-
те, с които предвиждаме 
срокът за паспортизация-
та - в зависимост от тях-
ната категория, да се удъл-
жи с една година, а именно: 
от първа, втора и трета 
категория - до 31 декем-
ври 2015 г., от четвърта 
категория - до 31 декември 
2017 г., и от пета катего-
рия - до 31 декември 2019 г. 

Изготвянето на паспор-
тите е важно, защото те 
съдържат данни с основ-
ните характеристики на 
строежа, мерките за него-
вото поддържане и сроко-
вете за извършване на ре-
монти. Паспортът включва 
и указания как обектът да 
бъде експлоатиран, за да е 
безопасен. Той се съставя, 
след като сградата се об-
следва, за да се установи 
техническото й състояние 
отговаря ли на ЗУТ. Оценка-
та на строежа дава инфор-
мация дали съответства 
на условията за сеизмична 
осигуреност, както и за не-
обходимостта от прилага-
нето на мерки за енергийна 
ефективност – т.нар. сани-
ране. То е една от основни-
те цели на техническата 
паспортизация.

Сред основните прио-
ритети на правителство-
то и на Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството за 
периода 2014 - 2018 г. е не 
само да продължи изпълне-
нието на проекта „Енер-
гийно обновяване на бъл-
гарските домове“, но и да 
се разшири обхватът и да 
се предприемат мерки за 
разработване на мащабна 
Национална програма за 
енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради.

Подпомагането на про-
цеса по съставянето на 
технически паспорти на 
съществуващи строежи - 
държавна и общинска соб-
ственост, ще продължи да 
се осъществява чрез проек-

ти по Оперативна програ-
ма „Региони в растеж 2014 
– 2020”.

Успяхте ли да се запоз-
наете с т.нар. план „Юн-
кер“? Готова ли е България 
да изпълнява проекти с 
подкрепата на новия ев-
ропейски инвестиционен 
фонд?

Напълно подкрепяме 
плана „Юнкер“. Имах въз-
можността да обсъдя про-
грамата и с еврокомисар 
Кристалина Георгиева. 
Това, което сме заявили към 
момента, и това, което ще 
надграждаме от тук ната-
тък, надявам се съвместно 
с бизнеса и строителния 
бранш, са няколко групи 
мерки. 

Посочили сме необхо-
димостта от 1 млрд. лв. 
инвестиции, които да при-
влечем в Националния фонд 
за енергийна ефективност. 
С тях ще осъществим ма-
щабна национална про-
грама за енергийна ефек-
тивност и обновяване на 
многофамилните жилища и 
сгради. Това е начинът да 
помогнем малките и сред-
ните фирми. Идеята е да 
привлечем средства от 
банки и други финансови 
институции, които допъл-
нително да налеем. Спес-
тените емисии въглероден 
диоксид впоследствие ще 
продаваме, за да има въз-
връщаемост в дългосро-
чен план на средствата 
от фонда. Това е част от 
идеята и концепцията на 
плана „Юнкер“ и мисля, че 
може да се получи добра 
симбиоза между нашата 
идея за създаване на фонд 
и възможността, която 
ни се предоставя от ЕК и 
включването на ЕИБ с фи-
нансов ресурс. Най-големи-
ят принос е, че този фонд 
няма да влияе на бюджет-
ния дефицит в контекста 
на фискалната дисциплина, 
която се спазва в целия ЕС. 

Втората група мерки, 
които сме предложили като 
потенциални инвестиции, 
е в пътния сектор. Имаме 
голям обем проекти, които 
са недофинансирани, а са 
стратегически важни. В 
предложението ни са вклю-
чени направленията София 
- Видин, София – Калотина, 
Велико Търново - Русе.

Безспорно, стига този 
фонд да заработи добре, 
ще можем да добавим и още 
няколко проекта – например 
АМ „Черно море“ и връзката 
на Дупница с границата. 

Как предвиждате да 
стане това?

Разбира се, за да из-
пълним процедурата на 
плана „Юнкер“, така че да 
привличаме финансов ре-
сурс от частния сектор, 
се предвижда създаването 
на специален фонд  по по-
добие на този за енергийна 
ефективност. В него обаче 

ще привличаме инвестиции 
за пътния сектор. Всичко 
това ще е възможно тога-
ва, когато изпълним своя ан-
гажимент по европейската 
директива и преминем от 
винетна към ТОЛ система. 
Затова ще търсим и инвес-
титори, които да изградят 
цялостната GPS система, 
базирана ТОЛ система, коя-
то да въведе по-справедли-
во заплащане за използване-
то на пътищата. 

 
Вие всъщност огла-

вявате две досегашни 
ведомства – министер-
ствата на регионалното 
развитие и на инвести-
ционното проектиране. 
Ще забави ли сливането им 
работата ви, предвид че 
при разделянето на МРРБ 
се загубиха близо 6 месеца  
за преструктуриране? 

Това беше изключител-
но безотговорно поведение 
както спрямо бизнеса, така 
и спрямо гражданите. Но не 
бих искала да се връщам 
към минали неща, искам да 
гледам напред и на базата 
на уроците, които научихме, 
да продължим да вървим в 
тази посока. 

Сливането беше гла-
сувано от Народното съ-
брание, предстои одобря-
ването от МС на новия 
Устройствен правилник на 
МРРБ. Бързо и оперативно 
организираме работата на 
ведомството. Няма да уве-
личаваме администрация-
та. Бройки от закритото 
министерство се разпре-
делят между нас, новите 
министерства – на тури-
зма и на енергетиката, и на 
външните работи. Но това 
няма да става автоматич-
но, а хората ще отидат 
там само ако имат капа-
цитета и желанието. До 7 
декември трябва да е факт 
новата структура.

Имате опит във взаи-
модействието с КСБ като 
министър в предишния 
кабинет „Борисов“. Как 
оценявате сътрудничест-
вото с браншовата орга-
низация, ще разчитате ли 
на експертната помощ на 
Камарата и сега? 

Камарата на строите-
лите в България е един от 
основните участници в ин-
вестиционния процес, кой-
то работи по най-добрия 
начин. За да възстановим 
икономиката, е необходимо 
да осигурим благоприятен 
инвеститорски климат, за-
това в тази посока за мен 
и за нашето правителство 
е важно да  възстановим 
диалога с браншовите ор-
ганизации. Ще разчитаме 
на професионалната ком-
петентност на всички 
участници в инвестицион-
ния процес за осъществя-
ването на необходимите 
промени в редица законови 
и подзаконови нормативни 
актове в посока подобря-
ване на бизнес средата и 
стимулиране на икономи-
ческия растеж. В мое лице 
и в лицето на нашето пра-
вителство браншът може 
да разчита на категорична 
подкрепа и сътрудничест-
во, за да продължат българ-
ските строителни фирми 
да работят и да развиват 
успешно сектора в стра-
ната. 
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„Този форум през по-
следните години се ут-
върди като значително 
събитие за строителния 
отрасъл на българската 
икономика. Неговото про-
веждане предоставя въз-
можности за създаване 
на градивен диалог между 
държавните институции, 
местната власт и биз-
неса за обмяна на опит, 
мнения и идеи“, се посочва 
в поздравителен адрес на 
Искра Михайлова. 

Възможностите за 
с т р о и т е л с т в о  п р е з 
2015 г. представиха освен 
Лиляна Павлова, министър 
на регионалното развитие 
и благоустройството, и 
Ивелина Василева, минис-
тър на околната среда и 
водите, Ивайло Москов-
ски, министър на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщения, 
Васил Грудев, зам.-минис-
тър на земеделието и хра-
ните, Любомир Христов, 

зам.-кмет на Столична-
та община, инж. Стоян 
Братоев, изп. директор 
на „Метрополитен“ ЕАД, 
инж. Лазар Лазаров, пред-
седател на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура“, 
инж. Асен Антов, изп. ди-
ректор на Национална 
компания „Стратегически 
инфраструктурни проек-
ти“. 

 „Форумът на КСБ е 
много важен за нас. Осъз-
наваме възможността и 
важността да обсъдим 
как завършваме тази не-
лека година и какво пред-
стои през следващата. 
В Министерския съвет 
беше приет проектозако-
нът за държавния бюджет 
за 2015 г.“, поясни Павлова 
и допълни, че през следва-
щата година в България 

ще има нови 120 км магис-
трали, 44 км първокласни 
пътища и 300 км рехабили-
тирани трасета от първи, 
втори и трети клас. 

„От ЕК настояват да 
не финансираме малки об-
щини и да намалим сред-
ствата за здравеопазване 
по ОП „Региони в растеж 
2014 – 2020“. Според пра-
вилата програмата може 
да бъде одобрена от Брюк-
сел през юни 2015 г., но ние 
правим всичко възможно 
да получим предварител-
но съгласие и да започнем 
да реализираме мерките в 
нея“, подчерта тя. 

По думите й договаря-
нето по ОП „Регионално 
развитие 2007 - 2013“ е 
приключило. Бюджетът й 
е 3,1 млрд. лв. Има и над-
договаряне по програмата 
с цел, ако има спестени 
средства, рискови или не-
изпълнени проекти, пари-
те по тях да бъдат ком-
пенсирани с други обекти. 

Реално са разплатени 75% 
от бюджета на ОПРР. 
„Това не значи, че пред 
нас няма предизвикател-
ства. Основният проблем 
са спрените средства по 
първа и трета приори-
тетна ос. Целта ни е мак-
симално бързо да направим 
необходимото парите по 

тази оперативна програ-
ма да бъдат възстанове-
ни. Вече сме извършили 
изцяло процедурата по 
остойностяване на про-
екти. Наложили сме финан-
сови корекции там, където 
има несъответствия, и 
сме в очакване одиторите 
от ЕК да дойдат на про-

верка и да видят напредъ-
ка ни. Надявам се в рамки-
те на януари средствата 
по програмата ще бъдат 
възстановени“, обясни ре-
гионалният министър.

„Една от задачите, 
която стои пред нас, е да 
завършим всички проекти 
по ОП „Транспорт“. За мое 

огромно съжаление всеки 
един от тях има закъсне-
ние от почти една година. 
До ноември 2015 г. е необ-
ходимо да изградим обек-
тите въпреки проблеми-
те“, добави Павлова. Сред 
проектите, които трябва 
да са готови догодина, 
са АМ „Марица“, лот 4 на 
АМ „Струма“, както и пъ-
тен възел „Белокопитово“ 
на АМ „Хемус“, обходният 
път на Монтана, както 
и Западната дъга на Со-
фия. Ще бъдат рехаби-
литирани и трасетата 
по програма „Транзитни 
пътища“ V. Те са с обща 
дължина от 300 км. За 
целта в проекто бюд жета 
за 2015 г. са заложени 100 
млн. лв.

Лиляна Павлова бе ка-
тегорична, че в началото 

на следващата година ще 
започне и строителство-
то на АМ „Хемус“. Авто-
магистралата заедно с 
тунела под Шипка са посо-
чени като резервни проек-
ти за финансиране по ОП 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
- 2020“ (ОПТТИ) . „Ако се 
постигне спестяване на 
средства от изграждане-
то на АМ „Струма“, която 
е приоритет за програма-
та, те ще бъдат насоче-
ни към АМ „Хемус“, заяви 
регионалният министър 
и уточни, че на този етап 
се търсят резерви и други 
източници на финансира-
не. Плановете са още през 
януари да бъдат обявени 
търговете за строител-
ство на 60-километровия 
участък от Ябланица до 
разклона за Плевен и Ло-
веч. Изграждането може 
да започне през лятото на 
2015 г. при добро изпълне-
ние на държавния бюджет. 
Индикативната стойност 
е 520 млн. лв. 

През лятото се очаква 
да се възложи и проекти-
рането на участъка до Ве-
лико Търново. Дължината 
е 23 км, а индикативната 
стойност – 529 млн. лв. 
За лотовете от Велико 
Търново до Белокопитово, 
с обща дължина 110 км и 
заложени 790 млн. лв., при 
наличие на средства в 
бюджета също може да 
се проведат обществени 
поръчки за проектиране до 
края на 2015 г.

„На този етап от ЕК 
не са съгласни магистра-
ла „Хемус“ и тунелът под 
Шипка да бъдат включени 
в „ОПТТИ 2014 – 2020“. Те 
считат, че реализацията 
на АМ „Струма“ е доста-
тъчно скъпо мероприятие, 
което ще обхване целия 
ресурс на оперативната 
програма. Ние ще продъл-
жим разговорите, за да 

Снимки Денис Бучел
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намерим алтернативно 
финансиране“, обясни ре-
гионалният министър и 
добави, че предишното 
редовно правителство е 
спряло всякакви плащания 
за строежа на АМ „Хемус“ 
в отсечката Шумен - Бе-
локопитово. „Въпреки че 
през март 2013 г. бяхме 
оставили постановление 
на Министерския съвет за 
разплащане с изпълнителя, 
парите са били отклонени 
и сега ние ще осигурим 
40 млн. лв. за строителя“, 
заяви тя. По отношение 
на АМ „Струма“ догодина 
трябва да са избрани из-
пълнителите за Благоев-
град - Крупник и Кресна 
– Сандански от лот 3 с 
индикативна стойност от 
420 млн. лв.

„Отделно ще се рабо-
ти и по тунела при с. Же-
лезница. Той е железопът-
но съоръжение и е дълъг 
2 км. Най-голямото пре-
дизвикателство пред нас 
е лот 3.2, или по друг начин 
казано – преминаването 
през Кресненското дефи-
ле. Тепърва предстои по 
този проект да довършим 
всички дейности - въз-
действията върху околна-
та среда, конкретизира-
нето на неговия обхват и 
маршрут. Там ние трябва 
да направим най-доброто 
съчетание между техниче-
ски параметри, безопасно 

преминаване и икономиче-
ска изгодност за държава-
та“, обясни Павлова.

В областта на ВиК 
инфраструктурата тя 
посочи, че приоритет за 
правителството е до-
вършването на водната 
реформа, която е основа 
за усвояването на еврос-
редства по Оперативна 
програма „Околна среда“. 
„Секторът е в тежко със-
тояние, загубите на вода 
са огромни. За да обно-
вим цялата система, са 
ни нужни 11,7 млрд. евро“, 
обяви Павлова и подчерта, 
че при реализирана водна 
реформа можем да разчи-
таме на 2 млрд. евро по 
ОПОС до 2020 г. В област-
та на водоснабдяването 
министър Павлова съоб-

щи, че за пръв път след 
десетилетия в страната 
започва строителство на 
язовири за питейни нужди. 
До дни предстои подпис-
ването на споразумение, 
с което стартира стро-
ежът на яз. „Пловдивци“ с 
пречиствателна станция 
за питейни води. Инвести-
цията е за 47 млн. лв. През 
пролетта на следващата 
година ще се постави на-
чалото и на изграждане-
то на яз. „Луда Яна“ за 50 
млн. лв., както и рехабили-
тацията на стената на 
яз. „Студена“ за 30 млн. лв. 
За яз. „Нейковци“ все още 

продължават процедурите 
по проектиране.

Министър Павлова за-
позна строителния бранш 
и с Националната програ-
ма за енергийно обновява-
не на българските градове, 
която стартира в начало-
то на 2015 г. Тя ще позво-
ли българските градове да 
модернизират своя облик, 
а гражданите да санират 
домовете си, от което 
ще пестят значителни 
средства за отопление. 
За тази цел ще бъде съз-
даден държавен гаранцио-
нен фонд с 200 млн. лв., към 
който ще бъдат насочени 
и 350 млн. лв. европейски 
средства, предназначени 
за саниране. По думите 
на министъра програма-
та ще е насочена изцяло 

към малките и средните 
фирми в регионите. Това е 
резултат и от активната 
позиция на Камарата на 
строителите в България, 
която от години настоява 
тези търгове да са насо-
чени към МСП. По този на-
чин ще се създаде работа 
за тях във всички райони 
на страната. 

В програмата се пред-
вижда на първо време 100% 
саниране на старите па-
нелни блокове. Заедно с 
това ще завърши и обно-
вяването на 120 сгради в 
страната с евросредства 
от „ОПРР 2007 - 2013“. По 

Уважаеми участници, 

Благодаря за поканата да присъствам на вашия форум. За съжаление времето, 
с което разполагам при първото ми посещение в България като заместник-пред-
седател на Комисията, не ми позволява да участвам лично в 4-тата национална 
среща, посветена на строителството и организирана от Камарата на строи-
телите и в. „Строител”.

Въпреки икономическите трудности строителството е един от главните 
двигатели на икономиката във всички страни. Строителите са тези, които про-
менят лицето на България. 

Вчера посетих бъдещата линия на метрото до летище София и видях как 
доброто използване на ресурсите на Европейския съюз ще промени ежедневието 
на хората, ще подобри околната ни среда и ще ни приближи до европейските 
стандарти. Вашият сектор е ключов за тези промени.

Редица оперативни програми за България от новия програмен период 2014/2020 
на европейските структурни фондове отварят нови възможности пред вас. 

Бъдете активни и не се колебайте да участвате в тези програми, за да могат 
хората в България да усещат ефектите от членството ни в Европейския съюз. 

Желая ви успех и ползотворни дискусии.

КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА, 
заместник-председател по бюджет 
и човешки ресурси на Европейската комисия 

Уважаеми госпожи и господа,

Позволете ми да поднеса своите приветствия по повод откриването на диску-
сионния форум на тема „Строителството през 2015 г. – перспективи и предизви-
кателства. Възможностите през новия програмен период 2014 – 2020“, както и да 
поздравя всички участници и неговите организатори - Камарата на строителите 
в България и вестник „Строител“.

Този форум през последните години се утвърди като значително събитие за 
строителния отрасъл на българската икономика. Неговото провеждане предоста-
вя възможности за създаване на градивен диалог между държавните институции, 
местната власт и бизнеса за обмяна на опит, мнения и идеи. 

В качеството си на председател на Комисията по регионално развитие в 
Европейския парламент бих искала да ви уверя, че сред ключовите приоритети 
в работата на Комисията е както проследяване на въздействието от инвес-
тициите от европейските фондове през периода 2007 – 2013 г., така и успешно 
договаряне и стартиране на новите програми за програмен период 2014 - 2020 г., 
които ще предоставят нови възможности за българския бизнес, както и за стро-
ителния отрасъл.

Моля да приемете моите искрени извинения за невъзможността да присъст-
вам лично поради предварително поети ангажименти. На всички участници поже-
лавам ползотворна работа и по-нататъшни професионални успехи!

ИСКРА МИХАЙЛОВА,
член на Европейския парламент
и председател на Комисията 
по регионално развитие

ДО 
УЧАСТНИЦИТЕ В
ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ „СТРОИТЕЛСТВОТО ПРЕЗ 2015 Г. – 
ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА. 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020“

нея също е натрупано за-
бавяне от една година, 
като няма и избрани из-
пълнители.

Министър Павлова га-
рантира пред строител-
ния бизнес, че държавата 
няма да забавя плащания-
та по проектите, които се 
финансират със средства 
от спрените европейски 
фондове. „Това е важно как-
то за бизнеса, така и за 
държавата, защото, ако не 
разплатим с тях, има опас-

ност да загубим 106 млн. 
евро по 28 рискови проек-
та“, посочи тя и призова 
бизнесът да сертифицира 
по-бързо изпълнените дей-
ности, за да няма загуба 
на евросредства. Минис-
търът увери, че за да не е 
нулева 2015 г. по отноше-
ние на парите от ЕС, ще 
бъдат отворени мерки за 
набиране на проекти. „От 
2015 г. ще започнат схеми 
„Интегрирани планове за 
градско развитие“, „Реги-

онална образователна ин-
фраструктура“, „Регионал-
ни пътища“. Те ще получат 
180 млн. лв. за целия период 
на финансиране“, уточни 
Лиляна Павлова.

„ За  отсечките  от 
трасето Видин – София 
и магистрала Калотина 
– София най-вероятно ще 
бъдат осигурени пари от 
заем от Европейската ин-
вестиционна банка или от 

 на стр. 10
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плана „Юнкер“, подчерта 
регионалният министър. 
По думите й МРРБ ще 
предложи създаването на 
два фонда - за пътища и за 
енергийна ефективност. 

Сред транспортните 
проекти тя включи и ма-
гистрала „Черно море".

Mинистърът на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията 
Ивайло Московски посочи, 
че се полагат максимал-
ни усилия за отварянето 
на Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура”. Прегово-
рите с Европейската коми-
сия продължават и се очак-
ва ОПТТИ да бъде одобрена 
съвсем скоро. Разговорите 
с ЕК са насочени към фи-
нансирането на първата 
отсечка от автомагистра-
ла „Хемус” – от Ябланица 
до пътя Ловеч – Плевен. 
„Опитваме се да включим 
трасето на АМ „Хемус” в 
ОПТТИ заедно с тунела под 
връх Шипка, но засега ЕК 
не я приема. Брюксел счи-
та, че основен приоритет 
е изграждането на лот 3 на 
АМ „Струма”. Обектът от 
АМ „Хемус” обаче ще бъде 
изпълнен без значение от 
крайното решение на ЕК”, 
подчерта министър Мос-
ковски.

Инж. Асен Антов, из-
пълнителен директор 
на Национална компания 
„Стратегически инфра-
структурни проекти” 
( НКСИП), сподели, че най-
голямото предизвикател-
ство през 2015 г. ще бъде 

намирането на разумно и 
балансирано решение за 
лот 3.2 на АМ „Струма”. 
„Преминаването на магис-
тралата през Кресненско-
то дефиле е много комплек-
сен проект. Той трябва да 
се преразгледа заради ге-
оложките рискове, време-
вите ограничения, устой-
чивостта, екологичната и 
икономическата страна”, 
допълни инж. Антов. По ду-
мите му през следващата 
година НКСИП ще обяви 
много обществени поръч-
ки. Най-големите търгове 
за строителство ще са за 
отделните етапи на АМ 
„Хемус” и на тунела при с. 

Железница, който е част 
от лот 3 на АМ „Струма”.

„Основната амбиция 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ е да завърши 
проектите по ОП „Транс-
порт“, каза инж. Лазар Ла-
заров, председател на УС 
на АПИ. Сред тях са два-
та лота на АМ „Марица“, 
АМ „Струма“, обходът на 
Габрово, Монтана и За-
падната дъга на София. 
„През 2015 г. участъците, 
които са ни приоритет, са 
скоростният път Видин 
- Ботевград, АМ „Калоти-
на“, пътен възел „Люлин” 
– „Бояна“, тунелът под 
връх Шипка при Габрово, 

скоростният път от Русе 
до Велико Търново“, обясни 
инж. Лазаров. 

„Провеждаме поредица 
от действия, за да ускоря-
ваме разплащанията по ОП 
„Околна среда 2007 – 2013“, 
за да се верифицират в 
много бързи темпове иска-
нията за средства, които 
са представени от общи-
ните. До края на годината 
ще внесем сертификати 
на стойност 400 млн. лева 
в ЕК“, заяви Ивелина Васи-
лева, министър на околна-
та среда и водите. След 
питане на инж. Иван Бой-
ков, изп. директор на КСБ, 
тя отговори, че са дадени 

Средства по новите оперативни програми ще 
има. Въпросът е дали строителите ще могат да се 
възползват от тях. За съжаление между държавата и 
изпълнителите на проектите има общини, през които 
минават плащанията. Когато държавата не е дирек-
тен платец, процесът се усложнява. Има времеви поря-
дък, в който местните администрации получават ка-
питала, който изпълнителите актуват към тях. Този 
процес не е добре синхронизиран. Оттам се получава 
проблем на фона на това, че парите не стигат. Надя-
вам се, че до края на годината държавата и общините 
ще се изплатят на строителите за всички извършени 
дейности. Това е много амбициозно, тъй като задъл-
женията към бранша вече надхвърлят 2 млрд. лв. Те 
са натрупани по проекти, изпълнявани по различните 
оперативни програми, а не само по проблемните ОП 
„Околна среда” и ОП „Регионално развитие”. Не са из-
платени суми и по ОП „Транспорт”, и по Програмата за 
развитие на селските райони.

През настоящия програмен период трябва да се 
направят редица промени. Наложителни са реформи в 
процеса. Затова Камарата на строителите в Бълга-
рия изготви три закона. Необходимо е подобряване на 
някои наредби. Важно е да има синхронизация между 
участниците в процеса – от изготвянето на офер-
тите за обществените поръчки до реализацията на 
проектите. Институциите по тази верига са много, 
но единодействието между тях липсва.

Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ:

указания за бързото въз-
становяване на ДДС на 
фирмите – изпълнители 
на обекти по ОПОС. 

По думите й в „ОПОС 
2014 – 2020“ са заложени в 
ос „Води“ - 2,4 млрд. лв., за 
„Отпадъци“ – 520 млн. лв. 
„Новостите в ОП „Околна 
среда“ през 2014 - 2020 г. 
са свързани с реализация-
та и на друг тип проекти, 
свързани с превенцията 
от наводнения и свлачи-
ща. Ще се изграждат сис-
теми за наблюдение на ни-
вата на речните басейни, 
така че да не се допуска 
заливането на прилежащи 
територии. За тази ос са 

осигурени 155 млн. лв. Тук 
са включени инфраструк-
турни мерки“, допълни Ва-
силева.

„Най-рано през трето-
то тримесечие на следва-
щата година ще може да 
започне изпълнението на 
мерките от Програмата 
за развитие на селските 
райони (ПРСР), от които 
би могъл да се възползва 
строителният бранш“, 
обясни Васил Грудев, зам.-
министър на земеделие-
то и храните. „За съжа-
ление тази година беше 
нулева, най-вероятно - и 
следващата, що се касае 
за ПРСР. Програмата ще 
стартира със сериозно 
закъснение“, коментира 
той и увери, че ДДС-то и 
по „ПРСР 2014 – 2020” ще 
бъде възстановим разход, 
като ще се поеме с пари 
от националния бюджет, 
както се случва и в мо-
мента. „Тази година не са 
разплатени около 20 млн. 
лева за ДДС на общини-
те по подадени заявки към 
Фонд „Земеделие“ заради 
недофинансиране. През 
миналата седмица обаче 
от Министерството на 

финансите са уверили, че 
до края на годината пари-
те ще бъдат осигурени“, 
обясни Грудев. 

Според него строител-
ният сектор може да се 
възползва от възможности 
по общо 5 мерки от ПРСР 
– инвестиции в материал-
ни активи с индикативен 
бюджет 760 млн. евро, 
развитие на стопанства 
и предприятия - 173,4 млн. 
евро, основни услуги за об-
новяване на селата и сел-
ските райони - 625,7 млн. 
евро, инвестиции за раз-
витие на горските райо-
ни - 64,3 млн. евро, както 
и за местно развитие - 
129,9 млн. евро.

„За последните 5 го-
дини са цялостно рехаби-
литирани 84 км основни 
булеварди”, заяви Любо-
мир Христов, зам.-кмет 
на Столичната община. 
Изградени са 14 км нови 
улици. Обновени са някол-
костотин км второсте-
пенни улици. В процес на 
изпълнение е програма за 
цялостен ремонт на ос-
новни улици и булеварди. 
През тази година са ре-
хабилитирани бул. „Цари-
градско шосе” от надлез 
„Г. М. Димитров” до този 
над бул. „Александър Ма-
линов”, бул. „Ботевградско 
шосе”, бул. „Никола Муша-
нов” и др.

„През 2015 г. предвиж-
даме да продължи обновле-
нието на бул. „Цариградско 
шосе” от алея „Яворов” до 
4-ти км и от „Александър 
Малинов” до Околовръст-
ния път; бул. „Монтевидео“ 

от бул. „Н. Петков“ до бул. 
„Президент Линкълн“, бул. 
„Сливница“, бул. „Владимир 
Вазов“ и други. За част от 
обектите в момента тече 
тръжната процедура, за 
друга все още не е стар-
тирала“, добави Христов. 

„През април следваща-
та година ще открием 
продължението на пър-
вата линия на метрото“, 
обясни инж. Стоян Бра-
тоев. „В момента се из-
вършват довършителни-
те работи по станциите. 
Строителството и раз-
плащането вървят по гра-
фик“, обясни инж. Братоев.

„В „ОПТТИ 2014 - 2020“ 
има два обекта – продъл-
жението на метрото до ул. 
„Сребърна“ с една станция. 
Другият е третата линия 
на метрото. Заради огро-
мния финансов ресурс сме 
предвидили изграждането 
да започне с централния 
участък. В момента тече 
тръжната процедура за 
него“, каза изп. директор 
инж. Братоев.

Пълния текст на изказ-
ванията на участниците 
във форума четете на стр. 
11 – 17.
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Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

До края на годината ще внесем сертификати за 400 млн. лв. в ЕК

Про е к т и те  по  ОП 
„Околна среда 2007 – 2013“ 
са забавени след спиране-
то на средствата от ЕК 
и от националния бюджет 
поради което не бяха из-
вършвани разплащанията 
в продължение на година и 
половина. Това неминуемо 
се отрази на строител-
ния сектор и аз искам да 
благодаря за куража и за 
устойчивостта на фир-
мите през този период. 
Изпълнението на голяма 
част от проектите се 
превръща в рисково пред-
вид ангажиментите на 
държавата да ги приключи 
до края на 2015 г. Затова 
за пореден път апелирам 
към вас да мобилизираме 
всички сили, за да съумеем 

да реализираме обектите 
по програмата. 

Фокусът на „ОПОС 
2017 – 2013“ бе насочен в 
секторите „Води“ и „От-
падъци“. Договорените 
средства са 5,6 млрд. лв., 
2,3 млрд. лв. са разплате-
ните. В изпълнение са 237 
проекта, от които инфра-
структурните в частта 
„Води“ са 63, в „Отпадъци“ 
– 23. Вече имаме успешно 
реализирани обекти. На-
правихме анализ на риска 
по отношение на всеки 
един проект. Ще започнем 
ускорен мониторинг с про-
веждане на регулярни сре-
щи с бенефициенти и из-
пълнители, за да ускорим 
строителството. Риско-
вете от потенциални за-
губи варират между 145 и 
205 млн. евро към края на 
тази година. Провеждаме 
поредица от действия, за 
да ускорим разплащания-
та, за да се верифицират 
в много бързи темпове 
исканията за средства, 
които са представени от 
общините. До края на го-
дината ще внесем серти-
фикати на стойност 400 
млн. лв. в ЕК. Надяваме се 

да намалим загубите по 
програмата, ако ЕК при-
еме анализа ни относно 
причините за забавяни-
ята, които са свързани 
с обжалване на тръжни 
процедури и с природните 
бедствия. Същевременно 
даваме указания за бързо 
възстановяване на ДДС. 

Новата оперативна 
програма е пряко обвър-
зана с ангажиментите на 
държавата ни да провеж-
да реформи. Това, което 
ще финансираме и през 
програмния период 2014 – 
2020 г., ще е инфраструк-
тура, свързана с интег-
рираното управление на 
водите, както и с изграж-
дане на съоръжения за съ-
биране, отвеждане и пре-

чистване на отпадъчните 
води. Разширяваме обхва-
та на „ОПОС 2014 - 2020“ 
с възможности за осигуря-
ване на средства за водо-
снабдителни мрежи, както 
и съоръжения за пречист-
ване на питейните води и 
изграждане на кладенци и 
довеждащи водопроводи. 
Обемът на финансовите 
средства, които ще бъ-
дат заделени за приори-
тетна ос „Води“, възлиза 
на 2,4 млрд. лв. Вече сме 
заложили в индикативна-
та годишна работна про-
грама първите покани за 
проектни предложения да 
бъдат подготвени в нача-
лото на 2015 г. Те ще ка-
саят разработването на 
прединвестиционни проуч-

вания в регионален мащаб, 
което от своя страна ще 
даде възможност за реа-
лизация на регионалните 
проекти, каквото е из-
искването на ЕК. Стана 
ясно, че реализацията на 
тази ос ще бъде пряко 
обвързана с напредъка по 
прилагането на принципи-
те на водната реформа. 
Опитваме да убедим ЕК, 
докато се правят зако-
нодателните промени, да 
продължим изпълнението 
на проекти, които вече 
са подготвени, за да няма 
луфтове между двете опе-
ративни програми. 

По ос „Отпадъци“ са 
отделени 520 млн. лв. за 
проектиране и изграждане 
на площадки и инсталации 

на предварително трети-
ране на отпадъците и т.н. 
През следващата година 
ще бъдат обявени първи-
те покани за участие и 
ще бъде дадена възмож-
ност за кандидатстване 
за строителство на съо-
ръжения за биоразградими 
отпадъци, за преработка 
и т.н. 

Новостите в ОП „Окол-
на среда 2014 - 2020“ са 
свързани с реализацията 
на проекти за превенция 
от наводнения и свлачи-
ща. Ще се изградят сис-
теми за наблюдение на ни-
вата на речните басейни, 
така че да не се допуска 
заливането на прилежащи 
територии. За тази ос са 
осигурени 155 млн. лв. Тук 
са включени редица ин-
фраструктурни мерки. 

ОП „Околна  среда“ 
беше приета с окончател-
ния й вариант от прави-
телството. На този етап 
най-голямото предизвика-
телство пред нас е да се 
справим с успешното фи-
нализиране на старата 
програма. Разчитам много 
на строителния бранш за 
това.

Надеждите ни са, че 
по плана „Юнкер“ можем 
да реализираме обекти в 
сектора, свързан с упра-
влението на отпадъците, 
тъй като там могат да 
бъдат генерирани по-го-
лям обем приходи и да се 
привлече интересът на 
потенциални частни ин-
веститори.
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Строителството на автомагистрала „Хемус” е приоритет 

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Оперативна програма 
„Транспорт” (ОПТ) е дого-
ворена 100%, като дори е 
постигнато наддоговаряне 
по всяка приоритетна ос. 
Повечето проекти се дви-
жат със закъснение, заради 
което разплатените сред-
ства са достигнали малко 
повече от 67%. Това поста-
вя оперативната програма 
пред определен риск. Няма 
да има загуба на средства 
по ОП „Транспорт” към края 
на 2014 г., но през 2015 г. 
трябва да дадем всичко 
от себе си, за да постиг-
нем максимално разплаща-
не. Вероятно обаче ще се 
стигне до загуба в края на 
следващата година.

Направих инспекции на 
почти всички обекти, кои-
то се реализират по ОПТ. 
Необходима е сериозна ор-
ганизация и мобилизация 
на изпълнителите. Засега 
метрото остава един от 
най-успешните проекти. 
Строителството на две-
те отсечки – до летище 
София и до Бизнес парка в 
жк „Младост 4“, се движи в 
срок и се очаква да приклю-
чи до края на април 2015 г. 
По всички останали проек-
ти обаче установихме за-
къснения. 

Най-голямо е забавяне-
то по лот 3 от рехабили-
тацията на жп линията 
Пловдив – Бургас, който 
обхваща трасето Цер-
ковски – Карнобат. Голямо 
е и закъснението по лот 
2 от модернизацията на 
жп трасето Септември 
– Пловдив. Другият про-
блемен жп проект е до-
вършването на линията по 
направлението Димитров-
град – Свиленград. Не мога 
да кажа, че съм оптимист 
за тези обекти, но се надя-
вам, че след като направим 
нови работни програми със 
строителите, те ще при-
ключат в рамките на про-
грамата. Не трябва да се 
позволява да губим дори и 
незначителни средства. 
Естествено, при някои 
обекти има обективни при-
чини за закъснението. Но 
част от него е генерирано 
заради неизползването на 
достатъчно механизми за 
преодоляване на бавните 
темпове. Например от-
чуждаването на имотите 
е проблем, който така и 
не намери своето решение 
при предишното правител-
ство. Отчуждителните 
процедури са в основата 
на забавянето на стро-
ителните дейности. Ще 
направим максимално въз-
можното, за да ускорим 
работата по проектите. 
Всички жп обекти - и път-
ните като АМ „Струма” и 
„Марица”, ще получат ця-
лата необходима подкрепа 

от Управляващия орган на 
ОПТ и Министерството на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съоб-
щенията, за да приключат 
навреме. 

Полагат се максимални 
усилия за отварянето на 
новата Оперативна про-
грама „Транспорт и транс-
портна инфраструктура” 
(ОПТТИ). Преговорите 
с Европейската комисия 
продължават и очаквам 
ОПТТИ да бъде одобрена 
съвсем скоро. Разговори-
те с Комисията са насо-
чени към финансирането 
на първата отсечка от 
автомагистрала „Хемус” 
– от Ябланица до пътя Ло-
веч – Плевен. Опитваме се 
да включим трасето като 
резервен проект в ОПТТИ 
заедно с тунела под връх 
Шипка. Строителството 
на автомагистрала „Хе-
мус” е приоритет за пра-
вителството. В същото 
време Комисията счита, 
че основна задача е из-
граждането на лот 3 на АМ 
„Струма”. Ще настояваме 
за включване на АМ „Хе-
мус”, но засега Комисията 
не я приема. Обектът ще 
бъде изпълнен без значе-
ние от крайното решение 
на ЕК. Ще търсим и други 
варианти за финансиране, 
но няма да се откажем от 
АМ „Хемус”. Лот 3.2 на АМ 
„Струма” е обвързан със 
скъпото строителство 
на тунел с дължина 15 км, 
преминаващ през Креснен-
ското дефиле. Работи се 
по алтернативен вариант, 
който ще отнеме време, и 
затова първите средства 
биха могли да се използват 
за АМ „Хемус” и тунела под 
Шипка. С одобряването на 
програмата веднага ще 

може да започне изгражда-
нето на лотове 3.1 и 3.3 на 
АМ „Струма”, за които има-
ме проектна готовност.

През настоящия про-
грамен период средствата 
за пътна и жп инфраструк-
тура ще бъдат разделени 
поравно, като за всяка ос 
ще има по 673 млн. евро 
европейско финансиране. В 
железопътния сектор ще 
се работи за цялостната 
модернизация на линия-
та Пловдив – Бургас. Ще 
се продължи и трасето 
сръбска граница – София 
– Септември. Предвижда 
се частта от Елин Пелин 
до Септември да се финан-
сира по ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура”, а впоследствие ос-
татъкът от линията до 

Драгоман ще се реализира 
по Механизма за свързва-
не на Европа. Първите жп 
проекти, които ще стар-
тират по новата опера-
тивна програма, са Плов-
див – Оризово, жп възелът 
Бургас, Видин – Медковец. 
Имаме готовност и с ре-
зервни жп проекти като 
Варна – Русе и Синдел – 
Карнобат. 

За метрото в София 
са отделени около 400 млн. 
евро по ОПТТИ, с които да 
се изгради първият учас-
тък на третия метро-
диаметър от бул. „Янко 
Сакъзов” до кв. „Красно 
село”. Строителството 
на подземната железница 
ще започне през следваща-
та година. След като про-
грамата получи одобрение, 

ще бъде възстановена и 
инвестицията на Столич-
ната община за проекта за 
разширение на втория лъч 
на подземната железница в 
София по бул. „Черни връх”, 
който е в процес на изпъл-
нение.

По ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура” са предвидени и 24 
млн. евро за интермодални 
терминали. След като бъ-
дат изградени, те ще се 
предоставят на концесия 
на частни оператори. Ще 
се създаде и отделна прио-
ритетна ос по програмата 
с бюджет над 77 млн. евро, 
по която ще се финансира 
разработването на систе-
ми за управление на трафи-
ка, подобряване на безопас-
ността и сигурност та в 

различните видове транс-
порт.

Важно е да отбележим 
и възможностите, които 
ще ни даде т.нар. план 
„Юнкер”, който предвижда 
в новия Европейски фонд 
за стратегически инвес-
тиции да бъдат събрани 
315 млрд. евро. През след-
ващите три години тези 
допълнителни средства 
ще бъдат насочвани там, 
където са най-необходи-
ми. Целта е да се ускорят 
икономическият растеж и 
заетостта в Европа. Иде-
ята на ЕК съвместно с Ев-
ропейската инвестицион-
на банка (ЕИБ) е повече 
от 20 млрд. евро да бъдат 
мултиплицирани и те да 
постигнат инвестиционен 
ефект от 315 млрд. евро. 
Заделеното финансиране 
от Комисията и ЕИБ ще 
служи за гаранция на част-
ната инициатива. Очак ва 
се Европейският фонд да 
заработи още в средата 
на следващата година. 
Във връзка с това ще сме 
готови с проекти. Имаме 
идеи какви точно трябва 
да бъдат разработени, за 
да са в съответствие с 
плана „Юнкер“. Заложили 
сме привлекателни и инте-
ресни проекти за частния 
сектор, които могат да 
генерират приходи. Това ги 
прави непопулярни за изпъл-
нение през структурните 
фондове на ЕС, тъй като 
коефициентът на съфинан-
сиране трябва да е много 
голям. В същото време, 
ползвайки гаранцията от 
фонда, ще се минимизира 
рискът при изпълнението 
им. Имаме готови проекти 
за електронно управление и 
транспортна инфраструк-
тура. 
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Инж. Лазар Лазаров, председател на УС на АПИ: 

Основната задача на 
АПИ през следващата го-
дина е да завърши проек-
тите, финансирани по ОП 
„Транспорт 2007 – 2013”. 
В хоризонт от приблизи-
телно 6 години искаме да 
изградим автомагистрал-
ния пръстен в страната, 
защото вече няколко десе-
тилетия хората чакат да 
го довършим. Тази амбиция 
е съвместна с Национал-
на компания „Стратеги-
чески инфраструктурни 
проекти“ (НКСИП). Също 
така важни за България 
са и транзитните пъти-
ща, защото по тях има 
огромен пътникопоток. 
Европейският съюз дава 
пари за отсечки, по които 
движението е по-голямо 
и възвръщаемостта на 
средствата - също. Факт 
е, че и хората от малките 
населени места също ис-
кат да пътуват по хубави 
пътища. Не сме ги забра-
вили, но имайки предвид, 
че още през 70-те години 
на миналия век се е гово-
рило, че трябва да бъдат 
изградени магистралните 
участъци, е крайно вре-
ме да бъдат завършени. 
Пътната инфраструкту-
ра трябва да отговоря на 
модерните изисквания. 

Към момента наша за-
дача е приключването на 
работата по магистрал-
ните участъци, които се 
изграждат. Това са АМ 
„Марица“, лот 2 и лот 4 
от АМ „Струма“, обходни-
те пътища на Монтана и 
Габрово, както и участък 
1 от Западната дъга на 
Софийския околовръстен 
път. Категоричен съм, 
че за целта не трябва да 
допуснем загуба дори на 
едно евро от средства-
та, които са осигурени. 
Необходимо е да се ин-
вестира основно в тран-
зитните пътища. За мен 
лично като председател 
на УС на АПИ магистрала 
„Струма“ е едно от най-
големите предизвикател-
ства. Строителството 
на обекта върви с бързи 
темпове, но работата, 
която трябва да се свър-
ши, е много. При лот 4 дей-
ностите не са сложни, но 
са скъпи. Надявам се все 
пак до края на 2015 г. този 
участък от аутобана да 
бъде завършен и по него 
да могат да минават ав-
томобили.

През следващата го-
дина участъците, които 
също са приоритет, са 
скоростният път Видин 
- Ботевград, АМ „Калоти-
на“, пътен възел „Люлин“ 
- „Бояна“, тунелът под 
връх Шипка при Габрово, 
скоростният път от Русе 
до Велико Търново. Всички 
те зависят от обхвата 
на оперативните програ-
ми и дали ще ни бъдат 
отпуснати евросредства 

за тях. В противен случай 
ще трябва да търсим друг 
вариант за финансиране. 

Важно е да се отчете 
и физическото изпълнение 
на част от обектите. 
Лот 1 Оризово – Дими-
тровград от АМ „Мари-
ца“ е готов на около 65%, 
а лот 2 Димитровград 
– Харманли – на около 
80%. Там строителните 
дейности вървят с бързи 
темпове и не очаквам да 
има забавяне. Надяваме се 
целият участък да бъде 
пуснат в експлоатация 
до края на юли 2015 г. Със 
средства от републикан-
ския бюджет се изграж-
да и отсечката от км. 
99+820 до км. 108+510 в 
района на Свиленград. С 
изпълнението й по авто-
магистрален път ще се 
пътува до ГКПП Капитан 
Андреево. Това ще доведе 
до развитие на икономика-
та в региона, а също така 
ще позволи и по-бързото 
придвижване.

До октомври 2015 г. 
трябва да завърши из-
граждането на най-дългия 
участък от АМ „Струма“ 
– от Дупница до Благо-
евград. На отсечката с 
дължина  37,5 км се рабо-
ти с пълна мобилизация, 
като същевременно се из-
вършват и археологически 
проучвания. Строителите 
се опит ват в най-кратки 
срокове да приключат 
обекта и аз съм изключи-
телно доволен от тяхна-
та работа. През лятото 
трябва да е готов и лот 4 
от Сандански до Кулата. 

Както вече казах, там 
има леко забавяне заради 
фирмата изпълнител, но 
се надявам, че скоро ще 
решим и този казус. 

С пари от бюджета 
АПИ ще изгради и 5 км от 
АМ „Хемус“ в участъка Бе-
локопитово – Каспичан. 
Строителят е катего-
ричен, че до лятото на 
2015 г. обектът ще е го-
тов. Това ще спомогне по-
скоро да бъде завършен и 
магистралният пръстен 
на страната.

По отношение на ти-
повите договори има две 

мнения. Първото е, че с 
тях изключително ще се 
облек чи работата на ад-

министрацията. Второ-
то в качеството ми на 
инженер е, че това няма 
да доведе до нищо хубаво. 
Причината е, че отново 
ще се върнем до критерия 
„най-ниска цена“. Методи-
ката за оценка на инова-
тивност, на подход към 
обектите и към икономи-
чески обоснованата оцен-
ка ще бъде загубена. Няма 
лошо да има и такъв вари-
ант, но се появяват компа-
нии, които искат да спече-
лят на всяка цена. Така се 
прави дъмпинг на пазара. 
Едно нещо, което се строи 
за 10 единици, няма как да 
бъде предложено да се на-
прави за 5. Проблемите ще 
възникнат веднага и зара-
ди това аз съм скептично 
настроен. Не съм сигурен, 
че това е най-добрият ва-
риант. Всички ще вървят 
към типови конструкции и 
няма да има никаква ино-
вативност. Ще се гледа 
максимално изчистеното, 
евтиното, традиционното 
и няма да се търсят вари-
анти за нещо ново, рацио-
нално и по-ефективно. 

През 2015 г. ще бъдат завършени проекти по 
ОП „Транспорт“ с обща дължина 156,5 км 

АМ „Марица“, лот 1 и лот 2 – 65,62 км
АМ „Струма“, лот 2 – 37,48 км 
АМ „Струма“, лот 4 – 14,7 км 
Обход на Габрово – 23,25 км
Обход на Монтана – 12,45 км 
Западна дъга на СОП, участък 1 – 3 км
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Любомир Христов, зам.-кмет на Столичната община: 

И през следващата 
година, както и досега, в 
проектобюджета на Со-
фия се залагат приори-
тети за развитието на 
града, което в голямата 
си част е свързано с ре-
ализацията на строител-
ната програма. А тя е дос-
татъчно разнообразна. 
Общата стойност на про-
ектобюджета на София е 
малко над 1,460 млрд. лв. 
Една значителна част от 
тях ще са от собствени 
приходи. Около 400 млн. лв. 
са от оперативните про-
грами. 

Предвиждаме инвес-
тиции и в социалната, 
инженерната и парковата 
инфраструктура. Немалка 
част от нея е свързана с 
обновяване на транспор-
та – улици, булеварди, мо-
стове и други съоръжения. 
Водещият проект и през 
следващата година ще е 
развитието на мрежата 
на метрото. Очакваме 
през 2015 г. както успешно 
да бъдат завършени две-
те отклонения по първа-
та линия до Бизнес парка 
и до летището, така и да 
стартира строителство-
то на третия диаметър. 

За последните 5 го-
дини изцяло са рехаби-
литирани 84 км основни 
булеварди. Изградени са 
14 км нови улици. Обнове-
ни са няколкостотин ки-
лометра второстепенни 
улици. През тази година 
ремонтирахме бул. „Цари-
градско шосе“ от надлеза 
на „Г. М. Димитров” до над-
леза на бул. „Ал. Малинов”, 
бул. „Ботевградско шосе”, 
бул. „Никола Мушанов” и др.

През 2015 г. предвиж-
даме да продължи реха-
билитацията на бул. „Ца-
риградско шосе” от алея 
„Яворов“ до 4-ти км и от 
„Александър Малинов” до 
Околовръстния път; бул. 
„Монтевидео”  от бул. 
„Никола Петков” до бул. 
„Президент Линкълн”; на 
бул. „Витоша” – пешеходна 
зона, III етап, и на учас-
тъка от ул. „Гургулят“ до 
Южния парк; на бул. „Слив-
ница” от бул. „Константин 
Величков” до бул. „Петър 
Дертлиев”; бул. „Дондуков” 
от Младежкия театър до 
ул. „Кракра”; бул. „Владимир 
Вазов“ и бул. „Прага”. Ще 
изградим ул. „Обиколна” в 
участъка от бл. 211 до бул. 
„Копенхаген”. 

Голяма част от тези 
проекти са в тръжна 
процедура или предстои 
да бъде обявена такава. 
Техническите решения са 
максимално комплексни, 
дори и включват рехаби-
литация на съществуващ 
релсов път. Същевремен-
но търсим средства и за 
обновяване на мотрисите. 
Около 20% от трамваите 
в София отговарят абсо-
лютно на съвременните 
технически изисквания. 

Ще продължим и през 
2015 г. с изграждането на 
системата за третиране 
на твърдите битови от-
падъци на София. Компо-
стиращите инсталации 
за зелени и биоотпадъци 
в Хан Богров работят 
от началото на 2014 г. 
Постоянно се увеличава 
обемът на преработвания 
боклук – от него се прави 
компост, който сега из-
ползваме в зелената сис-
тема на София и за елек-
тричество. В момента е 
в процес на изграждане 
инсталацията за меха-
нично биологично трети-
ране в местността Сади-
ната, с. Яна. Строят се 5 
сгради. Стойността на 
договора е 213 462 193 лв. 
Изпълнител е „Актор АД - 
Хелектор АД”. 

За последните пет го-

дини в столицата са из-
градени 226 016 м водопро-
водна мрежа и  101 493 м 
канализационна. Инвести-
рани са 260 млн. лв. През 
2015 г. предвиждаме стро-
ителството на дубльора 
на ляв владайски колектор. 
По ОП „Околна среда 2014 
- 2020“ имаме проектна 
готовност да кандидат-
стваме за изграждане на 
канализация и водопроводи 
с проекти за 90 млн. лв. Те 
са в кварталите „Орлан-
довци“, „Бенковски“, „Овча 
купел“ и „Горна баня“ и др.

През 2015 г. ще завър-
ши строителството на 
5 детски градини и ще 
започне работа по още 8. 
Предвижда се изграждане 
на пристройка на 2 ета-
жа с физкултурен салон и 
класни стаи в 98 училище 
в район „Надежда”, както и 
пристройка и надстройка 
в Първа английска гимна-
зия. 

От 2006 г. сме изгра-
дили 67 детски градини. 
В тях са внедрени всич-
ки мерки за енергийна 
ефективност. Направени 

са основни ремонти на 
26 ясли. 

През 2015 г. се пред-
вижда да продължи изпъл-
нението на проекта за 
възстановяване и обновя-
ване на парковото прос-
транство на Националния 
дворец на културата заед-
но с прилежащите трото-
ари и осветление, както и 
участъка от бул. „Витоша“ 
от ул. „Гургулят“ до Южния 
парк, ремонт на Борисова-
та градина – втори етап, 
Западния парк и Северния 
парк. 

Заложили сме изграж-
дане на 109 обекта за ви-
део наблюдение. Досега 
общо 240 училища и дет-
ски градини са включени 
в системата, както и 19 
дома за социални услуги. 
Инсталирано е видео на-
блюдение в 21 паркове и 
градини, в пешеходните 
пространства по бул. „Ви-

тоша”, ул. „Пиротска”, бул.
„Цар Освободител”, както 
и в новоремонтираните 
подлези. Обособен е из-
несен център за наблюде-
ние на подлезите на „Бо-
товградско шосе”. 

Отправям апел към 
строителните фирми  да 
са активни както досега 
и да кандидатстват по 
обществените поръчки 
за София. Столичната об-
щина ще продължи да се 
разплаща в срок и да бъде 
коректен партньор за биз-
неса. 
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Инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД:

Съгласно одобрената 
Генерална схема за разви-
тие на линиите, метрото 
в София трябва да има 
три лъча с обща дължина 
57 км и 54 станции, като 
с реализацията им броят 
на превозвани пътници 
трябва да надхвърли 550 
хил. души дневно. Плано-
вете са трите линии да 
се пресичат в триъгълник 
в централната градска 
част (ЦГЧ), като по този 
начин с една смяна може 
да се достигне до всяка 
точка от трасето на под-
земната железница. 

В по-далечна перспек-
тива за развитие извън 
ЦГЧ са предвидени разкло-
нения, като в крайната 
си фаза те ще имат Х-
образна структура. След 
реализацията и на тези 
обекти метрото ще има 
обща дължина 78 км със 
74 станции.  

През програмния пери-
од 2007 – 2013 проектът 
за разширение на метрото 
започна с един етап, кой-
то включваше първоначал-
но отсечката Централна 
жп гара – хотел „Хемус”. В 
процес на разговори с ЕК 
успяхме да защитим раз-
ширението на обхвата 
му от „Надежда“ до бул. 
„Джеймс Баучер“. Така пър-
вата фаза бе с 6,5 км тра-
се със 7 станции. Като се 
видя, че тя върви добре, с 
Управляващия орган на ОП 
„Транспорт“ успяхме да за-
щитим и втория етап от 
проекта. Той включваше 
надлез „Надежда“ – „Обе-
ля“ и жк „Младост“ – бул. 
„Цариградско шосе“. Два-
та етапа приключиха през 
2012 г. Междувременно се 
подготви и следващата 
фаза на изграждане на 
метрото от бул. „Цари-
градско шосе“ до летище 

София и кв. „Младост 1“ 
до Бизнес парка. Тя започ-
на през 2013 г. През април 
2015 г. третият етап 
трябва да бъде завършен. 

Участъкът до летище-
то в момента е изпълнен 
на 84%, до края на годи-
ната ще прехвърли 90% и 
ще останат повече мон-
тажни работи, изпитания, 
настройки на апаратура, 
което ще се прави януари, 
февруари, март 2015 г. Той 
включва 4 станции – две 
са в жк „Дружба“, една в 
индустриалната зона и 
една – на летището. 

Вторият участък до 
Бизнес парка е завършен 
на 78%. Той е дълъг 3 км и 
е с три подземни станции. 

Заедно с изгражда-
нето на метрото обно-
вяваме и прилежащата 
инфраструктура. Такъв 
е примерът с бул. „Кръс-
тьо Пастухов“. Преди дни 
пуснахме движението по 
част от ремонтирания 
бул. „Александър Малинов“. 
През следващата година 

предстои да се завърши 
поетапно останалата 
част от обекта и така от 
бул. „Цариградско шосе“ 
до Околовръстния път ще 
имаме един изцяло нов бу-
левард с 6 ленти. 

В момента се работи 
по участъка метростан-
ция „Джеймс Баучер“ - „Ви-
тоша“. Той е включен в ОП 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура 2014 – 
2020“. Столичната общи-
на осигури средства, за да 
бъде започнато предвари-
телно неговото строи-
телство до одобряване на 
програмата от Брюксел. 
Изпълнител е обединение 
„Метро Черни връх - 2013”, 
което е съставено от 
„Станилов” ЕООД, „Ме-
тропроект Прага” АД и 
„Джи Пи груп” ООД. Стой-
ността на трасето е 21,6 
млн. евро. Дължината му 
е 1,3 км и е с 1 станция. 
Срокът на строителство-
то е 22 месеца. Крайният 
срок е юни 2016 г. 

Започнахме работата 

и по третия лъч на ме-
трото, който е включен 
също в ОПТТИ. Одобрено-
то трасе е бул. „Владимир 
Вазов“ - Орлов мост - НДК 
– „Красно село” - жк „Овча 
купел”. Дължината му е 
16 км с 16 станции, а про-
гнозният пътнически по-
ток - 170 хил. души на ден. 
Той е разделен на етапи. 
Първият обхваща бул. 
„Владимир Вазов“ - Орлов 
мост - НДК - бул. „Бълга-
рия“ – кв. „Красно село” - 8 
км и 8 метростанции. При 
строителството му ще 
се използва щитов метод. 
Станциите ще се изграж-
дат по открит способ, с 
изключение на тази при 
Орлов мост. В момента 
тече тръжна процедура 
за избор на изпълнители 
и инженер-консултант. 
Прогнозната дата за за-
почване на строителство 
е средата на 2015 г. Ще 
търсим средства и за фи-
нансиране на следващите 
два етапа. Първият е кв. 
„Красно село“ - жк „Овча 

купел“ - Околовръстно 
шосе. Дължината е 4 км 
с 4 станции. Необходимо-
то време за строител-
ството е две години и 
половина. Третият етап е 
бул. „Ботевградско шосе“ 
– бул. „Владимир Вазов“ с 
дължина 4 км и 4 станции. 
Прогнозно начало на след-
ващите два етапа е 6 - 8 
месеца след осигуряване 
на финансиране. 

По третата линия на 
метрото ще се движат 
и изцяло автоматизирани 
мотриси. 

Интервалът на сто-
личното метро в пикови 

часове ще бъде скъсен 
през 2015 г. Сега влакове-
те идват на всеки 3,5 мин, 
а догодина ще са на 3 мин 
в най-натоварените часо-
ве на деня. 

Подземната железни-
ца е два пъти по-бърза 
от другия градски транс-
порт, като всеки ден се 
спестяват 25 000 часа 
заради факта, че хората 
я ползват. Освен това 
е много по-екологичен и 
безопасен начин на прид-
вижване, така че разши-
рението със сигурност 
ще облекчи трафика в 
столицата. 
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Инж. Асен Антов, изп. директор на НКСИП:

А в т о м а г и с т р а л а 
„Струма” е един от трите 
проекта, за които отго-
варя Национална компания 
„Стратегически инфра-
структурни проекти”. 
Ще припомня, че тя беше 
създадена в края 2011 г. 
с конкретната задача да 
подготви и изпълни трите 
най-големи инфраструк-
турни пътни обекта в 
България – АМ „Струма”, 
АМ „Хемус” и АМ „Черно 
море”. За изминалия пери-
од успяхме да реализираме 
напредък и по трите про-
екта.

Изпълнението на АМ 
„Струма”  е  разделено 
на пет участъка, като 
 НКСИП отговаря за подго-
товката на лот 3. Това е 
най-дългото и тежко тра-
се от магистралата със 
своите приблизително 
62 км. Поради сложност-
та си лот 3 е разделен 
в четири договора за 
строителство. Това са 
лот 3.1 - от Благоевград 
до с. Крупник (17 км, 150 
млн. лв. без ДДС), и лот 
3.3 - от Кресна до Сан-
дански (23 км, 200 млн. лв. 
без ДДС), които са изцяло 
пътни. В рамките на лот 
3.1 северно от с. Железни-
ца ще има тунел, който е 
с дължина 2 км и стойност 
– 200 млн. лв. без ДДС. 
Преценихме, че е удачно 
съоръжението да се из-
веде в отделен строите-
лен договор. Четвъртият 
участък е лот 3.2, който е 
по средата от с. Крупник 
до Кресна. Той е с дължина 
21 км и индикативна стой-
ност 490 млн. лв. без ДДС. 
Проектирането на лот 3 
започна през 2013 г. Проек-
тите за пътната част по 
лот 3.1 и 3.3 бяха завърше-
ни през април 2014 г. Това 
ни позволи да стартираме 
тази година обществени 
поръчки за строителство, 
които са двустепенни с 
етап на предквалифика-
ция. В момента е в оценка 
първият етап от тях и ако 
всичко се развие по план, 
в средата на 2015 г. ще 
имаме подписани догово-
ри. Интересът и към две-
те процедури беше доста 
сериозен. За лот 3.1 има-
ме 13 подадени заявления, 
а за лот 3.3 участниците 
са девет.

Проектът за тунелна-
та част по лот 3.2, както 
и този за съоръжението 
при с. Железница, тряб-
ваше да са готови до 13 
октомври тази година, 
но за съжаление имаше 
малко забавяне и те бяха 
предадени на 17 ноември 
2014 г. По график оформя-
нето на окончателните 
проекти е предвидено за 
януари 2015 г., но очевид-
но ще закъснее. Лот 3.2 е 
най-тежката и най-спор-

ната част от проекта. 
По подготовката му се 
работи от доста години и 
за този участък на магис-
тралата са предложени и 
най-много варианти. През 
2008 г. изцяло по екологич-
ни съображения беше при-
ето преминаването през 
Кресненското дефиле да 
бъде решено с дълъг ту-
нел от 15 км, който НКСИП 
следваше да разработи 
подробно. С напредването 
на процеса започнаха да се 
появяват проблеми. 

Камарата на строи-
телите в България (КСБ) 
инициира редица дискусии 
от началото на годината, 
по време на които те бяха 
обсъждани. Основният е 
икономически. През пре-
дходния програмен период 
лот 3.2 беше обоснован 
като икономически ефек-
тивен, но тогава правила-
та бяха различни спрямо 
настоящия. Така че това 
поставя сериозен риск за 
проекта. Той трябва да се 
преразгледа и заради гео-
ложките условия. Кресна е 
сеизмично най-активният 
район в страната. По те-
мата имаше научна кон-
ференция, организирана 
от КСБ и вестник „Строи-
тел”, на която успяхме да 
формулираме доста въпро-
си, които предстои да ре-
шим. На събитието стана 
ясно, че са необходими и 
допълнителни геоложки 
проучвания в района на 
Кресненскто дефиле, кои-
то да се фокусират вър-
ху сеизмотектониката. 
Лот 3.2 трябва да бъде 
преразгледан и заради 
времевите ограничения. 
Проектът трябва да бъде 
реализиран в рамките на 
програмния период, което 
ще е трудно осъществи-
мо, тъй като се очаква 

строителството на ту-
нела да продължи около 7 
години. Беше повдигнат 
и въпросът за устойчи-
востта и за средствата, 
които ще бъдат необходи-
ми за експлоатация и под-
държане на съоръжението. 
Следва да бъдат оценени и 
екологичните ефекти от 
изграждането на тунела. 
През 2008 г. това не беше 
направено. Тогава се оце-
ниха единствено ефекти-
те от експлоатацията, 
без да се вземе предвид 
огромният обем от зем-
ните маси, които трябва 
да се транспортират през 
дефилето. Заради всички 
тези негативи в момента 
се разработва алтерна-
тива. Предстои да се из-
вършат нови екологични 
оценки и на двата вариан-

та – за дълъг тунел и ал-
тернативния, по който се 
работи. Надявам се скоро 
да имаме яснота за лот 
3.2 на АМ „Струма”. Това 
няма да попречи да стар-
тираме тръжната проце-
дура за строителството 
на тунел при с. Железница 
в началото на 2015 г. и да 
имаме изпълнител в края 
на следващата година.

В  съпътстващата 
дейност по проекта за 
лот 3 на АМ „Струма“ на-
лагаме добрата практика 
екологичният консултант 
да работи съвместно с 
проектанта. До момента 
това не е правено в стра-
ната. Смисълът на тази 
дейност е във всеки един 
от етапите на проекти-
ране да имаме яснота, 
доколко обектът отго-

варя на изискванията на 
Оценката на въздействи-
ето върху околната сред 
(ОВОС). Много съществе-
на дейност, която върви 
по график, е актуализа-
цията на прогнозата на 
трафика в Кресненското 
дефиле. Този аспект обик-
новено се подценява, но 
той има важна роля.

НКСИП постигна на-
предък и по подготовката 
за доизграждането на АМ 
„Хемус”. През 2012 г. кан-
дидатствахме за финан-
сиране по ОП „Транспорт” 
и успяхме да обезпечим 
тези дейности. Още тога-
ва разделихме неизграде-
ните 250 км на 8 участъка, 
които са групирани в три 
етапа. Първият започва 
от връзката на изграде-
ната част от магистра-
лата след Ябланица до 
пресичането с път II-35 
(Плевен - Ловеч). Дължи-
ната му е около 60 км, а 
индикативният бюджет 
- 434 млн. лв. без ДДС. 
Вторият е от пътен въ-
зел с път II-35 до път Е85 
(Русе – Кърджали), който 
е с дължина около 85 км и 
ще възлезе на 441 млн. лв. 
без ДДС. Третата фаза 
обхваща 110 км, които са 
от пътен възел с път Е85 
до новоизградената част 
от АМ „Хемус” близо до 
Белокопитово. Инвести-
цията за този участък се 
оценява на 660 млн. лв. без 
ДДС. След като избрахме 
окончателния вариант, 
стартирахме едновре-
менно с проектиране и 
процедура по ОВОС, с кое-
то ще се спести време. За 
етап I – договорът с про-
ектанта е подписан през 
април 2014 г. и той тряб-
ва да бъде изпълнен до 28 
януари 2015 г. Проектира-

нето на втората фаза за-
почна  през юли т.г. и ще 
приключи на 3 юни 2015 г. 
По третия етап работа-
та започна през ноември 
2014 г. и проектът ще 
готов на 18 юни 2015 г. 
През април т.г. е подписан 
и договор с изпълнител за 
изготвяне на доклад по 
ОВОС за доизграждане на 
АМ „Хемус”. Решението по 
ОВОС се очаква в средата 
на 2015 г. Всичко това ни 
позволява да стартираме 
процедури за възлагане на 
обществени поръчки за 
строителство на първия 
етап още в началото на 
следващата година. Тър-
гът отново ще е двусте-
пенен и ще продължи до 
средата на 2015 г.

Миналата година на-
правихме актуализация на 
предпроектните проучва-
ния на АМ „Черно море” и 
преизчислихме необходи-
мата инвестиция. Прибли-
зителната стойност за 
довършването на АМ „Чер-
но море” е 340 млн. евро., с 
които трябва да се изгра-
дят 95 км. Публични сред-
ства не са предвидени по 
проекта. Имаме готовност 
през 2015 г. да кандидат-
стваме за финансиране за 
подготовката на проекта 
от ОПТТИ. Така ще обезпе-
чим проектирането и съ-
пътстващите технически 
дейности.

През 2015 г. НК „Стра-
тегически инфраструк-
турни проекти” ще запази 
добрия темп на работа, 
която се увеличава все 
повече с развитието на 
проектите. Безспорно 
най-голямото предизвика-
телство ще бъде намира-
нето на разумно и балан-
сирано решение за лот 3.2 
на АМ „Струма”.

Проектирането на АМ „Черно море” ще бъде обезпечено по ОПТТИ
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Мерките по програмата, касаещи бранша, 
ще стартират в края на следващата година

Васил Грудев, зам.-министър на земеделието и храните: 

Най-рано през третото 
тримесечие на следващата 
година ще може да започне 
изпълнението на мерките от 
Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР), от 
които би могъл да се възползва 
строителният бранш. За съжа-
ление 2014 г. беше нулева, най-
вероятно и 2015 г., що се касае 
за програмата, ще стартира 
със сериозно закъснение. Офи-
циално ПРСР беше изпратена в 
ЕК като първоначален вариант 
едва през юли т.г. и в това си 
качество тя беше последната, 
получена от Брюксел от страна 
членка. Амбицията ни е до края 
на декември да отговорим на 
426-те коментара, които полу-
чихме през септември, така че 
през следващата година про-
грамата да стане оперативна 
и да заработи официално. Не по-
рано от юни-юли 2015 г. обаче 
ще получим официалното й одо-
брение и едва тогава ще можем 
да говорим за прием на докумен-
ти. Предварително изпълнение 
ще тръгне само на мерки и дей-
ности, свързани с обновяването 
на земеделска техника. 

Строителният сектор може 
да се възползва от възможности 
по общо 5 мерки от ПРСР – ин-
вестиции в материални активи 
с индикативен бюджет 760 млн. 
евро, развитие на стопанства 
и предприятия - 173,4 млн. евро, 
основни услуги за обновяване 
на селата и селските райони - 
625,7 млн. евро, инвестиции за 
развитие на горските райони - 
64,3 млн. евро, както и за мест-
но развитие - 129,9 млн. евро.

Най-интересна за бранша е 
мярка 7 – за основни услуги за 
общините и селските райони, 
по която допустими дейности 
са подобряване качеството на 
основните обществени услуги, 
интегриране на уязвимите гру-
пи от населението, изграждане 
на техническа инфраструктура, 
оползотворяване на отпадъци-
те и други. 

2015 г. е последната за зая-
вяване и изплащане на средства 
от програмния период 2007 - 
2013 г. Има сериозен брой про-
екти, които са в етап на изпъл-
нение, с бенефициенти общини, 
които трябва да усвоят общо 
около 300 млн. евро.

Заели сме се с нелека задача 

заедно с част от колегите от 
другите страни членки, най-ве-
че Полша, Румъния, Австрия и 
Германия, за отпускане на до-
пълнителен толеранс от 6 ме-
сеца за приключването на рабо-
тата по старите обекти с цел 
да направим всичко възможно да 
усвоим максимум средства.

На предложението на изпъл-
нителния директор на КСБ инж. 
Иван Бойков да се поднови рам-
ковото споразумение с ДФЗ с 
цел „отпушване“ на работата 
по проектите в част „Строи-
телство“ обещавам, че ще бъде 
сключен нов такъв договор.

Към края на тази година ще 
изгубим 90 - 100 млн. евро по 
ПРСР. Това са неусвоени сред-
ства заради темповете на ра-
бота в Държавен фонд „Земеде-
лие“ през последната година.

По въпроса за ДДС – той ще 
бъде възстановим разход, като 
ще се поеме с пари от национал-
ния бюджет, както се случва и в 
момента. Тази година не са раз-
платени около 20 млн. лв. за ДДС 
на общините по подадени заявки 
към Фонд „Земеделие“ заради не-
дофинансиране. През миналата 
седмица обаче от Министер-
ството на финансите увериха, 
че до края на годината парите 
ще бъдат осигурени.

Що се отнася до ПРСР за 
стария програмен период (2007 
- 2013 г.), около 250 от всички 
426 коментара на Европейската 
комисия, получени през септем-
ври, вече са отразени. Трябваше 

да влезем в съвсем друг опера-
тивен диалог с колегите от ЕК. 
Това вече е факт, изградили сме 
практика в рамките на послед-
ните месеци за ежедневна ко-
муникация с видео конферентна 
връзка с експертите на Брюк-
сел.

Сериозна част на комента-
рите е свързана с общата визия 
на ПРСР, която липсваше, няма-
ше спойка между отделните 
мерки, която успяхме да изгра-
дим след допълнителен анализ 
на целите и необходимостта 
от подобрение на програмата. 
Някои от схемите придобиха 
малко по-друг вид. Имаше допъл-
нителни уточнения със сектора 
за хидромелиорациите, където 
изцяло ще стъпим на анализа, 
изготвен от Световната банка.

Остава отворен проблемът 
с финансирането по линия на 
ПРСР, предназначено за водния 
сектор. Към настоящия момент 
нямаме работещо решение и 
това ще е една от мерките, коя-
то ще стартира допълнително 
впоследствие. Чакаме анализа 
на Световната банка, като пре-
поръките ще залегнат в ПРСР. 
Проблемите с финансирането 
на водните проекти обаче няма 
да стопират одобрението на 
цялата програма от Еврокоми-
сията, а само ще отложат една 
част от инвестициите.

Няма решение и за т.нар. 
бели петна – населените мес-
та, които няма да получат сред-
ства по ПРСР.

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

Инж. Цанко Миланов, търговски директор 
и прокурист на „Винербергер“ ЕООД: 

Инж. Албен Родопманов, управител 
на „Виастрой инженеринг” ООД:

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

Инж. Йорданка Маркова, председател 
на ОП на КСБ – Пловдив:

Изключително важно 
е да чуем от първа ръка 
мнението на правител-
ството. Удовлетворява 
ме желанието му за рабо-
та и по-доброто разби-
ране на естеството на 
проблемите. Намерени-
ята, които бяха заявени, 
биха благоприятствали развитието на бизнеса. Нас най-вече ни 
касае промяната в Закона за обществените поръчки. Съгласно 
изискванията на ЕС за ЗОП, той трябва да се синхронизира с по-
следната директива на Европейската комисия. Важно е гилдията 
да се обедини около предложението за типизирани норми. Те ще 
помогнат и за усвояването на средствата от ЕС.

Фактът, че трима министри уважиха форума, 
е ясен показател за ролята на КСБ като партньор 
на държавата. За мен форумът е полезен, защото 
бяха засегнати важни теми и се даде рамка за 
очакванията за 2015 г. Често говорим за жилищна 
политика, но за съжаление през последната една 

година с всички бедствия, които ни сполетяха, 
стана ясно, че този така наречен катастрофичен 
пул не съществува и държавата не е готова да 
предостави подслон на нуждаещите се. Смятам, 
че има практики -  световни и европейски - в тази 
насока, към които трябва да се обърнем.

Мога да дам висока оцен-
ка на четвъртия дискусионен 
форум на тема „Строител-
ството през 2015 г. – перс-
пективи и предизвикателства. 
Възможностите през новия 
програмен период 2014 – 2020“, 
организиран от Камарата на 
строителите в България и в. 
„Строител”. Смятам, че всич-
ки имахме нужда от подобна 
среща с представителите на 

изпълнителната власт. По вре-
ме на събитието се обсъдиха 
теми, които до голяма степен 
са ни познати, но все пак е ва-
жно да ги чуеш от първо лице и 
да добиеш конкретна предста-
ва за това, какво и как ще се 
случи през новия програмен пе-
риод. Хубаво е, че министрите 
поеха конкретни ангажименти 
по въпроси, касаещи нашата 
дейност.

Получихме важна и положи-
телна информация. Сверихме си 
часовника, каква е ситуацията 
в сектор „Строителство” след 
програмния период 2007 - 2013 г. 
Също така разбрахме какво 
предстои през новия. Оценявам 
много позитивно цялото съби-
тие. 

При бъдещите подобни фору-
ми, организирани от КСБ, тряб-
ва да се навлезе в конкретика за 
оперативните програми. 

Смятам, че форумът на 
тема „Строителството 
през 2015 г. – перспективи и 
предизвикателства. Възмож-
ностите през новия програмен период 2014 – 2020“ беше много 
ползотворен. Получихме отговори на някои от наболелите въпроси 
за нас, строителите. Надявам се  да се обърне повече внимание 
на проблемите на малките и средните фирми. Тези срещи трябва 
да продължат, защото на тях се вижда развитието на бранша. 
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BGN 2 B for construction in 2015
At the fourth panel forum BCC discussed with sector ministers opportunities facing 
the industry for the new 2014 – 2020 programming period 

In 2015 the construction 
industry will have BGN 2 bil-
lion for investment, of which 
BGN 1.5 billion is provided for 
payment of projects that are 
currently being implemented 
and will be completed next 
year, and BGN 460 million 
are for sites from the 2014 
– 2020 programming period, 

said Lilyana Pavlova, Minister 
of Regional Development and 
Public Works, at the fourth 
panel discussion “Construc-
tion in 2015 – prospects 
and challenges. Opportuni-
ties in the new 2014 – 2020 
programming period.” It was 
organized by the Bulgarian 
Construction Chamber (BCC) 
with the media assistance of 
“Stroitel” newspaper and took 
place in “Sofia Hotel Balkan”. 

The forum brought together 
over 200 representatives of 
the central and local govern-
ment as well as leading con-
struction companies. 

The event was opened by 
Eng. Svetoslav Glosov, BCC 
Chairman. He read greetings 
from Kristalina Georgieva, 
European Commission Vice- 

President for Budget and Hu-
man Resources, and Iskra 
Mihailova, Chairwoman of 
the Committee on Regional 
Development to the European 
Parliament. “Despite the diffi-
culties, construction is one of 
the main engines of economy 
in all countries. You are the 
ones who change the face 
of Bulgaria. Be active and do 
not hesitate to participate in 
European programs so that 

Eng. Ivan Boykov, BCC Executive Director:

T h e r e  w i l l  b e 
funds under the new 
operational programs. 
T h e  q u e s t i o n  i s 
whether builders will 
be able to benefit from 
them. Unfortunately, 
between the state and 
the project contractors 
there are municipalities 

through which pass the payments. When the state is not 
a direct payer, the process is complicated. There is a 
temporal order in which local governments receive the 
capital that performers act to them. This process is not 
well synchronized. A problem arises on the background 
that money is not enough. I hope by the end of the year 
the state and the municipalities will pay the builders for all 
activities performed. This is very ambitious since obligations 
to the industry already exceed BGN 2 billion. They are 
accumulated to projects under different operational 
programs, not only to problematic OP “Environment” and 
OP “Regional Development”. Sums are not paid also to OP 
“Transport” and to the Rural Development Program. 

In the current programming period should be made a 
number of changes. Reforms are required in the process. 
That is why the Bulgarian Construction Chamber prepared 
three laws. Improvement of some regulations is needed. It 
is important to have synchronization between participants 
in the process – from the preparation of tenders for public 
procurement contracts to implementation of the projects. 
Institutions in this chain are many but unity between them 
is missing. 

Legislative reforms are needed

people in our country feel the 
effects of EU membership,” 
said in the address EC Vice-
President to participants in 
the forum. 

“This forum in recent 
years has become a signifi-
cant event for the construction 
sector of Bulgarian economy. 
Its conduct provides oppor-

tunities to create a construc-
tive dialogue between state 
institutions, local government 
and businesses to exchange 
experiences, opinions and 
ideas,” said in her congratula-
tory address Iskra Mihailova. 

The opportunit ies for 
construction in 2015 present-
ed except Lilyana Pavlova, 
Minister of Regional Devel-
opment and Public Works, 
also Ivelina Vasileva, Minister 
of Environment and Water, 
Ivaylo Moskovski, Minister of 
Transport, Information Tech-
nology and Communications, 
Vasil Grudev, Deputy Minister 
of Agriculture and Food, Ly-
ubomir Hristov, Deputy Mayor 
of Sofia Municipality, Eng. 
Stoyan Bratoev, Executive 
Director of Metropolitan EAD, 
Eng. Lazar Lazarov, Chairman 
of Road Infrastructure Agency, 
Eng. Asen Antov, Executive 
Director of National Com-
pany Strategic Infrastructure 
Projects. 

 “The forum of BCC is 
very important to us. We are 
aware of the possibility and 
importance to discuss how 
we end this hard year and 
what is coming next year. In 
the Council of Ministers was 
adopted the draft law on state 
budget for 2015,” said Pavlova 
and added that next year Bul-
garia will have new 120 km 
motorways, 44 km first-class 
roads and 300 km rehabilitat-
ed routes of first, second and 
third class. 

 “One of the tasks fac-
ing us is to finish all projects 
under OP “Transport”. To my 
great regret each one of them 
has a delay of almost one 
year. By November 2015 it is 
necessary to build the sites 
despite the problems,” added 
Pavlova. Among the projects 

that should be ready next year 
are Maritsa Motorway, Lot 4 
of Struma Motorway and road 
junction Belokopitovo of He-
mus Motorway, the bypass 
road of Montana, and the 
western arc of Sofia. Routes 
under the program “Transit 
Roads” V will be rehabilitated. 
They have a total length of 
300 km. For the purpose of 
the draft budget for 2015 are 
pledged BGN 100 million. 

In the field of water and 
wastewater infrastructure 
Pavlova said that the govern-
ment’s priority is completion 
of the water reform, which is 
the basis for the absorption of 
EU funds under Operational 
Program “Environment”. “The 
sector is in serious condition, 
water losses are huge. We 
need EUR 11.7 billion to up-
date the entire system,” said 
Pavlova and stressed that if 
implementing the water re-
form we can count on EUR 2 
billion under OPE until 2020. 

Minister Pavlova ensured 
the construction business 
that the state would not de-
lay payments on projects that 
are funded by the suspended 
EU funds. “This is important 
both for business and for the 
state, because if not settled, 
we could lose EUR 106 million 
under 28 projects at risk,” she 
said and urged the business 
to certify more quickly the im-
plemented activities so as not 
to lose EU funds. The minis-
ter assured that not to be 
zero year 2015 with respect 
to EU money, will be opened 
measures for collecting pro-
jects. “From 2015 will start the 
schemes “Integral plans for 
urban development”, “Region-
al educational infrastructure” 
and “Regional roads.” They 
will receive BGN 180 million 
for the entire funding period,” 
said Lilyana Pavlova. 

Minister of Transport, 
In format ion Technology 
and Communications Ivaylo 
Moskovski pointed out that 
maximum efforts are ex-
erted for the opening of Op-
erational Program “Transport 
and Transport Infrastructure”. 

Negotiations with the Euro-
pean Commission continue 
and OPTTI is expected to be 
approved very soon. Talks 
with EC aimed at financing 
of the first section of Hemus 
Motorway – from Yablanitsa 
to the road Lovech – Pleven. 
“We are trying to include the 
route of the motorway Hemus 
in OPTTI together with the 
tunnel under Shipka but so 
far the EC does not accept 
it. Brussels believes that the 
main priority is the construc-
tion of Lot 3 of Struma Mo-
torway. The site of Hemus 
Motorway however will be ex-
ecuted regardless of the final 
decision of the Commission,” 
said Minister Moskovski. 

Eng. Asen Antov, Execu-
tive Director of National Com-
pany Strategic Infrastructure 
Projects (NCSIP), said that 
the biggest challenge in 2015 
will be to find a reasonable 
and balanced solution for 
Lot 3.2 of Struma Motorway. 
“The passing of the motorway 
through the Kresna Gorge is 
a very complex project. It 
should be reviewed because 
of geological risks, time con-
straints, sustainability, en-
vironmental and economic 
side,” added Eng. Antov. In 
his words next year NCSIP will 
announce many public pro-
curement orders. The largest 
construction tenders will be 
for the separate stages of He-
mus Motorway and the tunnel 
at Zheleznitsa village, which 
is part of Lot 3 of Struma Mo-
torway. 

“The main ambition of 
Road Infrastructure Agency 
is to complete the projects 
under OP “Transport”, said 
Eng. Lazar Lazarov, Chairman 
of RIA. Among them are the 
two lots of Maritsa Motorway, 
Struma Motorway, the bypass 
road of Gabrovo, Montana 
and the western arc of So-
fia. “In 2015 the regions that 
are our priority are the speed 
road Vidin – Botevgrad, Kalo-
tina Motorway, road junction 
“Lyulin”– “Boyana”, the tunnel 
under Shipka near Gabrovo, 
the speed road from Ruse to 

Veliko Tarnovo,” explained 
Eng. Lazarov. 

“We will conduct a series 
of actions to accelerate pay-
ments under OP “Environ-
ment 2007 – 2013” to be veri-
fied very fast the requests for 
funds that are presented by 
the municipalities. By the end 
of the year we will bring certif-
icates worth BGN 400 million 
in EC,” said Ivelina Vasileva, 
Minister of Environment and 
Water. After an inquiry by Eng. 
Ivan Boykov, Executive Direc-
tor of BCC, she replied that 
instructions were given for 
the rapid recovery of VAT to 
companies executors of sites 
under OPE. 

According to her, in “OPE 
2014 – 2020” are set in axis 
“Water”- BGN 2.4 billion, for 
“Waste”– BGN 520 million. 
“Innovations in OP “Environ-
ment” in 2014 - 2020 are 
linked also with the imple-
mentation of other type of 
projects related to the preven-
tion of floods and landslides. 
Systems to monitor the levels 
of river basins will be built to 
prevent flooding of adjacent 
territories. For this axis are 
provided BGN 155 million. In-
frastructure measures are in-
cluded here,” added Vasileva. 

“At the earliest in the third 
quarter of next year will be 
able to start the implemen-
tation of measures of the 
Program for Development of 
Rural Regions (PDRR), which 
could benefit the construc-
tion sector,” said Vasil Grudev, 
Deputy Minister of Agriculture 
and Food. 

According to him, the con-
struction sector can take ad-
vantage of opportunities in a 
total 5 measures under PDRR 
– investment in tangible as-
sets with an indicative budget 
of EUR 760 million, develop-
ment of farms and enterpris-
es – EUR 173.4 million, basic 
services for the renovation of 
villages and rural areas – EUR 
625.7 million, investment for 
development of forest areas 
– EUR 64.3 million, and for lo-
cal development – EUR 129.9 
million. 
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50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

Пълноцветно лого до 8 кв. см
(само с едногодишен договор)

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

Цяла страница 1000 лв.
1/2 страница  500 лв.
1/4 страница  250 лв.
1/8 страница  125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

За контакти: 
0888 55 39 50 – Ренета Николова
0884 20 22 57 – Калоян Станчев

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  
(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж 8000 бр. 0,20 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,25 лв./бр. 

2015 ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

Снимки Денис Бучел
Предпечат „Вестник Строител“ ЕАД

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

Вестникът излиза всеки петък, материалите за публикациите (дизайн, текст) 
се подават до вторник същата седмица.

 ПРОФЕСИОНАЛНО ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
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Добринка Кръстева, директор 
на Дирекция „Програмиране на 
средствата от ЕС“: 

Те не са изолирани и трябва да работят с бенефициентите всеки ден
Миглена Иванова

Г-жо Кръстева, нека 
започнем с това докъде 
стигна подготовката за 
новия програмен период 
2014 – 2020 г.? Какво е 
свършено досега и какво 
остава?

След може би двего-
дишна подготовка през 
август беше одобрено 
Споразумението за парт-
ньорство между България 
и Европейския съюз (ЕС), 
което дава основата на 
програмирането за след-
ващите 7 години. Доку-
ментът е подготвен от 
тематична работна гру-
па, в която бяха предста-
вени всички партньори 
– социално-икономически-
те, неправителствените 
организации, НСОРБ, ми-
нистерствата, които ще 
инвестират средствата 
до 2020 г. Това е компро-
мисен, общ документ, кой-
то, освен че прави анализ 
на ситуацията по секто-
ри, дава и стратегически 
насоки, къде България ще 
вложи парите за кохезион-
на политика. Но този път 
трябва да направим ре-
форми, за да получим пари. 

Още при предприсъе-
динителните инструмен-
ти – ФАР, ИСПА и САПАРД, 
имаше условия, при които 
България получаваше сред-
ства за проекти. Тогава 
те не бяха толкова ясно 
обвързани с регламенти-
те. В новия програмен пе-
риод връзката е тясна – 
без промени в секторите 
в тях няма да постъпят 
средства.

Оперативните програ-
ми са по-конкретни. Те са 
секторни и междусектор-
ни документи, описват 
политиките на министер-
ствата, откроени като 
стратегически в спора-
зумението. Оперативна-
та програма детайлизира 
тези намерения и посочва 
колко пари трябва да се 
дадат, за да бъдат изпъл-
нени. 

Решихме през този 
период отново да имаме 
9 оперативни програми. 
Нова е програмата за на-
ука, която на практика е 
част от старата за чо-
вешките ресурси. Две про-
грами от стария програ-
мен период са обединени в 
една – „Техническа помощ” 
и „Административен капа-
цитет” стават ОП „Добро 
управление”. 

ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси“ вече е 
одобрена. Тя дава и най-ви-
дими резултати във всеки-
дневието. По нея са пари-

те за социални работници, 
за наемане на служители 
от бизнеса. Тя е изключи-
телно важна и ако се беше 
забавила, може би щеше да 
се отрази на националния 
бюджет. 

Друга програма, фи-
нансирана от Фонда за 
подпомагане на най-нуж-
даещите се лица, ще бъде 
одобрена до Нова година. 
Досега тя се управляваше 
от Министерството на 
земеделието и храните. 
Сега ще се ръководи от 
Агенцията за социално 
подпомагане към Минис-
терството на труда и со-
циалната политика. 

Третата, която може 
с успех да завършим тази 
година, е ОП „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж”. В нея са заложе-
ни едни от най-популяр-
ните мерки – децата да 
могат да ходят по цял ден 
на училище, учителите да 
получават възнагражде-
ния за допълнителната 
си работа, да могат да се 
обучават, да се квалифи-
цират. 

Европейската комисия 
обяви, че започва промя-
на на многогодишната 
финансова рамка. Когато 
оперативните програ-
ми не са одобрени от ЕК, 
средствата, предвидени 
за 2014 г., трябва да бъ-

дат прехвърлени за 2015 г. 
и следващи години. Това 
означава, че трябва да се 
измени регламентът за 
многогодишната финан-
сова рамка. Новият вече 
се приема при единодушие 
от Съвета на ЕС и Евро-
пейския парламент. Това 
прави процедурата доста 
тежка и дълга. Би тряб-
вало да приключи до 31 
май следващата година. 
Дотогава не можем да за-
явяваме средства. Какво-
то заявим до края на тази 
година, това остава, а за 
2015 г. ще искаме сред-
ства до 31 март догодина. 

Желанието на прави-
телството е да имаме и 
други одобрени програми, 
ако е възможно, разби-
ра се. Бяха изпратени в 
Брюксел новите опера-
тивни програми „Региони 
в растеж“, а след това и 
„Иновации и конкурентос-
пособност”, „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура”, „Околна среда”. 

За съжаление по голя-
ма част от тях имаме все 
още отворени въпроси. 
Вицепремиерът Томислав 
Дончев и министрите Ли-
ляна Павлова, Ивелина Ва-
силева и Ивайло Московски 
бяха в Брюксел и се надя-
вам бързо да завършим 
техническите консулта-
ции по тези програми. 

ОПТТИ е с едни гърди 
напред и има доста по-го-
леми шансове от остана-
лите през февруари – март 
2015 г. да бъде одобрена с 
решение на ЕК, да получим 
аванс и да се подготвим 
за първите междинни пла-
щания. 

ОП „Добро управле-
ние” се подготвя по нор-
мативна база от Минис-
терския съвет. Нейното 
ръководство обаче лъка-
туши между Министер-
ството на финансите и 
МС. Имаме амбицията да 
я форсираме, служебното 
правителство подготви 
няколко пътни карти за 
електронното управле-
ние, които липсваха до-
сега. Осигурена е пълна 
мобилизация от страна 
на вицепремиера Румяна 
Бъчварова, за да опишем 
реформата в администра-
цията бързо, защото това 
е вторият ключов въпрос. 
Ако се случи до две-три 
седмици, програмата има 
всички шансове също да 
бъде готова за одобрение 
до Нова година. Ако логи-
ката на административ-
ното обслужване не се 
промени, изоставаме във 
всички сектори. 

Кои оперативни про-
грами според вас ще ос-
танат твърдо за одобре-

ние след май – юни 2015 г. 
и кои са основните спор-
ни въпроси по тях?

Това зависи от разго-
ворите на министрите с 
представителите на ЕК и 
дали и Комисията ще бъде 
гъвкава при одобрение-
то на програмите. Една 
от програмите, по които 
имаме най-много отворени 
въпроси, е „Околна среда”. 
Там проблемът е свързан 
с управлението на сек-
тор „Води”. Основният 
проблем е несъстоялата 
се реформа. Законът за 
водите се променя някол-
ко пъти, стратегията за 
отрасъл ВиК е готова, но 
въпреки всичко реформата 
не е завършена. Има визия 
и по-скоро са необходими 
спешни мерки от страна 
на правителството, за да 
се вземат решения и да се 
детайлизират дейности-
те в сектора. 

Само предвид факта, 
че по новата оперативна 
програма бенефициенти 
са ВиК операторите, то 
промените са времеемки и 
трудни, свързани с множе-
ство процедури и човешки 
ресурс. Процесът се под-
помага от Световната 
банка и инициативата 
JASPERS. 

За ОП „Региони в рас-
теж” е ключов въпросът 
с финансирането за мал-

ките общини, градовете 
от 4-то ниво. Последно 
Министерството на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството пред-
ложи те да бъдат групира-
ни в отделна ос и да кан-
дидатстват за средства 
на конкурентен принцип. 
Мнението на ЕК е,  че 
тези общини не водят до 
растеж и заетост и не 
помагат за справянето с 
демографската ситуация 
в България. За тях Брюксел 
предлага да бъде приложен 
друг принцип – на водено 
от общността местно 
развитие или конкурентен 
подбор, но в границата на 
по-големи агломерации. 
Това си мисля, че ще ос-
тане отворен въпрос. Под 
въпрос е и сектор „Здраве-
опазване”, в който рефор-
мата също не е проведена. 

Оперативна програ-
ма „Иновации и конкурен-
тоспособност” доста се 
разви по времето на слу-
жебното правителство. 
Имахме проблеми с използ-
ването на финансови ин-
струменти, но вече е ясен 
размерът на средствата, 
който ще бъде разходван 
по този начин. Ще има 
финансови инструменти 
почти към всеки от прио-
ритетите на оперативна-
та програма. Към момен-
та няма да участваме в 

Добринка Кръстева е завършила специалност 
„Стопанско управление“ в Софийския университет  
„Св. Климент Охридски”. От 1998 г. работи като 
експерт в МРРБ, а през 1999 г. става началник-сектор 
към националния координатор на програма ИСПА. През 
2001 г. оглавява отдел „Стратегически инвестиции“  
в МФ, Дирекция „Управление на средствата от ЕС“.  
От 2009 г. е в администрацията на Министерския съвет, 
директор на Дирекция „Програмиране на средствата  
от ЕС“.
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инициативата за малките 
и средните предприятия, 
въпреки че сме заявили ин-
терес. Спорен е въпросът 
относно газовата връзка 
между България и Сърбия. 
Проект, който, да не за-
бравяме, беше в стара-
та Оперативна програма 
„Регионално развитие”, 
после беше прехвърлен 
към ОП „Развитие на кон-
курентоспособността на 
българската икономика”. 
Но още е на етап проуч-
вания, което не ни дава 
увереност, че ще се случи 
в близката една година. В 
Споразумението за парт-
ньорство сме записали, 
че той е приоритетен за 
България и имаме възмож-
ност да го финансираме и 
по инструмента „Свърза-
ност на Европа”. В случай, 
че решим да остане в ОП 
„Иновации и конкурентос-
пособност”, трябва може 
би да затворим останали-
те програми, да променим 
Споразумението за парт-
ньорство, да включим це-
лия сектор „Енергетика” в 
него – да се направи ана-
лиз и да се опишат рефор-
мите, да се направи план 
за действие, да се приеме 
отново Споразумението 
за партньорство и тогава 
да одобрим програмата.

Логиката е, че първо се 
одобрява споразумението, 
за да имаме базата, на 
която оперативните про-
грами да се преговарят. 
Важното е да преценим 
дали държим този проект 
за връзката да се финан-
сира по оперативната 
програма, или по инстру-
мента „Свързаност на 
Европа”. Мисля, че трябва 
да обсъдим и третата 
възможност, макар и да 
не знам дали в Министер-
ството на икономиката и 
енергетиката са го прави-
ли – да се възползваме от 
представената програма 
за допълнителните 300 
млрд. евро на председате-
ля на ЕК Жан-Клод Юнкер. 

А Програмата за раз-
витие на селските райо-
ни? При нея като че ли 
има по-тежки проблеми 
за решаване.

Тя се движи в различен 
график, беше подадена и 
малко по-късно. Комен-
тарите по нея са доста, 
но са свързани със сек-
торите, за които досега 
говорихме. Докато не из-
чистим въпросите по от-
ношение на сектор „Води”, 
няма значение дали гово-
рим за ОПОС, или за ПРСР. 
Трябва да се приоритизи-
рат и общинските мерки в 
програмата. Има работна 
група, която се занима-
ва с това, но нещата не 
вървят със скоростта, с 

която всички очакваха. Ко-
легите не са оптимисти  
дали ще успеем да подадем 
програмата тази година. 

Оперативната програ-
ма „Рибарство” пък беше 
изпратена съвсем къс-
но, едва през октомври. 
Може би ще получим ко-
ментарите от Комисията 
към Нова година или след 
това. И тази програма със 
сигурност ще остане за 
одобрение след юни 2015 г. 
Знаете, че регламентът 
за този фонд беше приет 
също с голямо закъснение, 
което донякъде оправдава 
забавянето. 

Какви са възможност-
ите за предварително из-
пълнение на схеми и мер-
ки по сектори?

Това зависи изцяло от 
правителството, регла-
ментите го допускат. 
Според постановлението 
за новия програмен пери-
од до 15 септември тряб-
ва да бъдат публикувани 
индикативните годишни 
работни програми за след-
ващата година. Подготви-
хме документа така, че да 
дадем срок един месец, в 
който схемите да бъдат 
обсъдени с всички бене-
фициенти и партньори, 
защото не е Управлява-
щият орган този, който 
най-добре знае нуждите 
им. Необходимо е той да 
получи обратна връзка и 
да я търси. До 30 ноември 
комитетите за наблюде-
ние трябва да приемат 
индикативните годишни 
работни програми. Зато-
ва те са индикативни – за 
да се променят според 
нуждите. На никого не е 
полезно „да заковем” нещо 
и да не можем да го опти-
мизираме. 

За 2015 г. още не са 
приети индикативните 
програми за ОП „Развитие 
на човешките ресурси”, 
която ще одобрим до 10 
декември, и за Програмата 
за развитие на селските 
райони. Отложихме при-
емането на Програмата 
за добро управление, но 
това не означава, че няма 
да бъде приета до края на 
годината. Другите са го-
тови и одобрени. Чрез тях 
виждаме мерките една до 
друга и можем да ги ко-
ординираме. Така няма да 
се стига до ситуации, в 
които асфалтът да се по-
лага, преди да се изгради 
водопроводът. 

Оттук нататък стра-
тегията ни предвижда в 
програмите да се включат 
мерки, които имаме готов-
ност да обявим. Те са при-
оритетни и не попадат в 
отворените въпроси с ЕК.

Най-рано могат да 
тръгнат от март. За да 

отворят мерките, упра-
вляващите органи тряб-
ва да са одобрили систе-
мите. Те в момента ги 
разработват и ще бъдат 
готови през януари. След 
това Изпълнителна аген-
ция „Одит на средствата 
от ЕС” трябва да влезе 
на проверка, да даде уве-
реност, че системите 
работят, да предложи на 
вицепремиера Томислав 
Дончев оценката си, а той 
да предложи на Министер-
ския съвет да ги одобри 
като управляващи органи.

Ако през март бъдат 
обявени схеми по тях, 
следва оценяване и изли-
зане с решение в срок не 
по-малко от 5 – 6 месеца. 
Ако има обжалвания на ня-
кои от процедурите, пери-
одът може да е по-дълъг. 
Дотогава се надяваме, че 
оперативните програми 
ще са одобрени, ще сме 
получили авансовите пла-
щания, т.е. ще сме захра-
нили бюджета, защото 
той не е в цветущо със-
тояние, за да можем да си 
позволим да харчим сред-
ства от него за дейности, 
принципно финансирани от 
еврофондовете. 

Рискът, който трябва 
да поемем, е стартиране-
то на тръжни процедури, 
преди да имаме одобрени 
програми. Това не е нещо 
ново – така се движим от 
5 години насам, нещата 
се развиват успоредно. 
Единственият шанс е да 
имаме искане за междин-
но плащане догодина и ако 
все пак са в ход тръжни 
процедури и имаме аван-
сови плащания към изпъл-
нителите към октомври, 
за да можем през декември 
да сертифицираме меж-
динните. Съмнявам се, че 
това може да се случи за 
инфраструктурни проек-
ти, но и няма такива пла-
нирани. За „меките” мерки 
е абсолютно възможно. 
Върви програмата за чо-
вешки ресурси, схемата 
за младежката заетост 
мина, тези дни се сключи 
и договор. 

Според мен догодина 
могат да бъдат изплате-
ни средства по програма-
та „Наука и образование” 
като междинни плащания. 
Имаме и т.нар. бюджетна 
линия по „Техническа по-
мощ” – там не ни трябват 
някакви сложни процеду-
ри, за да започнем поне 
оборотно да поддържаме 
структурите, които така 
или иначе поддържаме ра-
ботещи с тези средства. 
Там, където не ни тряб-
ват инвестиции, би тряб-
вало да имаме и междинни 
плащания догодина. Така 
сме планирали във време-
то схемите, че декември 

2015 г. да имаме серти-
фикати за междинни пла-
щания. 

Защо казвате ,  че 
няма планирани инфра-
структурни проекти?

Инфраструктурните 
проекти са зависими от 
Закона за обществени-
те поръчки. Само обжал-
ването по тях може да 
продължи 8 – 9 месеца. 
Това означава, че ако се 
отворят схемите март 
и общините рискуват да 
подготвят процедурите, 
за да ги обявят, те тряб-
ва да имат средства. Не 
знам дали в ситуацията, в 
която са заради старите 
програми „Околна среда” 
и „Регионално развитие”, 
макар че по ОПОС парите 
бяха пуснати, местните 
и централните структу-
ри ще имат финансовата 
възможност да поемат 
първоначално с техния 
бюджет стартирането 
на процедури по ЗОП. Ако 
имаме одобрена финансо-
ва помощ септември – ок-
томври 2015 г., общините 
веднага ще могат да ре-
агират със сключен дого-
вор с изпълнител, но това 
се е случвало много рядко. 
В момента се преглеж-
дат проектите по ОПОС 
и ОПРР, за да се прецени 
рискът от загуба на сред-
ства за тази и следваща-
та година. 

Вероятно по-добре ще 
се справи ОП „Иновации и 
конкурентоспособност”, 
защото предприятията 
са в пълна готовност. Те 
бяха активни и се надявам, 
че ще останат такива.

Тоест отново опира-
ме до подготовката на 
оперативната рамка на 
новия Закон за общест-
вените поръчки, на Зако-
на за еврофондовете.

ЗОП се променя от 
Агенцията по обществе-
ни поръчки. Те имат мно-
го подробен план за него 
и за поднормативните 
документи, включително 
методически указания и 
наръчници. Това е едно от 
основните условия, кои-
то са ни поставени, и се 
следи стриктно от ЕК. 
Всеки месец Агенцията 
по обществени поръчки 
докладва на вицепремиера 
Томислав Дончев как върви 
подготовката на закона. 
До Нова година би трябва-
ло процесът да приключи. 

Но не мисля, че ще има 
чак толкова големи про-
блеми и различия, че да не 
могат да се подготвят 
тръжните документи за 
проектите. Може да има 
вакуум от няколко седми-
ци след момента на одо-
брението от Народното 

събрание до заработване-
то на закона. Не виждам 
проблем, ако законът не се 
приеме от Народното съ-
брание достатъчно рано, 
да стартираме процедури 
по стария ЗОП. Промяната 
на нормативната рамка 
не трябва да е пречка и 
заради това работата да 
спира. 

Що се отнася до зако-
на за средствата от ЕС, 
работата по него продъл-
жава, има работна група, в 
която са включени всички 
заинтересовани страни 
(социално-икономически-
те партньори, неправи-
телствени организации, 
НСОРБ). Рамката остава 
така, както е зададена 
от служебното правител-
ство. 

Към момента имаме 
подготвена нормативна 
база, с която да стар-
тират схемите и нови-
ят период. Още от април 
Министерството на фи-
нансите като сертифи-
циращ орган подготви 
указанията за управление. 
В Закона за управление на 
средствата от ЕС има 
моменти, които изискват 
промени в нормативната 
база, разбира се. Готови 
сме за това. Когато той  
бъде приет, промените в 
постановленията ще от-
немат не повече от месец 
и половина – два. Ще има 
момент, в който проекти 
по една програма ще се 
оценяват по едно поста-
новление, а по друга – по 
друго, но управляващите 
органи са подготвени за 
това и не вярвам да загу-
бим време. 

От Асоциацията на 
консултантите по ев-
ропроектите отправят 
една основна критика – 
че индикативните про-
грами не са достатъчно 
амбициозни, и пак рис-
куваме голяма загуба на 
средства заради това, 
че не стартираме пове-
че предварителни мерки.

Честно казано, това 
е абсолютно противо-
положно на онова, което 
вицепремиерът Томислав 
Дончев коментира, когато 
приемахме програмите. 
Той посочи, че имаме амби-
циозни програми на обща 
стойност 6 млрд. лв., и 
помоли да се погледне по-
реалистично на индика-
тивните програми и да се 
заложат приоритетните. 

По програмата за нау-
ка например има 18 схеми, 
от които 6 са приоритет-
ни. Ако управляващите 
органи обявят схеми за 6 
млрд. лв., бенефициентите 
и изпълнителите едва ли 
биха могли да го понесат. 

Според мен индика-

тивните програми не са 
амбициозни, а свръхамби-
циозни. Средствата, кои-
то трябва да разплатим 
през следващия програ-
мен период, са разпреде-
лени почти равномерно 
през годините. Затова и 
парите по оперативните 
програми са разпределени 
сравнително равномерно 
на годишна база, както е 
зададено по регламент. 
За да бъдат посрещнати 
ефективно големите пла-
щания, управляващите ор-
гани трябва да обявяват 
схеми. Не мога да се съгла-
ся с мнението на консул-
тантите, макар че почти 
всички техни предложения 
и коментари са били много 
полезни. 

Всички знаем какви са 
проблемите и грешките 
от предишния програмен 
период. Научихме ли си 
уроците?

Някои от уроците на-
учихме, но има и неща, 
които повтаряме. Продъл-
жаваме да си мислим, че 
всеки може да работи сам, 
независимо от другите. 
Управляващият орган не 
е изолиран, той трябва да 
комуникира с бенефициен-
тите всеки ден. Отделно 
оперативните програми 
не съществуват сами за 
себе си – те са част от 
системата на структури-
те за кохезионна полити-
ка. Правилата трябва да 
са общи за цялата систе-
ма, да са единни, защото 
бенефициентите са едни и 
същи и искат да работят 
по едни и същи указания. 

Трябва да се научим 
и да поемаме поне мал-
ко повече рискове. Ако не 
го направим, и през новия 
програмен период неща-
та няма да се получат. 
Разбирам, че финансо-
вите корекции са тежко 
наказание, което цялата 
държава понесе на всички 
нива на управление – като 
започнем от частния сек-
тор и най-малката фирма 
до централната админи-
страция, но това, че пона-
сяме санкции, не означава, 
че трябва да стоим и да 
гледаме безучастно, да не 
търсим други решения и 
да не рискуваме. Ако чака-
ме да приемем новия ЗОП 
и не обявим процедури, не 
само 2015 г. ще е нулева, 
но и следващата. Така че 
е нужен малко повече хъс, 
малко повече риск и малко 
повече чувство за общ-
ност. 

Опитваме се да въве-
дем еднакви правила. Ни-
как не е лесно. Ако неща-
та не влязат в един канал, 
ще бъде трудно – това са 
грешките, които повта-
ряме. 
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Обявиха за обществе-
но обсъждане промените 
в Правилника за прилагане 
на Закона за обществени-
те поръчки (ППЗОП). Те са 
публикувани на портала за 
обществени консултации 
на Министерския съвет 
www.strategy.bg. Стано-
вища по тях могат да се 
подават до 15 декември. 
Измененията са свързани 
с последните поправки в 
ЗОП, обнародвани в Дър-
жавен вестник, бр. 40 от 
13 май 2014 г. С тях пра-
вилникът се привежда в 
съответствие със зако-
на, като по този начин се 
създават необходимите 
предпоставки за цялостен 
и последователен подход 
при провеждането на про-
цедурите. 

В ППЗОП е определен 
редът за поддържане на 
списъка с външни експер-
ти по чл. 19, ал. 2, т. 8 от 
ЗОП, които възложители-
те могат, а в някои случаи 
са длъжни да използват 
при изработването на 
техническите специфи-
кации и на методиката 
за оценка на офертите, а 
при конкурс за проект – на 
програмите. Подробно са 
регламентирани и изисква-
нията за включване в него.

Уредени са условията, 
при които се провежда 
жребий за избор на външен 
експерт. Той се включва 
като член на комисията 
за провеждане на проце-
дура при поръчки за стро-
ителство на стойност, 
равна или по-висока от 
9 779 000 лв. Предвидено 
е жребият да се извършва 
автоматизирано от упъл-
номощен потребител на 

възложителя чрез използ-
ване на специализиран 
модул, свободно достъпен 
чрез портала за общест-
вени поръчки.

В правилника са ре-
гламентирани въпросите, 
свързани с възможността 
за представяне на техни-

ческите предложения към 
офертата на участника 
под формата на електро-
нен каталог. 

В новия чл. 47а, ал. 1 от 
правилника е определено 
минималното съдържание 
на договорите за общест-
вени поръчки, което включ-

ва предмет, цена, ред и 
срокове за разплащане, 
данни за страните, размер 
и условия на гаранциите и 
други общоприложими рек-
визити. В съответствие 
с изисквания на чл. 41, ал. 
1 от ЗОП е подготвен при-
мерен образец на контра-
кта за търга.

С  и з м е н е н и я т а  в 
ППЗОП е  предложена 
промяна в правилата за 
осъществяване на пред-
варителен контрол от 
Агенцията по обществени 
поръчки върху процедурите 
на договаряне без обявле-
ние. Предвидено е доказа-
телствата за избора да 
се изпращат само по елек-
тронна поща с използване 
на електронен подпис.

В съответствие с из-
искванията на ЗОП към 
правилника са приложени 
препоръчителните образ-
ци на документи, кои-

Народните представители избраха 
състава на 22-те парламентарни ко-
мисии. ГЕРБ оглавява 9 от тях, Реформа-
торският блок – 5, „БСП – лява България” 
– 1, ДПС – 1, Патриотичният фронт – 
3, АБВ – 2, Българският демократичен 
център – 1. „Атака” не получи нито едно 
председателско място. Комисията по ре-
гионална политика, благоустройство и 
местно самоуправление бе оглавена от 
Найден Зеленогорски от РБ. Негови за-
местници са Дора Янкова („БСП – лява 
България”) и Мартин Иванов (БДЦ). От 
ГЕРБ трябва да предложат зам.-пред-
седател, тъй като ден след като беше 
избран за поста, Николай Нанков беше 

назначен за зам.-министър. 
Комисията по транспорт, информа-

ционни технологии и съобщения също е 
оглавена от РБ – Гроздан Караджов. Не-
гови заместници са Иван Вълков (ГЕРБ), 
Камен Костадинов (ДПС), Петър Петров 
(БДЦ). Начело на Комисията по окол-
на среда и водите е Станислав Иванов 
(ГЕРБ), а зам.-председатели са Свилен 
Иванов (ГЕРБ), Джевдет Чакъров (ДПС), 
Борис Ячев (ПФ). Светлин Танчев от БДЦ 
оглави Комисия по европейските въпро-
си и контрол на европейските фондове. 
Негови заместници са Силвия Хубенова 
(ГЕРБ), Иван Иванов (БСП), Слави Бинев 
(ПФ).

С една година да се 
удължат сроковете за със-
тавяне на техническите 
паспорти на строежи в за-
висимост от категорията 
им. Това предвиждат пред-
ложените за обществено 
обсъждане промени в На-
редба №5 от 2006 г., съоб-
щиха от Министерството 
на регионалното развитие 
и благоустройството.

За строежите от пър-
ва, втора и трета катего-
рия срокът става 31 декем-
ври 2015 г., от четвърта 

– до 31 декември 2017 г., и 
от пета – до 31 декември 
2019 г.

Това е второ удължава-
не, след като през 2012 г. 
те вече бяха продължени. 
Сега отново частни соб-
ственици, областни и об-
щински администрации ис-
кат отсрочка поради липса 
на средства.

Техническият паспорт е 
документ, който съхранява 
информация в интерес на 
всички потребители – соб-
ственици, наематели, па-

Венцислав Георгиев е 
новият директор на Аген-
цията за държавна финан-
сова инспекция (АДФИ). На-
значението му от страна 
на министъра на финанси-
те Владислав Горанов е съг-
ласувано с премиера Бойко 
Борисов според изисквани-

ята на Закона за държав-
ната финансова инспекция.

Георгиев е магистър по 
специалността „Финанси” 
в Университета за нацио-
нално и световно стопан-
ство, София. Цялата му 
професионална кариера е 
в системата на държав-

ния финансов контрол и 
има дългогодишен опит в 
АДФИ. Досега е бил дирек-
тор на Дирекция „Планова 
инспекционна дейност в 
областта на обществе-
ните поръчки” в АДФИ, 
като заема тази позиция 
от ноември 2011 г.

Данък „Лихва” оста-
ва 8% и през следващата 
година. Това решиха де-
путатите, като приеха 
окончателно промените в 
Закона за ДДС. Те отхвър-
лиха предложението на 

ГЕРБ налогът върху дохо-
дите от лихви по депозити 
да се увеличи на 10%. „До-
ходите от лихви са като 
всички други приходи – от 
трудови правоотношения, 
от извънтрудови право-

Павлина Панова и Лозан Панов са нови-
те кандидати за председател на Върховния 
касационен съд (ВКС). Панова е заместник-
председател на ВКС, а Панов е съдия във 
Върховния административен съд. Висшият 
съдебен съвет ще определи на 29 януари кой 
ще застане начело на ВКС. 

Павлина Панова вече беше кандидат за 
поста заедно с колегата си Таня Райковска, 
но нито една от двете не събра нужния за 

1. Комисия по правни въпроси – Дана-
ил Кирилов (ГЕРБ).

2. Комисия по регионална политика, 
благоустройство и местно самоупра-
вление – Найден Зеленогорски (РБ). 

3. Комисия по земеделието и храни-
те – Румен Христов (РБ). 

4. Комисия по труда, социалната и 
демографската политика – Хасан Аде-
мов (ДПС). 

5. Комисия по въпросите на децата, 
младежта и спорта – Борислав Бори-
сов (АБВ).

6. Комисия по здравеопазване – Сто-
ян Тонев (ГЕРБ).

7. Комисия по околната среда и води-
те – Станислав Иванов (ГЕРБ). 

8. Комисия по културата и медиите 
– Слави Бинев (ПФ). 

9. Комисия за контрол над службите 
за сигурност, прилагането и използ-
ването на специални разузнавателни 
средства и достъпа до данните по За-
кона за електронните съобщения – Ди-
митър Лазаров (ГЕРБ). 

10. Комисия по транспорт, информа-
ционни технологии и съобщения – Гроз-
дан Караджов (РБ). 

11. Комисия по вероизповеданията и 
правата на човека – Красимир Велчев 
(ГЕРБ).

12. Комисия по европейските въпро-
си и контрол на европейските фондове 
– Светлин Танчев (БДЦ). 

13. Комисия по икономическа полити-
ка и туризъм – Петър Кънев (БСП).

14. Комисия по бюджет и финанси – 
Менда Стоянова (ГЕРБ). 

15. Комисия по образованието и нау-
ката – Милена Дамянова (ГЕРБ). 

16. Комисия по вътрешна сигурност 
и обществен ред – Атанас Атанасов 
(РБ). 

17. Комисия по външна политика – 
Джема Грозданова (ГЕРБ). 

18. Комисия по отбрана – Михо Ми-
хов (АБВ).

19. Комисия по енергетика – Делян 
Добрев (ГЕРБ). 

20. Комисия за наблюдение на ДКЕВР 
– Искрен Веселинов (ПФ). 

21. Комисия за борба с корупцията, 
конфликта на интереси и парламентар-
на етика – Валентин Иванов (ПФ). 

22. Комисия за взаимодействие с 
гражданското общество и жалбите на 
гражданите – Бойка Маринска (РБ).

Външен експерт ще е член на комисията за избор за търг за 
строителство на стойност, равна или над 9 779 000 лв.

то могат да се ползват 
при процедурите, както 
и примерна методика за 
определяне цената на до-
говорите, възлагани пряко 
на основание чл. 12, ал. 1, 
т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 от 
ЗОП. Според нея цените по 
договори по ин хаус тър-
говете се определят въз 
основа на необходимите 
разходи (себестойността) 
за изпълнение на възлага-
ните дейности, увеличени 
с предвидената от възло-
жителя печалба, както и с 
разчетите/разходите за 
данъци, такси и др. по т. 
8б. Също така предвидени-
ят процент за печалба не 
може да надвишава повече 
от 10% от разходите. 

Припомняме, че с по-
следните промени в ЗОП 
се разшири обхватът на 
вътрешното възлагане и 
то излезе извън комуналния 
сектор. Срещу това изме-
нение имаше становище на 
Камарата на строителите 
в България.

Снимка Емил Христов

избора брой гласове от членовете на ВСС. 
Камен Иванов от ВСС представи 

отново кандидатурата на съдия Панова, 
като изтъкна, че тя притежава безупреч-
ни нравствени качества и добра репута-
ция, което се виждало от позицията на 
съдиите от ВКС в нейна подкрепа. 

Кандидатурата на Лозан Панов беше 
представена от Светла Петкова от ВСС, 
която изтъкна, че той е магистрат от 
средите на върховните съдии и има без-
спорен авторитет.

зарни субекти, обществени 
и банкови институции. Той 
е и основа за управлението 
и поддържането на една 
сграда или инженерно съо-
ръжение през целия период 
на експлоатацията им. Съ-
държа техническа инфор-
мация за зданието – вид и 
година на строителство, 
информация за сеизмична-
та устойчивост, мерки за 
поддържане на сигурност 
и безопасност, информа-
ция за всички извършени 
ремонтни работи след 
въвеждането на обекта 
в експлоатация, както и 
предписания за необходимо 
обновление.

отношения, от наеми, от 
допълнителен труд, от 
всичко”, каза в защита на 
предложението председа-
телят на бюджетната ко-
мисия Менда Стоянова. Тя 
отчете, че депозитите на 
физическите лица възлизат 
на 36 млрд. лв.
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Водещи приоритети на местните власти са финансовата децентрализация 
и усвояването на европейските средства

Миглена Иванова

Премиерът Бойко Бо-
рисов и председателят на 
Националното сдружение 
на общините в България 
(НСОРБ) Тодор Попов под-
писаха споразумение за 
развитието на местните 
власти по време на годиш-
ната конференция и Общо-
то събрание на НСОРБ.

В документа се посоч-
ва, че няма да се допуска 
провеждането на държав-
ни политики за сметка 
на общинските бюджети, 
както и че ще се предос-
тавя информация на общи-
ните за подготвяни бъде-
щи нормативни промени. 

Заложено е и прилага-
нето на съгласувателна 
процедура за проекти на 
нормативни актове, вклю-
чително и подзаконови, 
които касаят местните 
власти, както и оценка на 
финансовото въздейст-
вие на законодателните 

промени върху общините. 
Предвижда се и задъл-
бочаване на диалога със 
законодателната власт 
чрез постоянни дискусии 
в Народното събрание, за 
което беше подписано до-
пълнително споразумение 
с председателя на парла-
мента Цецка Цачева. 

Премиерът обеща, 
че централната админи-
страция ще подкрепя ак-
тивно общините. Той пое 
ангажимент държавата 
да подпомогне местните 
власти по отношение на 
наложените финансови 
корекции по проекти, фи-
нансирани по оперативни 
програми, защото има ре-
ална опасност от фалити 
на общини. 

„Без да бъркаме в бю-
джета, за да помогнем на 
общините, няма да се раз-

минем”, посочи той. 
Сдружението и цен-

тралната администрация 
залагат четири основни 
приоритета в документа 
– финансова децентрали-
зация, ефективно усво-
яване на европейските 
фондове, изпълнение на 
европроектите и подго-
товка за новия програмен 
период 2014 – 2020 г.

Що се отнася до фи-
нансовата децентрализа-
ция, Тодор Попов – пред-
седател на Управителния 
съвет на НСОРБ, пре-
дупреди, че ако не се на-
мерят добри източници 
на приходи за общините, 
бюджетите на местните 
власти ще продължат да 
се влошават.

Сдружението е прове-
ло среща с представите-
ли на Министерството 

на финансите, на която 
е станало ясно, че към 
средата на следващата 
година ще бъдат готови 
нормативните промени, 
необходими за пренасоч-
ването на част от данъ-
ците върху доходите на 
физическите лица към об-
щините. Това означава, че 
следващите стъпки в по-
сока на финансова децен-
трализация вероятно ще 
започнат да се осъщест-
вяват след местните из-
бори през 2015 г. 

Все пак Тодор Попов 
призна, че въпреки фи-
нансовите затруднения 
на държавата общините 
са една от малкото сис-
теми, които получават 
повече пари от бюджета 
за 2015 г. Държавният 
трансфер към тях за след-
ващата година е увеличен 

с над 100 млн. лв., включи-
телно и парите за зимно 
поддържане на пътищата, 
които се предвижда да се 
разпределят по нова ме-
тодология.

Като един от големи-
те успехи на НСОРБ Тодор 
Попов изтъкна промените 
в методиката за определя-
нето на финансовите коре-
кции за местните власти, 
с която се отменя дейст-
вието на принципа „Бене-
фициентът винаги плаща”. 

Припомняме, че според 
нея бенефициентите по 
проекти, финансирани с 
евросредства, вече няма 
да понасят финансовите 
корекции, когато изцяло 
са се съобразили със зако-
нодателните разпоредби, 
когато управляващ орган 
или Изпълнителната аген-
ция „Одит на средствата 
от ЕС” са установили на-
рушения, но изпълнители-
те на европроекти са се 
съобразили с решение на 

Комисията за защита на 
конкуренцията (КЗК) или 
Върховния администра-
тивен съд (ВАС), както 
и в случай, че КЗК и ВАС 
са се произнесли по зало-
жени незаконосъобразни 
изисквания или критерии 
за оценка в процедури по 
обществени поръчки.

Резултатите от ана-
лиз, подготвен от кон-
султантската компания 
KPMG по поръчка на дър-
жавата, показват, че до 
края на 2013 г. са били 
наложени финансови коре-
кции за 160 млн. лв. До при-
ключването на програмния 
период 2007 – 2013 г. те 
могат да се увеличат 
до 320 млн. лв., ако не се 
предприемат мерки, пре-
дупреждава компанията в 
анализа, който беше пуб-
ликуван през лятото.

На Общото събрание 
на НСОРБ бяха приети про-
мени в устава на сдруже-
нието, свързани с форми-

рането на членския внос, 
както и с възможността 
за приемане на асоциира-
ни членове. Те ще имат 
почти всички права на ре-
довните, но няма да могат 
да се включват в органи-
те на управление. Сред 
приоритетите на работа 
на НСОРБ през 2015 г. ще 
бъде разширяването на 
собствените приходи на 
общините и пренасочване-
то на част от подоходния 
данък към техните бюдже-
ти. Целта е този ресурс 
да бъде на разположение 
на местните власти през 
2016 г. Продължава и съв-
местната работа с цен-
тралната администрация 
по Закона за управление на 
средствата от ЕС и под-
нормативната база.

НСОРБ предвижда и 
да си осигури безлихвен 
кредит в размер на 400 
хил. лв., за да продължи 
да изпълнява своите про-
екти. 

Общините в селските райони ве-
роятно няма да осигуряват съфинан-
сиране за проекти за основни услуги 
и инфраструктура, осъществявани с 
пари по „ПРСР 2014 – 2020”. Това оба-
че няма да важи за проекти, които ще 
генерират приходи, съобщи зам.-ми-
нистърът на земеделието и храните 
Васил Грудев на дискусионен форум за 
перспективите пред развитието на 
селските райони, който се проведе 
след Общото събрание на НСОРБ. 

Той обясни, че засега България си е 
осигурила неформална подкрепа от ЕК 
във връзка с въпроса за съфинансира-
нето на проектите на селски общини, 
реализирани по линия на новата ПРСР. 
Въпросът ще подлежи на допълнител-
ни дискусии.

На практика първото полугодие на 
2015 г. ще бъде нулево за общините 
от селските райони по отношение на 
новия програмен период, предупреди 
зам.-министърът.

Снимки от изложбата „Виж София - където строителството среща историята с бъдещето“ 
на фотографа на в. „Строител“ Денис Бучел бяха експонирани в НДК при провеждането на 
конференцията на НСОРБ

Снимки Денис Бучел
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Г-жо Каменова, как 
бихте описали вашата 
община – с нейните при-
родни дадености, култур-
но-историческо наслед-
ство? От 1974 г. град 
Берковица е обявен и за 
национален курорт.

Берковица е наистина 
красив град. С много при-
родни дадености, които го 
отличават от почти всич-
ки други селища в страна-
та. Имаме величествена 
планина, културно-истори-
чески забележителности. И 
най-важното – тук живеят 
добри хора, влюбени в гра-
да си, в Берковския Балкан 
и във всичко онова, което 
прави региона неповто-
рим. Мястото заслужава 
да бъде посетено, разгле-
дано и обикнато от всички 
онези, които поне веднъж 
преминат през мъгливия 
Петрохан или дойдат при 
нас от ветровитите по-
лета и долини на Северна 
България. Искрено се надя-
вам, че и с вашата публика-
ция ще направим общината 
още по-популярна, а и при-
влекателна за нови инвес-
титори и строители. 

Промяната, която сега 
се извършва в града, е на-
сочена именно към това 
– Берковица да стане по-
приятна туристическа 
дестинация. Тук и нагоре, 
към високото, вие наистина 
ще откриете очарование-
то на пешеходния туризъм, 

защото именно при нас мо-
жете да посетите най-див-
ните гори и била на Средна 
Стара планина. Живописни 
екопътеки ще разкрият 
пред очите ви прелести-
те на природата и още куп 
изненади. Теренът е раз-
нообразен и естествено 
предразполага към занима-
ния с велотуризъм. През из-
витите пътеки ще видите 
китните планински селца и 
квартали.

Споменахте прохода 
Петрохан. Днес той беше 
в почти зимна премяна – 
със заскрежени дървета и 
заледени северни участъ-
ци на пътя.

Но независимо от това, 
в нашия район на прохода 
се пътува лесно и прият-
но. Трасето в частта на 
общината беше основно 
реконструирано миналата 
година. Имаше един недо-
вършен участък и трябва-
ше да организираме граж-
данско неподчинение, за да 
принудим АПИ да изпълни 
своето задължение. Защо-
то е неудобно да говорим, 
че национален път, по кой-
то пътуват хора от раз-
лични общини, за последно 
е бил ремонтиран през 
далечната 1987 г. Марш-
рутът през Петрохан е 
най-бързата връзка на Се-
верозападна България със 
София и е важно той да 
бъде в перфектно състоя-

ние. Що се отнася до зи-
мата, Областното пътно 
управление има сключени 
съответните договори за 
зимно поддържане.

Нека уточним – ваша-
та администрация ли ор-
ганизира гражданското 
неподчинение?

Имаше инициативен 
комитет, но всичко стана 
изцяло с моята подкрепа. В 
продължение на два месеца 
всяка неделя се събирахме 
и спирахме движението 
на един участък от пътя. 
Няма как кметът да не е 
при хората си, и то когато 
искат нещо толкова жизне-
новажно. 

По продължението на 
този път към центъра на 
града и в момента се ра-
боти. Благоустройстве-
ните мероприятия не са 
ли малко закъснели по от-
ношение на сезона?

В града ни сега се из-
пълняват няколко проекта. 
За съжаление преди повече 
от година и половина двете 
главни улици на общинския 
център трябваше да имат 
нова визия – със сменени 
асфалт, бордюри и трото-
ари, улично осветление. Но 
жалбите по обществените 

поръчки доведоха до заба-
вяне на строителството. 
Фирмата изпълнител ме 
увери, че ако времето се 
запази без обилни снегова-
лежи, за Коледа ще прере-
жем лентата. С целево фи-
нансиране от държавната 
субсидия облагородяваме 
парк, който вече стопанис-
ва общината. 

„А каква чудна приро-
да е тука! Каква красота 
в това непознато райче”, 
възкликва поетът Иван 
Вазов. Година и полови-
на той живее във вашия 
град.

Иван Вазов е част от 
историята на Берковица. 
Музейният комплекс, в кой-
то влизат къщата музей, 
Художествената галерия 
и Етнографският музей, 
са обособени с решение на 
Общинския съвет и там 
провеждаме известни-
те Берковски Вазови дни. 
Опитваме се и успяваме, 
струва ми се, да съхранява-
ме тази история, защото 
поколенията трябва да зна-
ят и пазят своето минало 
и език именно чрез това, 
което оставяме за тях.

Няколко думи за тран-
сграничното сътрудни-

„В Берковица за пръв път обикнах страстно величествената природа...” 
Иван Вазов 

Георги Сотиров

Този регион на България на-
истина е неподозирано красив. В 
това всеки може да се убеди, ако 
го посети. Мястото пленява – усе-
тиш ли един път диханието му, ще 
се връщаш винаги. С прелестта 
на своята природа Берковската 
планина, която е приютила в мо-
гъщите си прегръдки тази общи-
на, е прекрасно място за туризъм, 
спорт и отдих. А изкачиш ли се под 
връх Ком, и ти като дядо Вазов ще 
станеш страстен почитател на 
величието на планината и на бъл-

гарската природа. Тук е изходният 
пункт за популярните туристи-
чески маршрути – Ком – Емине и 
Ком – Белоградчик, оттук минава и 
международният пешеходен марш-
рут Е-3 от Атлантическия океан 
до Средиземно море и др.

През лятото Берковица очаро-
ва с дивната красота на изгревите 
над планинските първенци, с аро-
мата на горски малини, боровинки 
и цветя, с прочутите си кестени, с 
бистроструйните планински ручеи.

В общината има уникални обек-
ти, които гостите задължител-
но трябва да видят. Сред тях на 
първо място е Часовниковата кула 

– символът и емблемата на града, 
построена през 1762 г. Трябва да 
посетите и къщата музей на па-
триарха на българската литера-
тура Иван Вазов, Градската худо-
жествена галерия, Етнографския 
музей, църквите „Рождество на 
Пресвета Богородица” и „Св. Ни-
колай Чудотворец”, античната и 
средновековна крепост Калето. И, 
разбира се, Клисурския манастир 
„Св. св. Кирил и Методий”, извес-
тен като духовната перла на Севе-
розападна България. Още за днеш-
ния ден на община Берковица – в 
интервюто с кмета Димитранка 
Каменова.

Кметът Димитранка Каменова:

Необходима е повече подкрепа 
за Северозападна България

Димитранка Каменова е магистър по икономика и управление 
на социалните дейности от Югозападния университет 
в Благоевград. Била е главен счетоводител на филиала в 
Берковица на банка „Хеброс” и директор на местния клон на 
„УниКредит Булбанк“ АД. От 2009 до 2011 г. е зам. областен 
управител на Монтана, след което е избрана за кмет на община 
Берковица.

Часовниковата кула

Благоустройствени мероприятия
Берковският патент
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И НСОРБ

чество?
Има идея да се изгради 

ГКПП между област Мон-
тана и окръг Пирот в Сър-
бия. Доста средства са 
необходими. През годините 
са се търсили възможнос-
ти строителството на 
подходите да стане чрез 
някоя от оперативните 
програми, но не се е слу-
чило по една или друга при-
чина. Иначе най-близкият 
път за Сърбия е през КПП 
Драгоман.

Дълги години, доста 
преди промените в нашата 
страна, от двете страни 
на границата се правеха 
прочутите крайгранич-
ни събори и място за тях 
беше местността над с. 
Дива Слатина. Точно там 
може да бъде реализиран 
въпросният ГКПП. Погра-
ничните контакти са нещо 
много хубаво и те в извес-
тен смисъл ще презенти-
рат пред съседите и света 
нашия Северозападен край.

Берковица попада ли 
изцяло в Северния ра-
йон на страната, който 
е известен със своите 
изоставащи темпове на 
развитие?

Няма как да не попада-
ме. Обидно беше, когато в 
началото на годината пре-
дишното правителство 
разпредели 350 млн. лв. за 
общини от цялата страна. 
Непрекъснато се деклари-
раше, че на Северозападния 
район трябва да се отде-
ли по-специално внимание. 
Обаче само две общини от 
област Монтана получиха 
минимално финансиране, а 
останалите, включително 
и Берковица – никакво. Това 
показва, че колкото и да се 
е работило приоритет-
но за Северозапада, нищо 
конкретно не сме видели 
в последните години. Явно 
работим само на думи.

Впрочем развитието на 
региона е една от основ-
ните причини много наши 
съграждани да потърсят 
по-добри условия на живот 
извън общината. Всички 
четем вестници и вижда-
ме констатациите за ряз-
кото разграничение между 
Северна и Южна България. 
Трябва ли да казвам, че от 
двете страни на Стара 

планина живеят еднакви 
българи? Затова е крайно 
време на нашия район да се 
обърне подобаващо внима-
ние. Ако не са оперативни-
те програми, в касата на 
община Берковица нямаше 
да има и един лев.

17 села и един град 
съставят общината. 
Като национален курорт 
туризмът е сред прио-
ритетите ви. Но той е 
трудна работа без благо-
устроени селища. Някои 
са дълбоко в берковския 
дял на Стара планина. Как 
стои въпросът с пътища-
та към тях?

Основният проблем 
на общината е свързан с 
пътната инфраструкту-
ра. В последната година 
и половина непрекъснато 
чувахме, че магистрали 
и пътища не се ядат. Но 
днес всички са убедени, че 
по тези магистрали и пъ-
тища не само се превозва 
хлябът на народа. И затова 
твърдя, че най-важното за 
всяко населено място са 
пътищата. Това най-вече 
е видно от сравнението 
между развитието на об-
щините в нашия район на 
планиране и общините в 
Южна България.

По пътищата идват 
инвеститорите и тури-
стите. Макар че говорим 
все пак за общинска мре-
жа, за която средствата 
от държавата не са много, 
малките кметства са при-
нудени да вземат кредити, 
да търсят дарения и помощ 
от фирми, за да можем да 
приведем и поддържаме 
пътната инфраструктура 
в нормално състояние. За 
да не си чупят хората ко-

лите по нашите друмища и 
да могат да стигат до на-
селените места дори дъл-
боко в планината, дори през 
зимата. Те живеят там или 
отиват да видят преста-
релите си родители.

Какви са надеждите ви 
за новия програмен пери-
од 2014 – 2020 г.?

Новия програмен пери-
од просто не знам как да го 
коментирам. Една цяла го-
дина от него изтече, няма-
ме отворена оперативна 
програма и най-вероятно 
до средата на следваща-
та година ще бъдем в оч-
акване. Но сме обещали 
на нашите съграждани, че 
ще променим населените 
места. На тези хора дъл-
жим много, защото те са 
останали да живеят тук. 

Тази година община 
Берковица изтегли кредит 
в размер на 600 хил. лв. за 
асфалтиране на пътища в 
трите квартала на града. 
Ремонт там не се беше 
случвал, откакто улиците 
са построени, а това не е 
било вчера. В ромския квар-
тал чакълирахме 6 улици. И 
това също стана с кредит. 
Помощ през тази година 
получихме и от местната 
инициативна група, която 
работи с община Годеч. 

Изпълняваме проект в 
10 от 17-те села на общи-
ната. Той е свързан с раз-
витието на отделни ту-
ристически инициативи и 
ще приключи в средата на 
2015 г. Длъжни сме да ра-
ботим и за отдалечените 
села, защото и там хора-
та мислят с категориите 
на XXI в., що се отнася до 
бита и благоустройстве-
ните мероприятия.

Можем ли да смятаме 
като елемент от грижа-
та ви за благоустрой-
ството на общината и 
указателните табели?

Миналата година с 
местната структура на 
хората, които се занима-
ват с ресторантьорство 
и хотелиерство, обсъдихме 
разбиранията си за визия-
та на града. Бизнесмените 
определиха тези табели 
като навременна инициа-
тива и запазена марка на 
града. Съвместно с Ротъ-
ри клуб – Берковица, напра-
вихме и много хубава карта 
на града, с GPS координа-
ти. Трябва да работим за-
едно с бизнеса, това е от 
обща полза.

Разкажете как поддър-
жате общинските сгра-
ди? Лесно ли се стопанис-
ват 9 училища и 6 детски 
градини?

Тази година беше чет-
върта поред, в която кан-
дидатствахме с предложе-
ния по проекта „Красива 
България”. Добре се грижим 
за Дома за стари хора, в 
който в момента живеят 
150 възрастни. Условията 
вътре са прекрасни, ком-
фортно е, топло е и има 
всичко необходимо за спо-
койни старини за нашите 
баби и дядовци. Отново 
чрез местната инициа-
тивна група приведохме 
или привеждаме в добър 
вид и другите домове за 
възрастни хора. Кандидат-
ствали сме и спечелените 
проекти са в процедури по 
изпълнение. Това се отнася 
и за трите детски гради-
ни в града. Останалите 
училища сме обновили по-
рано. При ремонтите на 
общински сгради са въве-
дени и мерки за енергийна 
ефективност. Опитваме 
се с всички възможности, 
с които разполагаме, там, 
където се учат и възпита-
ват нашите деца, добрите 
неща да се случват безпро-
блемно. 

Как оползотворявате 
минералните води в ра-
йона? 

Това също е от ос-
новните приоритети на 
общината. Проектът за 
водопровод за минерална 

вода е разработен още 
през 2007 г., но тогава не е 
нанесен на кадастралната 
карта. С моя екип прове-
дохме среща с инвестито-
рите, на която присъства 
и един от големите българ-
ски строители – инж. Цоло 
Вутов. През 2006 г. той 
е купил сградата на Ми-
нералната баня. На тази 
среща уверих представи-
телите на бизнеса, че ще 
направим довеждащ водо-
провод на минералната 
вода от с. Бързия до града. 
Проектът вече е готов, но 
предстоят отчуждител-
ни процедури. В Общинска 
служба „Земеделие” обаче 
няма как да се направят 
необходимите скици. Ще 
се срещна с министъра 
на земеделието и храни-
те Десислава Танева, за 
да разрешим този проблем 
и отчужденията да тръг-
нат. Защото изминалата 
година за нас беше нулева. 
Имаме ли фирма, която да 
изработи скиците, то по 
най-бързия начин ще запо-
чнем отчуждаването на 
имотите там, където ще 
минава водопроводът. То-
гава ще мога да отида при 
инж. Вутов с готовия про-
ект за изграждане на мине-
ралния водопровод.

Другата ми основна 
грижа е възстановяване 
на лесопарка над града. 
Калето е една от нашите 
забележителности и, сла-
ва Богу, в най-скоро време 
собствеността му ще ни 
бъде върната. Там на площ 
от 16 дка има археологиче-
ски разкопки, които след 
съответната компетент-
на намеса ще бъдат още 
едно привлекателно място 
за туристите и жителите 
на града.

Какви идеи се осъ-
ществяват за подобря-
ването на  детските 
площадки и други зони за 
отдих?

Имаме построени дос-
татъчно детски площадки. 
Функционира и т.нар. ули-
чен фитнес, а през следва-
щата година по одобрен 
проект в жк „Изгрев” ще 
направим мини футболно 

игрище. Тоест, където мо-
жем да кандидатстваме и 
привлечем европейски пари, 
го правим.

През новия програмен 
период община Берковица 
попада в групата на 67-те 
града, които са допусти-
ми за финансиране по ОП 
„Региони в растеж”. По 
ОП „Регионално развитие 
2007 – 2013” приключихме 
разработването на ин-
тегриран план на Берко-
вица. Той беше приет от 
Общинския съвет. Имаме 
проекти, които сме зало-
жили в него, и ще канди-
датстваме с тях в момен-
та, в който програмата 
бъде отворена.

Вашата община е с чу-
десен климат през трите 
сезона на годината, но и 
с много студ и сняг през 
зимата. Коментирайте 
проблемите на енергий-
ната ефективност.

В големите летни горе-
щини имаме едни умерени 
температури. Много са 
приятни вечерите, няма 
ги онези нетърпими жеги, 
които настават в полето. 
В този смисъл в община-
та приемаме гости и през 
лятото, и през зимата. А, 
разбира се, планината е 
особено красива напролет 
със събуждането на приро-
дата и есен с неповтори-
мите багри на дърветата.

Ние сме привлекателна 
дестинация за скиорите 
от Видин, Плевен, Монта-
на. Сега под връх Ком има 
две работещи хижи, а през 
2006 г. общинската стана 
собственост на друже-
ство чрез публично-частно 
партньорство между „Глав-
болгарстрой“ АД, община 
Берковица и Училищното 
настоятелство. Това дру-
жество трябва да реализи-
ра големия проект „Спорт-
но-туристически комплекс 
Берковски Балкан”. Задачи-
те са две – да преотредим 
необходимите терени за 
удължаване на пистите и 
да разширим пътя от Бер-
ковица до горе. Това са 16 
км, по които през зимата 
две коли не могат да се 
разминат. 

Снимки авторът

Пътят през Петрохан

Музейният комплекс Клисурският манастир
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Дейностите ще се финансират от държавния бюджет

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева 

Аспаруховият мост 
във Варна ще бъде ремон-
тиран през следващата 
година. Предвидено е да 
бъде изпълнено укрепване 
на цялата конструкция на 
пътното съоръжение, ас-

фалтиране и изолация. В 
момента се извършва про-
ектиране, което трябва да 
даде остойностяване на 
всички необходими строи-
телно-монтажни дейнос-
ти. Финансирането за ре-
хабилитацията на моста 
ще бъде осигурено от дър-
жавния бюджет за 2015 г. 

По думите на кмета на 
Варна Иван Портних през 

следващата година ще 
бъде обновен и пътният 
участък от Катедралния 
площад във Варна до нача-
лото на виадукта. Техни-
ческият проект е готов, 
а средствата за реали-
зацията му са заложени в 
бюджета на общината за 
2015 г.

Аспаруховият мост е с 
дължина 2,5 км, а ширината 

му е 21 м с тротоарите. 
Той е най-дългият на те-
риторията на страната 
и е един от най-големите 
на Балканите. Най-висока-
та му точка е на 52 м над 
морето. Конструкцията се 
крепи на 38 двойки стълба. 
Съоръжението е построе-
но през 1976 г. и оттога-
ва е извършен само един 
мащабен ремонт. Рехаби-

Започна реконструк-
ци я т а  н а  к ръговото 
кръстовище по бул. „Цар 
Освободител” и бул. „Лип-
ник” в Русе. Дейностите 
са компонент от проек-
та „Интегрирана систе-
ма за градски транспорт 
на град Русе”, финансиран 
от Оперативна програма 
„Регионално развитие”. 
Общата стойност на 
проекта е 29 379 323 лв., 
от които 3 367 385 лв. 
са осигурени от община 
Русе. В официалната це-
ремония по стартиране 
на строителството се 
включиха зам.-министъ-
рът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Деница Николова 
и кметът Пламен Стои-
лов.

„Приоритет в стра-
тегията ни е всеки об-
ластен град да получи 
нов облик благодарение на 
интегрирани инвестиции. 
Това не само ще подобри 
начина на живот, но и ще 
изгради инфраструктура, 
привлекателна за нови ин-
веститори и развитие на 
туризма”, заяви зам.-ми-
нистър Деница Николова.

Бул. „Цар Освободи-
тел” е най-натоварената 
пътна артерия в града. 
Трасето свързва голяма 
част от районите в Русе 
и осигурява достъп до 
Републиканската пътна 

мрежа. Поради това ре-
монтните дейности ще 
бъдат обособени на чети-
ри етапа. Те ще включат 
реконструкция на кръго-
вото кръстовище с бул. 
„Липник”, доизграждане на 
пешеходен подлез и промя-
на на настоящото разпо-
ложение на спирките на 
градския транспорт. Ще 
бъде подобрена и улична-

та маркировка и ще се 
подновят пътните зна-
ци по протежението на 
бул. „Цар Освободител”. 
В рамките на проекта ще 
се обособи и бус лента в 
участъка от бул. „Съеди-
нение” до бул. „Христо Бо-
тев”, a в участъка от ул. 
„Александровска” до бул. 
„Съединение” – профил с 
лента за паркиране.

Национална компания 
„Стратегически инфра-
структурни проекти” 
( НКСИП) откри процедура 
за възлагане на обществе-
на поръчка с предмет „Из-
вършване на одит на път-
на безопасност на идейния 
проект на автомагистра-
ла „Струма” – лот 3, част 
„Пътна”. Обследването 
ще включи подробна сис-
тематична проверка за 
техническа безопасност, 
свързана с проектните ха-

рактеристики на лотове 
3.1 и 3.3 от АМ „Струма”. 
Съгласно действащото 
законодателство, свърза-
но със строителството 
на републикански пътища, 
които са част от Трансев-
ропейската пътна мрежа, 
задължително се изисква 
провеждането на одит на 
пътната безопасност. 
Анализът ще бъде изпъл-
нен и в съответствие с 
Директива 2008/96/ЕО на 
Европейския парламент и 

на Съвета от 19.11.2008 г. 
относно управлението на 
безопасността на път-
ните инфраструктури. 
Прогнозната стойност 
на поръчката е в размер 
на 20 хил. лв. без ДДС. Фи-
нансирането на проекта е 
осигурено по Оперативна 
програма „Транспорт 2007 
– 2013”. Оферти за учас-
тие в процедурата могат 
да се подават до 17 ч. на 
8.12.2014 г. в сградата на 
НКСИП.

Eмил Христов 

Министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Ли-
ляна Павлова и председа-
телят на Управителния 
съвет на Агенция „Пътна 
инфраструктура” инж. Ла-
зар Лазаров представиха 
визията на винетките за 
2015 г. Продажбата им 
стартира от 15 декември 
тази година и до начало-
то на коледните празници 
в разпространителските 
пунктове ще има около 2,8 
млн. винетки от различ-
ните видове и за всички 
категории превозни сред-
ства. От тях над 1 млн. 
са годишните стикери за 
леки автомобили. По думи-
те на инж. Лазаров за шес-
та поредна година цената 
на винетките за леките 
автомобили остава не-
променена – годишната е 
67 лв., месечната – 25 лв., 
а седмичната – 10 лв. Без 
промяна са и цените на 
стикерите за моторни-
те превозни средства от 
категория I и II, в която 
влизат тежкотоварните 

камиони и автобусите, съ-
общи министър Лиляна Па-
влова. Леките автомобили 
са в категория III. Както 
всяка година, така и тази 
е променено графичното 
им оформление. Целта е да 
се намали възможността 
за фалшификация. На сти-
керите са вградени две хо-
лограми. Едната е с т.нар. 
първо ниво на защита за 
визуално разпознаване. Тя 
е обемна и с постоянни 
цветове. Вижда се изпъ-
кнала цифра 5. Втората 
холограма е деметализи-
рана, за различните ви-
дове винетки е различна 

и съдържа допълнителни 
защити. Тя е за експерт-
на оценка.

От началото на годи-
ната до края на ноември са 
продадени близо 6 млн. ви-
нетки. Начислените при-
ходи са около 217,5 млн. лв. 
Постъпленията нара-
стват с 1,8 млн. лв. спря-
мо същия период на ми-
налата година. Ръст от 
4% има в продажбите на 
годишните винетки за ав-
томобили. Нараснали са и 
продажбите при месечни-
те и седмичните стикери 
за товарни автомобили и 
автобуси. 

Шест ценови предложения бяха от-
ворени в Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура” в общест-
вената поръчка с предмет „Избор 
на изпълнител за изготвяне на ПУП и 
технически проект за модернизация 
на железопътни участъци”. Офертите 
са подадени по три обособени позиции, 
които са част от „Инструмент за под-
готовка на железопътни проекти по 
Трансевропейската транспортна мре-
жа”. Подготовката се осъществява със 
съфинансиране от Европейския фонд за 
регионално развитие чрез Оперативна 
програма „Транспорт”.

Обособена позиция 1 включва два 
обекта: гара София – гара Волуяк по 
проект „Развитие на железопътен въ-
зел София” и гара София – гара Петърч, 
който е заложен в рехабилитацията на 
железопътна линия София – Драгоман. 
Втората е за модернизацията на тра-

сето София – Перник – Радомир. Обо-
собена позиция 3 включва отсечките 
гара Подуяне – гара Биримирци, гара 
Биримирци – гара Подуяне-разпредели-
телна, гара София – гара Елин Пелин и 
гара Казичене – гара Равно поле – гара 
Столник по проект „Развитие на желе-
зопътен възел София”. 

Допуснатите участници в обособе-
на позиция 1 са двама. Това са обеди-
нение „Цирл и Ко”, които са предложили 
цена 1 350 000 лв. без ДДС, и консорциум 
„Ролплюс – ПСЦ” – 1 310 170 л. без ДДС. 
За трасето София – Перник – Радомир 
кандидатите са обединение „Т и Т Мос-
ти” с оферта 7 340 000 лв. без ДДС и 
консорциум „Нет – Италфер – ИКюИ“ 
– 6 600 000 лв. без ДДС. За обособе-
на позиция 3 се състезават консор-
циум „ТЕЕ – Судоп“, които са поискали 
4 650 300 лв. без ДДС, и „Евротранспро-
ект“ ООД – 5 199 300 лв. без ДДС.

литацията е от изключи-
телно значение, тъй като 
съоръжението свързва 
кварталите „Аспарухово” 
и „Галата” с централната 

част на града. Това е и 
единствената връзка през 
плавателния канал между 
Варненското езеро и Чер-
но море.

Снимкa авторът

Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и 
благоустройството, даде старт на строителството

Кръговото кръстовище в Русе ще придобие съвременен облик
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Първият от 7-те 
центъра за настаня-
ване от семеен тип 
за деца и младежи с 
увреждания бе открит 
във варненското село 
Тополи. На официалната 
церемония присъстваха 
кметът на Варна Иван 
Портних, министърът 
на регионалното раз-
витие и благоустрой-
ството Лиляна Павлова, 
министърът на младеж-
та и спорта Красен 
Кралев. 

Центровете се изграждат с финансиране от ОП 
„Регионално развитие“. Общата стойност на инвести-

цията е над 4,5 млн. лв., като община Варна осигурява 
514 хил. лв. 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

На финалната права е 
обновяването на пл. „Въз-
раждане“ в Плевен. Изпъл-
нението реализира ДЗЗД 
„Обединение Стил Гарант“, 
състоящо се от варненска-
та фирма „Експрес гаран-
цион“ ООД и шуменската 
„ЖСП стил“ ООД. Проектът 
е на сдружение „Проектант-
ски екип“ с ръководител арх. 
Красимир Попов, а надзора 
изпълнява плевенската фир-
ма „Еврострой РН“.

Финансирането е по 
ОП „Регионално развитие“ 

и е на обща стойност 
4 911 841,36 лв. От тях 
4 666 249,29 лв. са безвъз-
мездни, а 245 592,07 лв. е 
приносът на общината. 
Финалното приключване е 
предвидено за януари след-
ващата година.

Големият фонтан е ця-
лостно обновен, управле-
нието и осветлението във 
водата се осъществяват 
с помощта на DMX кон-
тролер с предварително 
зададени няколко различни 
програми с възможност 
за селектиране. Новоиз-
граденото осветление 
на площада е с мощност 
17,7 KW, или с 35% по-мал-

ко от съществуващото 
до момента. Стълбовете 
са с две височини - 16 м и 
4 м. В пешеходните зони за 
отдих са енергоефективни 
лампи с мобилни светоди-
оди с мощност 50 W.

18 826 кв. м са монти-
раните плочки в три цвя-
та с различни размери, 
поставеният сегментен 
паваж около дърветата е 
567 кв. м, оформените так-
тилни ивици са 982 кв. м, 
бордюрите от термолю-
щен гранит са 1737 кв. м, 
тези от стомана CORTEN 
са 89 м, уличните към пар-
кинги са 198 м. Поставени 
са пет афишни колони, 56 

пейки и още 15 за хора с 
увреждания, шест трапе-
цовидни и 45 кошчета за 
отпадъци. На оградата на 
мавзолея е изпълнено архи-
тектурно-художествено 

осветление. 
Очаква се повторно 

обявяване на прекратена-
та процедура за изпълни-
тел за втората фаза от 
обновяване и модернизация 

на физическата среда чрез 
реконструкция на централ-
ната пешеходна зона на 
Плевен за допълнителните 
обекти - водни огледала и 
пеещ фонтан.

Кметът на община Две могили и зам. областният управител 
на Русе Станимир Станчев прерязаха лентата на обновената 
сграда на поликлиниката в Две могили. Ремонтът е извършен 
по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите” и е на стойност 511 710 лв. Ремонт на 
покрив, нова PVC дограма, външно саниране, вътрешно боядисва-
не, подмяна на фаянс и подови покрития са част от дейностите, 
осъществени по проекта. 

Пречиствателната станция за отпадъчните 
води на старата столица Велики Преслав ще зара-
боти тази седмица след 12 години градеж. Тя е била 
проектирана да пречиства отпадъчните води на над 
10 хил. души, но през изминалото десетилетие насе-
лението в града е намаляло. Преди няколко дни екип 
от германски специалисти констатира, че машини-
те в екосъоръжението продължават да са в изрядно 
състояние и то най-после може да бъде пусната в 
действие. 

В проекта са вложени над 5,7 млн. лв., като по-
голямата част от средствата са от държавния бю-
джет. Съоръжението беше официално открито през 
септември 2011 г. Станцията обаче не можа да зара-
боти, защото не беше готов свързващият колектор, 
който довежда отпадъчните води от града до нея. За 
целта бяха нужни още 100 хил. лв.

Общината осигури средствата чрез проект, 
изпълняван по ОП „Околна среда“ за подобряване во-
доснабдяването на града и кв. „Кирково“. Така от-
падъчните води на старата столица вече няма да 
замърсяват р. Камчия.

Завърши рехабилитацията на 14 км от пътя Чепела-
ре - Соколовци. В основния ремонт на участъка, който 
преминава през един от най-красивите проходи в Родо-
пите - Рожен, са инвестирани над 10 млн. лв., съобщиха 
от АПИ. Отсечката осигурява както връзката с курор-
та Пампорово, така и с бъдещия граничен контролно-
пропускателен пункт Рудозем - Ксанти. 

На обекта е положена нова пътна настилка, подобре-
на е отводнителната система, изградени са подпорни и 
укрепителни стени, монтирана е стоманена предпазна 
ограда. Пътният участък е с нова хоризонтална марки-
ровка и вертикална сигнализация. 

Изпълнител на обекта е ДЗЗД „Соколовци 2013“, в 
дружеството участват „Интегрирани пътни систе-
ми“ АД и „Инфраструктурна компания“ АД. Договорът е 
на стойност 9 778 037 лв. с ДДС. Строителният надзор 
се осъществява от „Ежис България“ ЕАД. 

Рехабилитацията е част от проекта „Подобряване 
качеството и достъпността на мрежите за създаване 
на общо бъдеще“ (AccessNet), финансиран по Програма-
та за европейско териториално сътрудничество „Гър-
ция - България 2007 - 2013“ Водещ партньор е Егнатия 
Одос - Гърция. Агенция „Пътна инфраструктура“ е парт-
ньор по проекта от българска страна.

Община Якоруда обяви поръчка за рехаби-
литация на общински път и реконструкция на 
селищна водопроводна мрежа, финансирани по 
Програмата за развитие на селските райони. 
Поръчката е разделена на две обособени пози-
ции: една за ремонт на пътя - 6,67 км, и втора 
за подмяна на всички етернитови водопроводни 
клонове в село Конарско. Общата дължина на 
участъците е 5097 м, а сградните водопроводни 
отклонения са 450 броя с дължина 2700 м. 

Прогнозната стойност за първата позиция 
е 3,91 млн. лв. без ДДС, а за втората – 1,68 
млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 210 
дни. Участниците трябва да имат достъп до 
собствен ресурс, не по-малък от 1,957 млн. лв. 
за първата позиция и 844 835 лв. за втората. 
Необходимо е през последните 5 години да са 
завършили строителство с предмет, подобен 
на съответната обособена позиция. Оферти се 
набират до 8 януари.

Община Хасково обяви поръчка за строителство на сграда 
за персонала на почивен лагер „Смокини“ в землището на Со-
зопол. Проектът включва премахване на съществуващи стари 
паянтови бунгала и изграждане на тяхно място на самостоя-
телна сграда за персонала. Прогнозната стойност на поръчка-
та е 780 хил. лв., а срокът за изпълнение - 345 дни. Кандидати-
те трябва да имат изпълнени не по-малко от два договора за 
последните пет години с предмет, еднакъв или сходен с този 
на обществената поръчка. Оферти се набират до 30 декември.

Очаква се поръчка за втори етап от проекта за градска среда

Община Враца търси изпълнител на аварийно-въз-
становителни работи на инфраструктурни обекти. 
Те са разрушени вследствие на наводненията през 
юли. Планираните дейности включват проектиране, 
строително-монтажни работи и авторски надзор. 
Възстановителните работи са обособени в пет по-
зиции. Прогнозната стойност на поръчката е 1,18 
млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 100 дни.

Избраният кандидат следва да представи банкова 
гаранция в размер 3% от стойността на поръчката.

Срокът за получаване на документи за участие 
е 30 декември, а за подаване на оферти – 6 януари 
2015 г. 
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Община Пазарджик 
търси фирма, която да из-
гради просека за отбиване 
водите на река Марица в 
западния участък, съоб-
щиха от местната адми-
нистрация. Работата ще 
се извършва в коритото 
на реката. Възлагането се 
налага спешно, след като 
със заповед на кмета на 

община Пазарджик от 17 
ноември е обявено бед-
ствено положение за част 
от територията на общи-
ната, включваща зоната 
на тръбни кладенци №1, 
2, 3 и 4 от група „Изток”, 
главните водопроводи за 
водоснабдяване на град 
Пазарджик и помпената 
станция „Мокрище”. 

В участъка на реката 
се предвиждат изкопни 
работи с багер при утеж-
нени условия както на от-
вал, така и на транспорт, 

а след това – направа и 
уплътняване на диги от 
земно-скална маса и заска-
ляване с едроломен камък. 
За достъп на техника до 
зоната за осъществяване 
на строителните дейнос-
ти се предвижда да бъде 
положена основа от не-
сортиран трошен камък, 
след като подходът до ко-
ритото на реката и сами-
ят участък от нея се по-
чистят от храстовидна и 
дървесна растителност. 

Прогнозната стой-

ност на строителните 
работи е до 391 726 лв. 
Средствата ще бъдат 
поискани от Междуве-
домствената комисия по 
възстановяване и подпо-
магане към Министерския 
съвет, съобщиха още от 
общината.

Причината за обявя-
ването на частичното 
бедствено положение е, 
че има заплаха с подкопа-
ването на брега от река 
Марица тя да наближи 
помпената станция, съ-

общи кметът на община 
Пазарджик Тодор Попов. 
Той обясни, че това може 
да доведе до нарушава-
не или прекъсване на два 
важни водопровода, снаб-
дяващи града с питейна 
вода. Става дума за ра-
йона, в който река Топол-
ница се влива в Марица. 
Водата бие в отсрещния 
бряг и той се руши. Там 
няма дига, обясни кметът. 
Според него, за да се реши 
трайно този проблем, е 
необходимо участък от 

около 350 – 400 м да бъде 
обезопасен, като се из-
гради дига. Брегът е бил 
отдалечен от сондажните 
кладенци на около 75 м. В 
резултат на подкопаване-
то му и отмиването на пя-
съка от водата сега раз-
стоянието до кладенците, 
снабдяващи града с вода, 
е само 35 м. При високи 
води на река Марица има 
опасност да достигнат 
кладенците и да замър-
сят питейните ресурси 
на града.

Спешният ремонт на коритото на реката ще се прави в утежнени условия

Предприятие за риба и рибни продукти строи бъл-
гаро-шведска фирма в Айтос. Първата копка е факт. 
Предприятието ще се изгражда до юни. Тогава ще бъ-
дат наети на работа и първите служители в новия цех. 
Те ще са около 200 души, а до края на годината вероятно 
броят им ще нарасне до 250. Това каза председателят 
на Борда на директорите на фирмата Петко Русинов.

Продукцията от цеха е насочена изцяло за износ за 
страни от ЕС. Суровината ще пристига от Северно 
море. „Това е първата най-крупна инвестиция в Айтос 
от 20 години насам“, заяви при откриването кметът 
Васил Едрев. Цехът ще се разположи на 5 дка. 

Обществено обсъждане 
на бюджет 2015 в присъстви-
ето на общински съветници, 
кметове, представители на 
НПО и частния сектор, медии 
и граждани организира Павли-
кени. Като „бюджет на реал-
ността и стабилността“ оп-
редели финансовата рамка от 
12 669 220 лв. в приходната му 
и разходна част кметът инж. 
Емануил Манолов.

Той посочи, че през 2015 г. 
общината ще се подготвя за 
новия програмен период. 

От представянето на бюджета 
стана ясно, че държавната субсидия 
е завишена спрямо миналата година 
с 3,73%, до 8 575 500 лв., в т.ч. за де-
легираните от държавата дейности 
увеличението е 4,13%, до 6 383 200 лв. 
Целевата субсидия за капитало-
ви разходи е увеличена със 7,8%, до 
569 800 лв., а субсидията за зимно 
поддържане – с 22,4%, до 81 200 лв. 

Заложените местни приходи са в 
размер на 1 433 000 лв. в данъчната 
част и на 2 652 000 лв. в неданъчна-
та. Завишение с 5% е заложено тук 
за сметка на подобряване на съби-
раемостта, както и от по-ефектив-
ното използване на отдаваната под 
наем общинска собственост.

В разходната част най-много 
средства са заложени в секторите 
„Образование” – 4,5 млн. лв., в „Общи 

държавни служби” – 2,1 млн. лв., в 
„Благоустрояване” – 1,9 млн. лв., 
в „Социални грижи” – 1,4 млн. лв.

Впечатляваща строителна 
програма за близо 39 млн. лв. 
е заложена в плановете на 
общината и за следващата 
година. Основен източник на 
средства ще са европейските 
фондове. Очакваните вложения 
от собствени бюджетни сред-
ства и целева субсидия за капи-
талови разходи са в размер на 
1 754 915 лв., а от европейски 
фондове – 37 220 076 лв. „Вклю-

чихме обекти, които имат приори-
тетно значение както за общината, 
така и за всяко едно друго от общо 
20-те населени места“, каза инж. Ма-
нолов. Той подчерта, че в началото 
на годината усилено ще се работи 
върху техническите документи, не-
обходими за кандидатстване на об-
щината с проекти при отварянето 
на новите оперативни програми.

Започва предквалифи-
кация за рехабилитацията 
на язовир „Студена“. Тя ще 
се осъществява по проек-
та „Развитие на общин-
ската инфраструктура“ 
със заем от Световната 
банка в размер на 81 млн. 
евро и национално съфи-
нансиране от 20 199 375 
евро. Проектът се реали-
зира от Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то и трябва да бъде из-
пълнен до края на 2015 г., 
а погасяването на заема 
ще става между 2017 г. и 
2028 г. 

Документите са пуб-
ликувани на сайта на 
МРРБ, заявления се пода-

ват до 12 януари 2015 г., 
процедурата е по прави-
лата на банката. Канди-
датите трябва да имат 
средногодишен оборот 
поне 15,8 млн. евро за по-
следните три години. Из-
искват се минимум седем 
изпълнени подобни догово-
ра като главен контрак-
тор, член на джойнт вен-
чър или подизпълнител от 
2004 г. до сега, като поне 
един да е за 12,6 млн. евро. 

Изискванията включ-
ват още три успешни 
договора за инсталация 
или рехабилитация на из-
мервателни системи за 
хидротехническо строи-
телство за 100 хил. евро, 
три договора за електро- 

или механично оборудване 
за 240 хил. евро, три ус-
пешни контракта с при-
ложение на геомембрани, 
един с минимум приложени 
2500 кв. м геомембрани на 
голям язовир и поне един 
договор за подводни ре-
хабилитационни работи. 
За някои специализирани 
работи като електрообо-
рудване и подводни реха-
билитационни дейности 
могат да бъдат използва-
ни подизпълнители.

Язовир „Студена“ е на 
около 0,5 км над с. Сту-
дена,  изграден е 1953 
– 1955 г. за промишлено 
и питейно водоснабдява-
не в района на Перник, за 
енергодобив и защита на 

обработваемите земи от 
наводнения. След 60-го-
дишната експлоатация без 
ремонти са установени 
различни дефекти. „Свеко 
Енергопроект“ изпълнява 
проучване и проектиране, 
включително авторски 
надзор по време на стро-
ителството и работни 
чертежи и детайли. Пред-
стои рехабилитация на 
язовирната стена, ремонт 
на инжекционната завеса, 
възстановяване на дре-
нажните сондажи, ремонт 
на напорния водопровод и 
основния изпускател, под-
мяна на хидромеханичното 
оборудване на водовземна-
та кула и основния изпус-
кател и др.

Георги Сотиров

Научно-техническият съюз по строителство в Бълга-
рия (НТССБ) проведе в Пловдив изнесен семинар по пробле-
мите на управлението на строителните отпадъци и на 
устойчивото строителство. Присъстваха специалисти 
от общината под Тепетата, учени и студенти от раз-
лични ВУЗ-ове.

Акад. Ячко Иванов, председател на НТССБ, запозна 
присъстващите с живота и професионалната реализация 
на инж. Стефан Гешов, който е  изградил павилионите за 
Първото българско изложение в Пловдив през 1892 г. Като 
софийски окръжен инженер той полага грижи за строител-
ството на пътната мрежа и за нейното стопанисване в 
периода 1894 – 1897 г. Инж. Гешов е бил ръководител в Ми-
нистерството на обществените сгради и има изключи-
телен принос за строителството на мостове, пътища и 
обществени здания. Член-основател на БИАД. Презентаци-
ята на акад. Иванов беше интересна и с онагледяването на 
дейността на инж. Гешов с много снимки, някои от които 
бяха показани пред обществеността за първи път. 

Доц. д-р инж. Румяна Захариева от УАСГ запозна ауди-
торията с „Предизвикателствата при приложението на 
законодателството по управление на строителни отпа-
дъци у нас”. От нея стана ясно, че за тази и следващата 
година минималните цели за влагане на продукти от ре-
циклирани строителни отпадъци (СО) в проектите, финан-
сирани с публични средства, варират от 1 до 5% в зави-
симост от вида на строежа (сгради, пътища, техническа 
инфраструктура) и обхвата на строителните дейности 
(ново строителство или реконструкция). Съвсем скоро ще 
възникне потребност от рециклирани продукти, притежа-
ващи необходимите строително-технически свойства, 
които могат да бъдат влагани в строежите при спазване 
на изискванията за определяне на хармонизирани условия 
за предлагането на пазара на строителни продукти. Це-
лите за влагане достигат до 10% през 2020 г.

Доц. Захариева направи анализ на съществуващото 
състояние по рециклиране на СО у нас и на най-добрите 
практики в Европа. Подчертана бе ролята на изследова-
телските и развойните центрове и на браншовите орга-
низации в този процес.

Акад. Иванов разви темата „Устойчивото строител-
ство – състояние, проблеми и перспективи”. 

Акад. Иванов говори и за принципите  за устойчиво 
строителство, към които се отнасят редуцирането на 
ресурсите, повторното им използване, добавянето в прак-
тиката на рециклираните материали, както и изключва-
нето на токсичните. 

С
ним

ка авт
орът
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Шахтите PRO на Pipelife покриват изискванията на стандарт БДС 
EN 13598-2 за гарантиране целостта на шахтата при полагане на дъл-
бочина до 6 м и при височина на подпочвените води до 2 м от дъното 
на шахтата. Това се постига с коравина на удълженията SN ≥ 2 kN/m2 и 
двойно оребрено дъно, което също така и не позволява промяна форма-
та на базата, т.е. входовете и изходът запазват формата и посоката 
си и гарантират водоплътността и проводимостта на системата.

Присъствието на ревизионни и инспекционни шахти от полипропи-
лен производство на Pipelife отдавна е факт на българския пазар. Като 
заместител на традиционните бетонови шахти, освен че отговарят 
на всичко, което нормативните уредби и стандарти изискват, те имат 
достатъчен брой предимства, които ги правят достоен заместник и 
предпочитан продукт, отговарящ на съвременните изисквания за за-
щита и опазване на околната среда.

През последните две години Pipelife успя да достави хиляди шахти 
от тип PRO на десетки обекти в страната, финансирани по оператив-
ните програми.

Pipel ife произвежда ревизионни 
шахти с разнообразна конфигурация, 
съгласно нуждите на клиента и про-
ектните данни – бази с DN630, DN800 
и DN1000, с изградено дъно – кюнета 
и берма, с различен диаметър на при-
съединяваните тръби (от DN160 до 
DN600), ъгъл и височина на присъединя-
ване. Шахтите пристигат на обекта 
с комплектовани елементи, готови за 
монтаж. Базите са предварително из-
готвени в заводски условия, входните 
и изходните адаптори са пригодени 
както за гладкостенни, така и за го-
фрирани тръби, като връзката между 
тръбите и адапторите на шахтите е 
с муфа с гумено уплътнение, удължени-
ята са с вградени стъпала, издържащи 
на вертикален товар от 2kN и хоризон-
тален 1kN. Връзката между отделните 
елементи във височина е също с уплът-
нителен пръстен, което предотвратя-
ва навлизането на вода в шахтата, а 
оттам и нарушаване на плътността на 
засипката в зоната на шахтата, която 
носи пътната настилка.

Нужната височина се постига чрез корекция на височината на дис-
танциращите пръстени, които могат да бъдат с височина 500 mm, 
400 mm и 250 mm. Вариантът с телескопичен конус я прави уникална за 
лесното достигане на нужната височина, както и предпазва от прена-
сянето на динамичните сили от трафик върху стените на шахтата.

Всички елементи на шахтите PRO са произведени по метода инже-
кционно изливане, който позволява да се постигне висока плътност и 
интензивно оребрена външна повърхност, нужна за правилното пола-
гане и сцеплението на шахтата със засипката, равномерно разпреде-
ление на материала, подсилено (оребрено) дъно срещу деформация при 
високи подпочвени води за разлика от технологията на Ротационното 
изливане, където това е невъзможно. 
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„Както в частния жи-
вот на българина семейно-
то огнище и бащиният дом 
са най-скъпите и желани 
придобивки, където се за-
раждат и крепнат всички 
граждански добродете-
ли, така и в обществения 
живот съсловията, акаде-
мически, професионални и 
политическите сдружения, 
имат винаги една задача да 
постигат, а именно да се 
приберат в собствен дом...”. 
Така са обосновали в свое-
то „дружествено списание“ 
жаждата за строителство 
на собствена сграда осно-
вателите на Българското 
инженерно-архитектурно 

дружество (БИАД), сега Фе-
дерацията на научно-техни-
ческите съюзи. 

Сградата на ул. „Г. С. Ра-
ковски“ 108 днес е паметник 
на културата и историята 
й е свързана с факта, че е 
разполагала с една от най-
просторните и желани зали 
в столицата, където годи-
ни наред са се провеждали 
концерти, снимани са пре-
давания, организирани са 
събития.

Но ще ви разкажем въл-
нуващата история на самия 
градеж, който по думите на 
съвременниците е бил дос-
та труден предвид факта, 
че е правен за дом на архи-
текти и строители и било 
необходимо да отговори 
на всички нови за времето 
изисквания и на взиска-
телните по отношение на 
изпълнението стопани. И 
така сградата е започна-
та през 1926 г., завършена 
е през 1929 г. и става една 
от най-забележителните 
за времето си. А ето и как 
е положено началото по раз-
каза на първите архитекти 
и строители на следосвобо-
жденска България:

„Домът на нашето Дру-
жество има своята история. 

Тя е свързана тясно с тази 
на организацията и с нейно-
то културно влияние и разра-
стване. Още с образуването 
на дружеството през 1892 г. 
първите въпроси, които са 
се нашепвали у всички наши 
колеги, са били: „Къде ще се 
събираме?“ Паметен за ис-
торията на нашия имот е 
12 април 1907 г., когато се 
взело решението да се купи 
здание на ул. „Раковска“ за 38 
хил. лв., една износна цена. 
Трудностите се явили вед-
нага, защото е трябвало да 
се събират средствата за 
изплащането на сградата, 
взета най-напред от три-
мата колеги на техен риск 
и отговорност и отстъпе-
на на дружеството като 
последното е внесло около 
11 400 лв. спестени пари. И 
когато се е почнало събира-
нето от отделните членове 
суми за покриването за зае-
ма, тогава е имало и приме-
ри на пожертвувателност, 
но имало и такива, които 
ще останат най-ясно дока-
зателство, как се понижава 
нивото на обществената 
работа у нас. Няколко години 
са били достатъчни, за да 
забрави нашето дружество 
своите дългове. 

И тук би трябвало да 
следва листата на благо-
дарностите към всички ония, 
които са направили нещо за 
първия етап на сдобиването 
на „Българското Инженер-
но-Архитектно Дружество“ 
със собствен дом. Но ние не 
ще споменуваме сега имена, 
повече от радетелите още 
живеят. Те същите още не-
уморно работят, подпомог-
нати от по-младите генера-
ции на нашето техническо 
съсловие, работят и сега 
при започването и изграж-
дането на нашия нов дом с 
неугасим жар и енергия“, се 

казва в списанието на дру-
жеството.

Както става с много 
други неща, войните обър-
кват и градежа на тази 
сграда. Членовете на БИАД 
са привикани да изпълнят 
своя дълг към отечеството. 
Неотърсили се от тежките 
последствия на войната, 
още през 1920 г. мъжете 
от организацията обявяват 
конкурс за строеж на нова 
къща за дружествения дом. 
В разказа за градежа се каз-
ва, че с този конкурс е тряб-
вало да се даде „най-напред 
добрия пример за изгражда-
нето на монументалните 
постройки в страната“. 
Първа премия взема проек-
тът на арх. Русев и арх. Го-
ранов, втора – на арх. Н. Ла-
заров, и трета – на арх. Юр. 
Юрданов и арх. С. Овчаров. 

„Към конкурса всички 
колеги, особено архитекти-
те, са се отнесли с един жив 
интерес. Проектите, които 
са били представени, изра-
зяват едно напълно обосо-
бено съзнание, че се работи 
за сградата на БИАД. Какъв 
устрем у младите и какви 
сили в преценката и издър-
жаността на формата у по-

старите се демонстрираха 
в тоя конкурс! Това бе едно 
начало и един залог за една 
преобразувателна работа в 
областта на нашето стро-
ително изкуство, стигаше 
само организацията на на-
шата държавна техниче-
ска власт да я впрегнеше в 
добре балансираните коли, 
предназначени да изнесат 
строителни мероприятия и 
програмата на държавата 
и обществото“, продължава 
разказът. 

„Но след конкурса отно-
во идва трудното – да се по-
търсят и съберат средства 
и да се намерят хората, 
които имат чародейната 
сила в живота на нашето 
дружество да прилагат про-
ектите във всички области 
на дружествения живот от 
мечти и пожелания в дейст-
вителност и живи дела...“.

И ето, на 29 януари 
1923 г. Върховният съвет 
на дружеството избира Из-
пълнителен комитет в със-

тав инж. Ст. Сарафов, инж. 
Георги Генев, инж. Христо 
Станишев, Васил Салаба-
шев, арх. Георги Фингов, инж. 
Георги Атанасов и инж. Ст. 
Аврамов. 

На 10 март същата го-
дина се открива подписка 
на ипотекарен заем от 
8 000 000 лв. за изграждане-
то на дома. 

Повече от три години се 
работи за събирането на па-
рите, като настоятелство-
то през цялото време полага 
усилия да освободи приходи-
те от наема на дружество-
то и да ги прибавя към фонда 
„Дружествен дом“. 

26 септември 1926 г. е 
денят, когато се полага ос-
новният камък. Строе жът 
на зимниците е напреднал, 
колоните са фундирани и 
стърчат кофражите им. 
Мястото за основния камък 
и самият той са готови и 
поставени. Националният 
флаг, гирлянди от зеленина 
и перспективни изгледи от 
дома красят мястото на 
тържеството. 

И следва нов вълнуващ 
разказ: „Ето ние имаме 
примери от трогателна 
преданост и вълнение към 

това хубаво дело в тоя ден. 
На мястото сме само не-
колцина, един от нашите 
по-стари колеги обикаля и 
като че ли някак се суети, 
идва и казва: „Дайте ми един 
дял, искам да подкрепя това 
хубаво дело”. Това е един от 
ония тихи и скромни наши 
труженици, който мисли 
за общото, преживява ра-
достта на деня, без да има 
високо служебно положение, 
нито пък големи приходи зад 
себе си. Друг един също от 
по-старите колеги ръкува 
се и влага в ръцете ми су-
мата 2000 лв. за два дяла: 
„Ето на, това от мене за 
по случай деня – другите 
два дяла от повинността 
аз ще си ги внеса отделно”. 
За нас са от значение тия 
скъпи чувства към делото 
на Дружествения дом. Те са 
големият залог, че тоя дом 
ще бъде изграден.“ 

Полагането на първия 
камък е уважено от минис-
тър-председателя Андрей 
Ляпчев, министъра на тър-
говията, промишлеността 
и труда Цветан Бобошевски 
и този на железниците, по-
щите и телеграфите Кимон 
Георгиев. 

Между тях са пред-
ставителите на големите 
строителни предприятия в 
страната, на акционерните 
дружества „Гранитоид“, „Ра-
ботник“, „Циклоп“. 

Премиерът пристъпва 
към основния камък и преди 
да удари с чука, държи реч, 
в която изтъква, че не само 
надеждите за едно бъдеще 
на техническа и строителна 
България ще бъдат свърза-
ни с тоя дом, но и нейното 
минало. „Единствено у нас 
между всички съседи след 
Освобождението ни и шо-
сета, и железници, и мини, 
и индустрия, и всичко, що е 
свързано с техника, е дело 
национално, изградено от 
български техник, от бъл-
гарски народни спестява-
ния“, казва той.

Речта на Ляпчев е оце-
нена като „една обективна 
преценка за значението на 
нашата техника в миналото 
и онова, което тя ще има в 
бъдещето“.

Днес на фасадата на 
БИАД стои малка каменна 
плоча. На нея е отбелязано, 
че проектът е дело на архи-
тектите Горанов – Русев. 
Арх. Борис Русев е роден 
на 31 май 1890 г. в Преслав. 
Следвал е архитектура в 
Мюнхен при известните 
професори Хохендер и Тирш. 
През 1916 г. завършва ви-
сшето си образование и се 
връща в България.

Домът на БИАД 
и до днес остава 
сред шедьоврите 
на София

Екзекутивен проект - перспективен изглед. 
Автори: Арх. Русев и арх. Горанов

Проектът - фасада към ул. „Раковски“ и надлъжен разрез

Август 1928 г.

Дружественият дом е 
осветен през 1930 г.

Ресторантът Ноември 1928 г., преди издигането на 
последния етаж

Снимка Денис Бучел Снимка авторът
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Община Балчик
Описание: Обхватът и основните параме-

три на обществената поръчка с предмет „Под-
държане, текущ ремонт, ново строителство, 
основен ремонт, реконструкция, рехабилитация 
и изготвяне на инвестиционни проекти и автор-

ски надзор на общинската пътна и улична мрежа, 
пътни съоръжения, междублокови пространства, 
паркове и алеи, спортни площадки и площадки за 
игра за нуждите на община Балчик”са подробно 
описани в техническото задание на възложителя 
за изпълнение на обществената поръчка.

Възложител: Столична община район 
„Връбница”

Описание: Предмет на обществената 
поръчка „Изграждане и оборудване на двуе-
тажна сграда за ОДЗ за 6 групи деца – две 

яслени и четири градински, в УПИ I, кв. 11, 
местност бул. „Сливница”, район „Връбница“, 
строителни работи и оборудване по одобре-
ни работни проекти, предоставени от въз-
ложителя.

Възложител: Община Ковачевци
Описание: „Реконструкция на улична мрежа 

и улично осветление в населени места в община 
Ковачевци“, финансиран по договор за безвъз-
мездна финансова помощ №14/322/00847 от 

6.11.2013 г. по мярка 322 „Обновяване и развитие 
на населените места” от Програмата за разви-
тие на селските райони за периода 2007 – 2013 
г., подкрепена от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони.

Възложител: Община Белово
Описание: Настоящата поръчка е във 

връзка с избор на изпълнител за извършване 

на строителни работи по инвестиционен про-
ект „Реконструкция и подмяна на вътрешна 
водопроводна мрежа – гр. Белово – I и II етап”.

Възложител: Община Враца
Описание: Избор на изпълнител за из-

готвяне на работни инвестиционни проекти, 
СМР и авторски надзор при осъществяване 

на аварийно-възстановителни работи на ин-
фраструктурни обекти на територията на 
населени места от община Враца.

Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Описание: „Изпълнение на топлоизолацион-

ни работи по съдове и тръбопроводи от основ-
но и спомагателно оборудване от I контур и 
тръбопроводи по грееща среда на V – VI блок и 
Спецкорпус-3 през 2015 г.” обхваща демонтаж 
на съществуващата топлоизолация на съдове и 
тръбопроводи от основно и спомагателно обо-
рудване на I контур на V и VI блок с цел обезпеча-
ване на планирания експлоатационен контрол на 
метала; временно складиране на демонтирана 
ТИ (в ограничени пространства) и последва-
щия й монтаж; изработване на възглавници от 
вата; подмяна на ламаринена обшивка по съдо-

ве, тръбопроводи, колена, тройници и кутии за 
арматури; възстановяване на проектните екс-
плоатационни параметри на повредена топло-
изолация на съдове и тръбопроводи по основно 
и спомагателно оборудване от I контур на V и 
VI блок и Спецкорпус-3; общи топлоизолационни 
дейности по привеждане на оборудване в добър 
експлоатационен вид; демонтаж на повредени 
поддържащи гривни за ламаринената обшив-
ка, възстановяване и обратен монтаж, както 
и монтаж на липсващи такива; почистване на 
помещенията и района на работа; монтаж и де-
монтаж на скелета, както и такива изработени 
по индивидуален проект по място.

Възложител: Община Белица
Описание: „Извършаване на СМР за обект 

„Реконструкция на улична мрежа в с. Краище, 
община Белица”.

Наименование: „Поддържане, текущ ремонт, ново строителство, 
основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и изготвяне на инвести-
ционни проекти и авторски надзор на общинската пътна и улична мрежа, 
пътни съоръжения, междублокови пространства, паркове и алеи, спортни 
площадки и площадки за игра за нуждите на община Балчик”

Наименование: „Изграждане и оборудване на двуетажна сграда 
за ОДЗ за 6 групи деца – две яслени и четири градински, в УПИ I, кв. 11, 
местност бул. „Сливница”, район „Връбница“

Наименование: „Реконструкция на улична мрежа и улично 
осветление в населени места в община Ковачевци“

Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на строи-
телни работи по инвестиционен проект „Реконструкция и подмяна на 
вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово – I и II етап“

Наименование: „Аварийно-възстановителни работи на инфраструктур-
ни обекти на територията на населените места от община Враца вслед-
ствие на наводненията през м. юли и август 2014 г., в т.ч. проектиране, 
строително-монтажни работи и авторски надзор, по пет обособени позиции: 
ОП №1: Аварийно-възстановителни работи на инфраструктурни обекти в 
с. Лиляче. ОП № 2: Аварийно-възстановителни работи на инфраструктурни 
обекти в с. Бели извор и с. Власатица. ОП № 3: Аварийно-възстановителни 
работи на инфраструктурни обекти в с. Горно Пещене и с. Вировско. ОП 
№ 4: Аварийно-възстановителни работи на инфраструктурни обекти в с. 
Мраморен, с. Голямо Пещене, с. Оходен и с. Девене. ОП № 5: Аварийно-възста-
новителни работи на инфраструктурни обекти в с. Веслец и с. Косталево”

Наименование: „Изпълнение на топлоизолационни работи по съдове 
и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I контур и 
тръбопроводи по грееща среда на V – VI блок и Спецкорпус-3 през 2015 г.”

Наименование: „Извършаване на СМР за обект „Реконструкция на 
улична мрежа в с. Краище, община Белица”

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 9 500 000 лв.
Общо количество или обем: При изпълнение 
на поръчката следва да се извърши поддър-
жане, текущ ремонт, ново строителство, 
основен ремонт, реконструкция, рехабилита-
ция и изготвяне на инвестиционни проекти 
и авторски надзор на общинската пътна и 
улична мрежа, пътни съоръжения, междубло-
кови пространства, паркове и алеи, спортни 
площадки и площадки за игра за нуждите на 
община Балчик.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 36

Срок за получаване на документация за 
участие: 29.12.2014 г. Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 7.01.2015 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: гр. Балчик, пл. ,,21 
септември” №6
Дата: 08.01.2015 г. Час: 15:00
За контакти: Милен Йорданов – ст. юрис-
консулт
Факс: 0579 74117
Адрес: Пл. ,,21 септември” №6
Адрес на възложителя: 
www.balchik.bg
Телефон: 0579 71036
E-mail: mayor@balchik.bg 

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 2 237 000 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на документация за 
участие: 5.01.2015 г. Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявле-
ния за участие: 15.01.2015 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. София, СО, ра-

йон „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, 
вх. Б, ет. 3, стая 403
Дата: 16.01.2015 г. Час: 10:00
За контакти: Николина Апостолова
Факс: 029 346654
Адрес: бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б
Адрес на възложителя: 
www.vrabnitsa.bg 
Телефон: 024 957721
E-mail: info@vrabnitsa.bg 

Oсн. предмет: Oсн. предмет: 45000000 – 
Строителни и монтажни работи 
Прогнозна стойност: 1 790 318 лв.
Технически възможности: 
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 6
Срок за получаване на документация за 
участие: 05.01.2015 г. Час: 16:30 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 05.01.2015 г. Час: 16:30
Отваряне на офертите: Сградата на общи-
на Ковачевци
Дата: 6.01.2015 г. Час: 11:00
За контакти: Бойка Лозанова
Адрес на възложителя: www. kovachevtsi.com 
Телефон: 0886 747178
E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg 

Oсн. предмет: 45332000 – Строителни и мон-
тажни работи на водоснабдителни и канали-
зационни инсталации 
Прогнозна стойност: 1 264 417,63 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 4
Срок за получаване на документация за 
участие: 30.12.2014 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 30.12.2014 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: гр. Белово, ул. „Ор-
фей” №4А
Дата: 05.01.2015 г. Час: 11:00
За контакти: Ненка Тодорова
Факс: 03581 2770 
Адрес: ул. „Орфей” № 4А
Адрес на възложителя: http://www.belovo.eu/
Телефон: 03581 2773

Oсн. предмет: 71220000 – Архитектурно про-
ектиране 
Прогнозна стойност: 1 180 949,48 лв.
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 100
Срок за получаване на документация за 
участие: 30.12.2014 г. Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 6.01.2015 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Заседателна зала, 

ет. 2 в сградата на община Враца
Дата: 7.01.2015 г. Час: 10:30
За контакти: Инж. Емилия Беличовска – тех-
ническа част; Славян Янков – по провеждане 
на процедурата
Факс: 092 623061
Адрес: Враца, ул. „Стефанаки Савов” №6
Адрес на възложителя: http://www.vratza.bg
Телефон: 092 629563; 092 622400
E-mail: rozalinageorgieva@b-trust.org 

Oсн. предмет: 45261310 (AA02) – Монтажни 
работи на обшивки (алуминий ) 
Прогнозна стойност: 600 000 лв.
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
31.12.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 
участие: 5.01.2015 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 5.01.2015 г. Час: 16:00

Отваряне на офертите: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 
управление „Търговско”
Дата: 6.01.2015 г. Час: 13:30
За контакти: Елмира Попова
Факс: 0973 72441
Адрес: 3321 Козлодуй
Адрес на възложителя: www.kznpp.org.
Телефон: 0973 76151
E-mail: epopova@npp.bg 

Oсн. предмет: 45000000 – Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 1 269 664,48 лв.
Технически възможности: Изискуеми доку-
менти и информация: 1. Обстоятелството се 
декларира със справка по чл. 51, ал. 1, т. 2 от 
ЗОП за изпълнено строителство, сходно с пред-
мета на поръчката, през последните 5 години, 
считано от датата, определена като крайна 
за получаване на офертите. Справката трябва 
да е придружена от: 1. посочване на публичните 
регистри, в които се съдържа информация за 
актовете за въвеждане на строежите в екс-
плоатация, която информация включва данни 
за компетентните органи, които са издали 
тези актове, стойността, датата, на която 
е приключило изпълнението, мястото и вида на 
строителството; или 2. удостоверения за до-
бро изпълнение, които съдържат стойността, 
датата, на която е приключило изпълнението, 
мястото, вида и обема на строителството, 
както и дали е изпълнено в съответствие с 
нормативните изисквания; удостоверенията 
съдържат и дата и подпис на издателя и данни 
за контакт; или 3. копия на документи, удосто-
веряващи изпълнението, вида и обема на изпъл-
нените строителни дейности. 2. Обстоятел-
ството се декларира със справка-декларация 
за инженерно-техническия екип по образец с 
посочване на образованието, професионална-
та квалификация и професионалния опит на 
експертите. Участниците може да предлагат 
в справката-декларация за инженерно-техни-
ческия екип и други водещи специалисти, така 
че да бъдат подсигурени с техническо ръковод-
ство всички проектни части – по преценка на 

изпълнителя, съгласно представеното техни-
ческо предложение, обвързано с визуализирания 
строителен график за изпълнение на поръчката. 
3. Обстоятелството се удостоверява с пред-
ставяне на заверени копия от валиден сертифи-
кат ISO 9001:2008 (Сертификат за управление 
на качеството или еквивалентен), като въз-
ложителят ще приеме и други доказателства 
за еквивалентни мерки и еквивалентни дока-
зателства. 4. Представя се заверено копие от 
документ, удостоверяващ регистрацията или 
декларация в този смисъл. В случай, че лицето 
е чуждестранно лице, представя се еквивален-
тен документ, допускащ, съгласно законода-
телството на държавата, в която е установен 
и осъществява дейността си, извършване на 
строителните работи – обект на настоящата 
обществена поръчка, в нотариално заверено 
копие, придружено с превод на български език.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
1.07.2015 г. 
Срок за получаване на документация за учас-
тие: 9.01.2015 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления 
за участие: 20.01.2015 г. Час: 12:00
Отваряне на офертите: Заседателна зала на 
община Белица
Дата: 21.01.2015 г. Час: 13:00
За контакти: Венета Топалова – ст. експерт 
„Обществени поръчки”
Факс: 07444 2277
Адрес: ул. „Георги Андрейчин” №15
Адрес на възложителя: 
www.belitsa.acstre.com 
Телефон: 07444 2323
E-mail: obelica@abv.bg 

Още на: 
www.vestnikstroitel.bg
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Цената на първия подводен град ще е 26 млрд. долара

Страницата 
подготви 
Емил Христов

След близо две годи-
ни на проектиране япон-
ската компания Shimizu 
Corporation представи пла-
новете си за първия под-
воден град в света. Спо-
ред тях той би могъл да 
се изгради само за няколко 
десетилетия при цена от 
26 млрд. долара. Наречен 
„Океанска спирала” и за-
хранван от чиста енергия, 
метрополисът по подобие 
на Атлантида е най-нова-
та футуристична схема, 
предложена от Shimizu.

Според авторите на 
иновативния проект той 
ще е разделен на три 
части, с подводен град, 
съдържащ се в сфера с 
диаметър 480 м, която 

може да побере до 5000 
жители и ще включва зона 
със смесено предназначе-

ние, където хората могат 
да живеят, работят и да 
се забавляват. Сферични-

ят град ще плува на по-
върхността на морето, 
но може да се спуска до 

14 км надолу по спирало-
виден път, за да се скрие 
в дълбините на водата по 
време на неблагоприятни 
метеорологични условия. 
Спиралата ще е свързана 
с научноизследователски 
център, който ще копае 
дъното в търсене на бла-
городни метали и ще съз-
дава енергия за града с 
помощта на температур-
ните разлики на океанска-
та вода. 

От Shimizu Corporation 
споделят, че с плана ком-
панията се стреми да 
развие технология, която 
ще даде възможност на 
човечеството да изгради 
подводно жизнено прос-
транство. В него ще се 
произвежда и обезсолена 
вода с помощта на хидра-
влично налягане. Ще има 
рибовъдни стопанства 

около структурата. Спе-
циални микроорганизми 
ще бъдат използвани да 
конвертират въглерод-
ния диоксид в метан за 
производството на енер-
гия. Предложението на 
Shimizu представя в нова 
светлина опасенията от 
покачването на морското 
равнище и загубата на 
обитаеми земи. Дизай-
нът е реализиран с помо-
щта на изследователи 
от Токийския универси-
тет, Японската агенция 
за морски и земни науки 
и технологии, както и от 
Агенцията за научни из-
следвания в областта на 
рибарството. Строител-
ната компания е изчис-
лила, че технологията за 
изпълнение на „Океанска 
спирала“ би могла да е го-
това до 2030 г.

Руски учени разработват хапче с новооткрит 
антиоксидант, който ще удължи живота ни до 120 
години. Разработката е дело на екипа на акад. Мак-
сим Скулачев от Московския държавен университет. 
Препаратът е тестван върху плъхове, мишки, риби 
и кучета и дава отлични резултати. Новооткрити-
ят антиоксидант въздейства върху митохондриите. 
Това са частите на клетките, отговорни за произ-
водството на енергия. Именно те предизвикват про-
цесите на стареене. С митохондриите се свързват 
случаите на инфаркт, на болестта на Алцхаймер и 
на Паркинсон. Според д-р Скулачев новото хапче ще 
може „да отложи старостта“ и това вече е техни-
чески изпълнимо.

Наскоро завърши ра-
ботата по най-голямото 
училище, покрило стан-
дарта за пасивна къща 
в Швеция. Проектът на 
архитектурната ком-
пания Kjellgren Kaminsky 
Architecture, който носи 
името „Коласколан” ,  е 
разгърнат на 8 хил. кв. м, 
като към старата приле-
жаща сграда бе добавено 
ново съоръжение със сме-
сена употреба, следвайки 
строгите стандарти за 
енергийна ефективност 
в страната.

Архитектите започ-
нали проекта чрез доба-
вянето на новия сграден 
модул към съществува-
щия образователен цен-
тър, който побира до 360 

ученици. Пъстри плос-
кости от фиброцимент 
покриват фасадата на 
училището,  като съз-
дават модерна визия на 
постройката. Дворът е 
проектиран така, че да 
е новото сърце на това 

място и не само да осигу-
рява връзка между двете 
сгради, но и да създава 
открита творческа сре-
да за учениците и препо-
давателите.

От самото начало 
проектът е фокусиран 

върху прилага-
нето на редица 
пасивни стра-
тегии. С цел да 
се удовлетворят 
строгите кри-
терии за „пасив-
ни къщи“ в Шве-
ция училището е 
направено така, 
че да се вписва 
в  с т ан дарт а : 
по-малко от 45 
кВтч/кв. м енер-
г и я  г о д и ш н о . 

Всъщност с помощта на 
редица енергийно ефек-
тивни мерки, като на-
пример солидна изолация 
и трайна облицовка, ре-
новираното училище ще 
използва само 38 kHw/
кв. м годишно.

Почивка на километри далече от цивилизация-
та – това предлага курортът 4 Rivers Floating Lodge 
в Кох Андет, Камбоджа. Вилите са построени над 
водата на река Татай. Те са луксозни и изолирани 
от цивилизацията. Единствените шумове, които ще 
чуете тук, са песните на птиците или ревът на 
животни, понякога дори на тигри. Намират се близо 
до гората, в която живеят носорози, слонове и други 
диви обитатели. Комплексът се състои от 12 вили. 
Всяка една побира двама души, а цената на нощув-
ките започват от 125 паунда на вечер.

Получените данни от космическия апарат GOCE на 
Европейската космическа агенция (ЕКА) са позволи-
ли на европейски учените да създадат модел с висока 
точност на океанските течения. „Това е най-добрият 
към днешна дата дигитален модел на теченията в оке-
аните“, отбелязват от ЕКА. Експертите на космиче-
ската агенция подчертават, че научното постижение 
ще позволи да се постигне напредък в изучаването и 
разбирането на процесите в океаните, които оказват 
силно влияние върху климата на планетата. Благодаре-
ние на изстреляния през март 2009 г. научноизследова-
телски спътник GOCE е била съставена подробна карта 
на гравитацията на нашата планета. В нея обаче не е 
отчетено въздействието на ветровете, приливите и 
морските течения. Картата ще позволи на специали-
стите по климата да проследяват с много по-голяма 
точност промените в нивото на моретата и океаните, 
пътищата и мащабите на океанските течения, конфи-
гурацията на ледените шапки на полюсите на Земята. 
Мисията на космическия апарат GOCE завърши на 11 
ноември 2013 г. Спътникът навлезе в плътните слоеве 
на атмосферата и изгоря.

Повече от десетилетие след като „Конкорд” из-
върши последния си полет, поне две компании в индус-
трията работят по създаването на ново поколение 
свръхзвуков самолет. Очакванията са, че тяхната ско-
рост ще е два пъти по-висока от тази, развивана от 
пътническите самолети масово производство. Тези 
машини ще са частни или корпоративни и ще струват 
стотици милиони долари. Базираната в Невада компа-
ния Aerion обяви, че разработва самолет, чиято цена 
ще е 110 млн. долара с общо 12 места на борда си. Биз-
нес самолетът ще може да развива до 1200 мили/ч, или 
1930 км/ч. Това е два пъти по-бързо от Gulfstream G650, 
чиято цена е 65 млн. долара. Компанията има депози-
ти от значителен брой клиенти, а наскоро обяви, че е 
подписала споразумение за сътрудничество с Airbus, 
която построи „Конкорд”. Очакванията са, че първите 
самолети ще бъдат готови през 2022 г. Базираната 
в Бостън Spike Aerospace работи по подобен проект, 
който също ще може да развива над 1900 км/ч.
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Комплексът е на стойност 7,1 млрд. долара
Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Aquis Group ще прераз-
гледа плановете си да по-
строи най-големия хотел 
в света. Инвеститорът 
имаше намерение да за-
почне мащабния проект 
в австралийския курорт 
Кейрнс. „Ще предприемем 
стратегическо прераз-
глеждане на плановете си 

за графика на изпълнение 
през следващите месе-
ци”, се казва в официално 
съобщение на компания-
та. Промяната се налага, 
след като свързаната с 
проекта сделка по придо-
биване на казино е пред 
провал. Предложението 
за Reef Casino Trust не е 
получило необходимите 
разрешителни и по всяка 
вероятност до договор 
няма да се стигне. Офер-

тата е на стойност 214 
млн. австралийски долара. 
Комисията за регулиране 
на хазартните игри и ал-
кохола в Куинсланд обяви, 
че в краткия срок, в който 
трябва да се осъществи 
сделката, няма да е въз-
можно да бъдат предос-
тавени разрешителните. 
В същото време Aquis 
ще погълне друго кази-
но – Casino Canberra, за 6 
млн. австралийски дола-

ра. Инвеститорът, кон-
тролиран от хонконгския 
предприемач Тони Фунг, 
планираше да построи ог-
ромен хотелски комплекс, 
насочен към хазартната 
индустрия. Проектът на 
стойност 8,15 млрд. ав-

стралийски долара (7,1 
млрд. долара) включва 7500 
хотелски стаи, голф игри-
ще с 18 дупки и воден парк. 
Строителството трябва 
да се разгърне на мястото 
на стара ферма за захар-
на тръстика. Местната 

власт в Куинсланд е изда-
ла разрешения за строи-
телството на само 3 нови 
казина в курорта, включи-
телно на Aquis. Целта е 
да се привлекат повече и 
заможни туристи от Юго-
източна Азия.

Турция планира да построи мост над Дарданели-
те, за да облекчи задръстванията в Истанбул, съоб-
щи транспортният министър Лютфи Елван, разкри-
вайки поредния мегапроект на президента Реджеп 
Ердоган. Над протока, който разделя Европа и Азия, 
за последно е изграждан мост от персийския цар 
Ксеркс, наричан Царя на царете. Това станало през 
480 г. пр.Хр., когато мостът бил необходим по пътя 
му за битката при Термопилите. 

Днес протокът е една от най-натоварените ко-
рабни линии и е широк 1,2 км в най-тясната си точка. 
За момента може да бъде преминат само с ферибот. 
„Планираме да изградим нов мост. Ще превърнем ця-
лата област Мармара в околовръстен път, така че 
ще облекчим в голяма степен трафика в Истанбул“, 
коментира Елван. 

Проектите на турското правителство включ-
ват голямо ново летище в Истанбул, трети мост 
над Босфора и канал, паралелен на протока, който 
да облекчи постоянното задръстване от танкери и 
товарни кораби, чакащи да преминат през него. 

Няма никакво съмне-
ние, че това е сграда на 
Франк Гери. Това комен-
тират запознатите с 
проектите на светов-
ноизвестния архитект, 
който наскоро завърши 
първото си здание в Ав-
стралия. „Хартиената 
торба” ,  както вече  я 
наричат някои, е проек-
тирана за Техническия 
университет в Сидни. 
Тя носи всички забележи-
телни характеристики на 
автора си – впечатляващ 
стил с необичайно извити 
и несиметрични форми. А 

тухлите, от които е из-
градена, са 320 хил., пра-
вени по поръчка, за да се 
постигне нестандартна-
та форма. Специфично из-
витите стени се повта-
рят и вътре в сградата. 
Проектът е част от ма-
щабен ремонт на универ-
ситета за над 770 млн. 
евро. Архитектът споде-
ля, че е избрал тухлите, 
за да се впише сградата 
му достатъчно добре в 
околността. „Направих 
няколко лъскави метални 
проекта, но всички те на-
помняха на вече правени 

неща. Чувствах, че но-
вата сграда трябва да е 
нещо различно”, обяснява 
Франк Гери. Официалното 
откриване е насрочено 
за февруари 2015 г. Сред 

най-известните сгради 
на Гери са музеят „Гуген-
хайм“ в Билбао, „Танцува-
щата къща“ в Прага, как-
то и музеят Experience 
Music Project в Сиатъл. 

Нов градски парк, където се срещат морето, 
реката и планината, ще бъде изграден на приста-
нището на южнокорейския град Пусан. Проектът 
за реконструкцията Interactive Pier е на консорциу-
ма SYNWHA, който спечели международен конкурс. 
Някога малко пристанище, днес Пусан е вторият по 
големина градски център на Южна Корея. Разположен 
е на пресечната точка между морето, новия град и 
гъстонаселените жилищни комплекси в подножие-
то на местната планина. Архитектите, планирали 
реконструкцията му, твърдят, че целят да върнат 
хората обратно към природата, която ги заобикаля. 
Градският кей ще бъде превърнат в истински парк с 
множество градини, езерца, площади и открити из-
ложбени пространства. Той ще бъде на няколко нива 
и ще разполага с плаж, док, множество магазини и 
кафенета. Очаква се строителството да започне 
през 2016 г.

Изграждат плаващ парк над река Хъдсън в Ню Йорк. 
Проектът се оценява на 170 млн. долара. Негов донор е 
главният изпълнителен директор на компанията Ай Ей 
Си (IAC) Бари Дилър и неговата съпруга и моден дизай-
нер Диане фон Фурстенберг. Те ще осигурят 130 млн. 
долара от нужните пари, а останалите ще бъдат даде-
ни от държавата. Идеята за този парк е на британския 
дизайнер Томас Хедъруик. 

Той планира да изгради плаващите зелени площи на 
мястото на унищожения Pier 54. Това е кеят, на кой-
то са пристигнали оцелелите от „Титаник“. Неговият 
проект носи името Pier 5. Идеята на дизайнера е всеки 
жител на града да може да се разходи, да се отпусне или 
да похапне. Бъдещият остров ще е с обща площ 10 хил. 
кв. м и капацитет за 4 хил. души. Плаващият парк ще е 
разположен на колони, наподобяващи гъби, издигнати на 
различна височина, което ще осигурява и различни нива 
на повърхността на острова. На него ще има и амфи-
театрална сцена с места за 700 зрители, на която ще 
се изнасят публични представления. Строителството 
трябва да започне през 2016 г. и да приключи до 2019 г.

Проект за изграждането на първия от 42 години на-
сам небостъргач в Париж скара представителите на 
различните партии в управата на града. Предложението 
беше отхвърлено след гласуване, което завърши със 78 
гласа „за“ и 83 „против“. То предвиждаше триъгълната 

кула да се извисява на 180 м в южната част на града. 
Това щеше да е третата най-висока сграда в Париж 
след Айфеловата кула (324 м) и кулата „Монпарнас“ (209 
м), построена през 1972 г. Проектът е дело на прочу-
тите швейцарски архитекти Жак Херцог и Пиер дьо 
Мьорон. Инвестицията в него се оценява на 500 млн. 
евро, а бизнесът го подкрепя с аргумента, че строител-
ството ще осигури работа на 3000 души. Според про-
учвания на общественото мнение обаче жителите на 
Париж не възприемат добре плановете за небостъргача. 
Представителите на опозицията отхвърлиха проекта с 
аргумента, че такава висока сграда няма да се вписва в 
архитектурата на района. Кметът на Париж Ан Идалго 
обяви, че ще обжалва процедурно решението, тъй като 
някои от градските съветници са нарушили тайната на 
вота, като са разкрили предпочитанията си. 
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Криминалният роман „Пепеляшките“ изследва 
най-тъмните страни на човека. Кристина Улсон на-
сочва вниманието на читателя към психологията на 
насилието. Писателката се впуска в тежкия свят на 
престъпленията с история за мъж, твърдо решен да 
отмъщава за прегрешения в миналото. Следовате-
лите бързо разбират, че си имат работа с психопат, 
чиито мотиви са толкова неясни, колкото са ужасни 
и методите му. 

Напрежението и ужасът са неразделна част от 
повествованието. Като експерт по борба с теро-
ризма в Организацията за сигурност и сътрудни-
чество в Европа (ОССЕ) Кристина Улсон използва 
професионалните си познания, за да засили ефекта 
на дебютния си роман. Авторката създава вълну-
ваща, наситена с обрати сюжетна линия, в която 
преплита минало и настояще.

Шестгодишната Лилиан изчезва от влака меж-
ду Гьотеборг и Стокхолм точно когато превозното 
средство спира на Централната гара в столицата. 
Комбинацията от малшанс, разсейване и прецизното 
планиране на непоколебим похитител са причината 
момиченцето сякаш да потъне в нищото. Полицията 
впряга веднага всичките си ресурси, за да открие 
детето и да накаже извършителя. Разследването е 
поверено на легендарния полицай Алекс Рехт и него-
вите помощници – енергичния инспектор Педер Рюд 
и цивилния следовател Фредрика Бергман.

Надеждата на органите на реда, че скоро ще от-
крият детето живо и здраво и ще арестуват баща-
та, се превръща в илюзия, когато медицинска сес-
тра и лекар от Спешното отделение на болницата в 
Умео откриват тялото на момиченце, захвърлено на 
тротоара пред болницата. На челото му е изписано 
„Отхвърлено”.

Авторката Кристина Улсон е работила като ди-
пломат в Министерството на външните работи, 
като анализатор във Военната академия, анализа-
тор в тайните служби и аташе в Багдад. Автор е 
на редица научни трудове на външнополитическа те-
матика. От януари 2011 г. Кристина е експерт по 
борба с тероризма в ОССЕ във Виена. Така тя е на 
крачка да осъществи детската си мечта – да бъде 
едновременно агент на ЦРУ и писател. 

Филмът е най-нова-
та творба на британския 
режисьор Стивън Долдри, 
който три пъти е бил но-
миниран за „Оскар” („Били 
Елиът“, „Часовете“ и „Че-
тецът“).

„Измет” ни пренася в 
най-пропадналите гета на 
Рио де Жанейро. Три мом-
чета, които ровят из бок-
лука, попадат на портфейл. 
Те изобщо не подозират 
как тази находка ще про-
мени животите им завина-
ги. Тримата се забъркват в 
необикновено приключение 
в надпревара с времето, 

опитвайки се да задържат 
изпълнения с тайни порт-
фейл и да избегнат поли-
цията, която е по петите 
им. Докато сглобяват ис-
торията на притежателя 
на портфейла и разкриват 
информация за корумпира-
ни политици, откраднати 
пари и полицейско насилие, 
те трябва особено да вни-
мават на кого се доверя-
ват, защото враговете 
дебнат навсякъде.

Интересно е, че бра-
зилците на 14 – 15-годиш-
на възраст, които влизат 
в главните роли, са аб-

солютни аматьори – те 
застават за първи път 
пред камера, след като са 
открити по улиците на 
Рио. Режисьорът Стивън 
Долдри споделя, че това 
е било истинско предиз-
викателство за екипа на 
продукцията. Всичко е за-
висело от нагласата им – 
дали и кога ще дойдат на 
снимки и дали ще бъдат в 
нужното настроение. Дру-
го предизвикателство, с 
което се сблъсква екипът, 
е езиковата бариера – по 
време на снимките рабо-
тят основно местни хора, 

които не говорят англий-
ски. Руни Мара, която се 
превъплъщава в американ-
ска мисионерка, заяви, че 
това е допринесло за ав-
тентичността на диало-
зите в самия филм, голяма 
част от които са на пор-
тугалски. 

„Измет” е невероятно 
приключение в най-тъмни-
те дебри на живота в Рио 
де Жанейро. Историята 
разказва за приятелство-
то, оцеляването и жела-
нието да направиш това, 
което е правилно, незави-
симо от последствията. 

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Проектът „Майстори на 
фотографията” продължава 
с първата самостоятелна 
изложба на Раян Макгинли 
в България. Експозицията, 
която ще бъде открита на 
12 декември във Vivacom Art 
Hall, ще представи селекция 
от 20 фотографии. Друга 
серия творби, които ще бъ-
дат изложени в София, се 
състои от черно-бели сту-
дийни портрети.

38-годишният Раян 
Макгинли започва своята 
фотографска кариера, кога-
то е на 21, а едва на 25 го-
дини прави самостоятелна 
изложба в Whitney Museum 
of American Art. Така става 
вторият най-млад фото-
граф с експозиция в Музея 
за модерно и съвременно 
американско изкуство. През 
2003 г. е обявен за фотограф 
на годината от American 
Photo Magazine, а през 
2014 г. мъжкото списание 
GQ го нарича „най-важния 
фотограф в Америка”. След-

ват редица изложби в едни 
от най-престижните гале-
рии в света – Team Gallery 
(Ню Йорк), Galerie Perrotin 
(Париж, Хонконг), Ratio 3 
(Сан Франциско), Alison 
Jacques Gallery (Лондон) и 
др. Работите на Макгинли 
присъстват в много музей-
ни колекции, включително в 
музея „Гугенхайм” в Ню Йорк 
и в Музея за модерно изку-
ство в Сан Франциско. Из-
ключително интересен и за 
големите артколекционери, 
негови творби се съдържат 
в колекциите на сър Елтън 

Джон, Стела Макартни, Ев-
гений Лебедев, Паоло Булга-
ри и много други известни 
личности.

Известен с фантас-
тичните си фотографии на 
младежки приключения сред 
природата, Раян Макгинли 
създава съвременни визу-
ални разкази за свобода, 
младост, хедонизъм. Те пре-
търпяват голямо развитие 
– от първите работи на 
твореца, които документи-
рат градския живот на кръ-
га му приятели в Манхатън, 
до прецизната му и сложна 
фотографска практика 
днес. Макгинли все още 
документира съвременния 
живот, но реалността, коя-
то улавя, е представена в 
майсторски режисирани си-
туации. Артистът работи 
почти като филмов режи-
сьор, аранжирайки кадрите 
и създавайки драматични 
ефекти. Постановка, ос-
ветление, специални ефек-
ти – всичко това е част от 
неговия креативен процес. 
„В един момент просто ня-
мах търпение кадърът да 
стане. Реших, че повече 
няма да чакам, и започнах 
сам да го правя”, разказва 
за техниката си той.

Изложбата на Раян Мак-
гинли може да бъде видяна 
до 30 януари 2015 г.

Списание GQ го нарича „най-важния фотограф в Америка”
Фотокредит Раян Макгинли

Lionsgate – студиото, 
което създаде филмите по 
едноименните романи на 
Сюзън Колинс, обяви, че пла-
нира театрална версия на 
хитовата поредица „Игри-
те на глада”. След огромния 
успех на трилогията – кни-
ги и филми по целия свят, 
продуцентите смятат, че 
естественото развитие на 
марката е тя да се превър-
не в театрална пиеса. 

За премиерата на по-
становката в Лондон през 
2016 г. ще бъде построен 
специален театър в бли-
зост до стадион „Уембли”. 
В момента Lionsgate водят 
преговори и с холандски 

компании, с които да поста-
вят заедно пиесата „Игри-
те на глада”. Продуцент на 
грандиозния спектакъл ще 
бъде носителят на награда-
та „Тони“ Робин де Левита. 
Създателите на култовата 
поредица филми вярват, че 
неговият талант в съчета-
ние с изключително инова-
тивни технологии ще оси-
гурят уникално изживяване 
за феновете. 

Междувременно по-
следният филм от пореди-
цата – „Игрите на глада: 
Сойка-присмехулка, част I”, 
се превърна в най-гледана-
та кинопремиера на годи-
ната в България. С повече 

от 45 хил. зрители трета-
та част на антиутопията 
се нареди на първо място 
по брой зрители в първите 
си три дни на голям екран, 
като изпревари досегаш-
ния първенец „Дракула: 
Неразказан“. В САЩ пък 
филмът постави своеоб-

разен рекорд със своите 
123 млн. долара приходи 
за един уикенд. Филмът се 
превърна в най-касовата 
премиера за годината от-
въд океана, като изпрева-
ри досегашния номер едно 
– „Трансформърс: Ера на 
изтребление“.
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която решила, че вече 
не се нуждае от място 
за отмора край морето. 
Павилионът е построен 
край фермерската къща, 
наета от принца регент 
при първото му посеще-
ние през 1786 г. Тук той 
лекува подаграта си с 
морска вода и се наслаж-
дава на своята връзка с 
мисис Фицхърбърт. 

Необикновената ар-
хитектура е  дело  на 
Джон Наш. Замъкът с 
неговите ориенталски 
форми и минаретата и 
куполите в индийски ар-
хитектурен стил е по-
строен през XVIII в. Из-
дигнат е на три етапа. 
Основите са положени 
на мястото на предиш-
на постройка, известна 
като Брайтън Хаус. За-
мъкът се използва по-
нататък и от брата на 
Джордж IV – Уилям IV, и 
от кралица Виктория. 
Тя и Алберт са чести 
посетители на Двореца 
на насладите, но крали-
цата не е очарована от 
атмосферата на край-
морския град и в крайна 
сметка спира своите по-
сещения.

Първите архитектур-

ни работи на брега на 
Брайтън завършват с 
появата на неокласиче-
ска постройка, която е 
дело на архитекта Хе-
нри Холанд. Между 1815 
и 1822 г. Джон Неш пре-
връща Кралския пави-
лион в натруфената и 
пищна постройка, която 
виждаме и до днес. Ве-
ликолепните декорации 
и фантастични детайли 
по интериора, решени 
в подчертано китайски 
стил, са реставрирани 
напълно.

Разходката в Крал-
ския дворец ви гаранти-
ра същинско приключе-
ние сред митичния свят 
на странни същества 
от епохата на Регент-
ството, която се усеща 
в запазените оригинална 
мебелировка и декорации, 
пъстри цветове и плато-
ве.

Говори се, че самият 
Джордж IV буквално е 
крещял от радост, ко-
гато е видял завършен 
своя замък. И днес посе-
тителите имат повод 
за подобна еуфория при 
вида на необичайните и 
изключително пищни въ-
трешни пространства 

на замъка.
Впечатляваща е т.нар. 

Музикална стая.

Тук може да се види 
щедро декориран купо-
лест таван от безброй 
позлатени миди, както 
и ръчно тъкан килим. Не 
пропускайте и Великата 
кухня – железните палми, 

които бележат украсата 
й, пищния полилей и сре-
бърния дракон, както и 
една превъзходна колек-
ция от медни изделия.

Н е п о в т о р и м а  е  и 
т.нар. Кралска чайна с 
нейния просторен бал-
кон, гледащ към прелест-
ните градини на Крал-
ския павилион. Замъкът 
предлага всички удоб-
ства за приятно и неза-
бравимо прекарване на 
туристите и гостите. 

Част от залите 
се отдават под 
наем за сватби 
и други празнен-
ства.

Разходката 
неминуемо мина-
ва и през две от 
най-известните 
църкви .  Една -

та е „Сейнт Никълъс” – 
най-старата сграда в 
Брайтън, датираща от 
около 1350 г., с изкусно 
гравиран купол. Другият 
известен храм е 

църквата „Сейнт Пол” 

в центъра на града. 
Открита през 1848 г., тя 
е четвъртата подведом-

ствена на викария Хенри 
Уагнър, но единственият 
действащ в града англи-
кански храм.

Разбира се, не бива да 
пропускате и Престън 
парк, чийто вид е харак-
терен за викторианска-
та епоха.

Наред с историче-
ските забележително-
сти Брайтън предлага 
множество забавления 
и атракции. Една от тях 
е пътуване с най-стара-
та в света действаща 
електрическа железница 
– „Волкс”.

Другата атракция е 
около морския бряг. Сгра-
дите на двата кея се 
смятат за известни об-
разци на викторианската 
архитектура. На един от 
тях е разположено про-

чутото здание „Брайтън 
Пиер” ,  открито на 20 
май 1899 г. Това е подхо-
дящото място, от което 
да направите своите 
прекрасни снимки на мо-
рето. „Брайтън Пиер” е 
известен със своите ар-
кади, ресторанти и уве-
селителен парк. Другата 
известна сграда е „Уест 
Пиер”, която изгоря през 
2003 г. и бе взето реше-
ние да бъде заменена от 
футуристична кула за на-
блюдения.

Ако продължите раз-
ходката си и в покрай-
нините на Брайтън, то 
непременно посетете 
имението „Брънсуик” в 
източните покрайнини 
на Хоув. То е интересно 
начинание от 1825 г. , 
което  представл ява 
блестящ пример за ти-
пичната за Брайтън ар-
хитектура на Регент-
ството.

В студените английски вечери да ударим по тъмна бира

Кварталът около пристанището

Плажовете са винаги пълниЧасовниковата кула от времето на кралица Виктория

Изглед към Кралския павилион

петък, 5 декември 2014

Светослав Загорски

Има английско град-
че на брега на Ламанша, 
което през лятото може 
спокойно да наричате 
„малкия Лондон“. И това 
не се дължи на архите-
ктурна прилика – тук 
липсват безкрайните 
забележителности, няма 
го и натоварения тра-
фик. Градчето е морски-
ят курорт Брайтън, къ-
дето целогодишно всеки 
уикенд минимум 150 хил. 
лондончани прекосяват 
90 км и се пренасят край 
брега на океана. Незави-
симо дали е лято, или е 
зима. През деня се раз-
хождат или припичат на 
8,7 км просторен чакъ-
лест плаж, а вечер пъл-
нят пъбовете. Тук наис-
тина има къде да се пие 
бира или чай, както и да 
се хапва пай от бъбрече-
та и пудинг. Курортът 
разполага с над 300 кръч-
ми и множество красиви 
чайни. 

Освен място за по-
чивка Брайтън е и уни-
верситетски център. 

Предишното му име е 
Брайхелмстън Вилидж и 
датира от XVIII в. Име-
то е на древно селище 
по тези места отпре-
ди 1086 г. Дъ Лейнс пък 
е единственото място, 
запазило своя облик от 
времето на френското 
опожаряване на Брай-
хелмстън през 1514 г. Ня-
кога тук са се подвизава-
ли нелегални търговци на 
антики, а днес е пълно с 
модни магазини.

По-късно градът ста-
ва известен като Брай-
тън с одобрението на 
принца регент, известен 
впоследствие като крал 
Джордж V. Той управлява 
като регент по време на 
властването на баща си 
Джордж III, смятан още 
по онова време за луд. 
Този период е известен 
с наименованието Ре-
гентството.  Именно 
тогава Брайтън се оч-
ертава като най-модния 
английски и един от пър-
вите европейски морски 
курорти. След като през 
1841 г. е свързано с жп 
линия, селището започ-
ва бързо да се развива. 
През 2000 г. Брайтън и 
Хоув получават статут 
на град в чест на новото 
хилядолетие. 

Безспорният му сим-
вол, който се нарежда 
сред великите шедьоври 
на Великобритания, е 

Кралският павилион. 

Той  е  откупен  от 
градската управа през 
1849 г. за 53 хил. лири 
от кралица Виктория, 



Елица Илчева

Да започнем с наградата. За-
радвахте ли се и чувствате ли се 
човек на XXI век? 

От моя гледна точка интерес-
ното е, че я спечелих въпреки това, 
че полагам големи усилия да не се 
появявам в медиите. Много хора не 
знаят как изглеждам, с извинение 
към моите клиенти – не ходя дори 
когато откриват обектите. 

Днес са много тези, които пола-
гат усилия да бъдат забелязани, а 
за мен е глупаво да отиваш някъде, 
за да бъдеш видян, да говориш „умно“ 
неща, които в много случаи изобщо 
не са ти ясни. Не обичам този стил 
на съществуване. Най-сигурният 
начин човек да си опропасти жи-
вота е да се търси публичност на 
всяка цена, вместо да бъде смислен 
и в хармония със себе си. 

Много от големите творци 
казват, че са си самодостатъч-
ни – така ли е и с вас?

Хубаво е да познаваш и обичаш 
себе си, стига да не е в клинични 
размери. Не познавам скуката и се 
чувствам добре когато съм насаме 
с мислите си, но е прекрасно да по-
знаваш други хора и ценности. Чове-
кът не е създаден да бъде затворе-
на система. А да се възхищаваш на 
себе си е нелепо. Вярвам, че тази на-
града стигна до мен, защото добре 
съм си вършил работата. Вярвам, че 
когато насочиш усилия, умствен и 
творчески потенциал в определена 
посока, резонансът те застига – 
отличието само ме намери и затова 
има истинска стойност.

Защо работите предимно по 
обществени пространства, с 
какво ви  привличат?

Не са ми интересни къщите. 
В общественото пространство 
правиш или лошо, или добро впе-
чатление. Там работата ми е ви-
дима. Къщите са до голяма степен 
конфекция. Когато кроиш костюм 
за определен човек, ставаш по-
скоро психоаналитик. А когато го 
правиш по принцип има начална и 
крайна точка, ясна е целта – там 
е голямото предизвикателство. Не 
говоря за скучните неща – за мен 
реденето на столове и маси, не е 
създаване на интериор, а запълване 
на складови пространства. Проме-
няш ли средата, променяш хората, 
начина им на мислене, облагородя-
ваш ги.

Какво означава да правиш ин-
териор на места, където влизат 
много хора? 

Означава да създаваш тенден-
ции, да формираш групи, да проме-

Ако искате творчески привкус в ежедневи-
ето си, влезте в някое от заведенията, пре-
върнати в произведения на изкуството от 
Красимир Капитанов. Бургазлията е един от 
най-популярните интериорни дизайнери в Бъл-
гария, а за работата му се говори като за висш 
пилотаж. Наскоро той получи международната 
награда „Човек на ХХI век“, връчвана ежегодно 
от сдружение „Програма Произведено в Бълга-
рия”. Призът е „за авангардно и креативно ми-
слене“. И има защо, след като на въпроса - какво 
е дизайн, Капитанов отговаря: „Елегантен на-
чин да направиш хората по-добри.“ 

Архитектите и дизайнерите определя като 
инструменти в ръцете на историческа предо-
пределеност, а за професията си в България каз-
ва, че е бягство от сивата действителност.

Капитанов е завършил „Живопис“ в Худо-
жествената академия през 1996 г. в класа на 
Светлин Русев, но вече близо 20 години ком-
позира и изгражда обществени пространства. 
Не обича да дава интервюта, защото предпо-
чита да седи инкогнито в заведенията, които 
е подредил, и да наблюдава вълнението, което 
обстановката предизвиква у посетителите. 
Той обаче приема поканата на вестник „Стро-
ител“. И така, с Капитанов интервюто някак 
дизайнерски се подрежда само.

Да създаваш 
пространства, 
означава да 
променяш хората, 
казва бургазлията 
Красимир Капитанов, 
който носи 
наградата 
„Човек на ХХI век“

няш живота им. Като сложиш камъни в река-
та, променяш течението. Ако някой смята, 
че създаването на интериори означава само 
да правиш красиви места, в които хората 
щъкат, е в голяма грешка. Това е абсолют-
на отговорност, създаване на среда, с която 
се опитваш да оправиш сбъркани неща във 
вижданията на обществото, да създаваш 
естетически норми, да провокираш. Да въз-
питаваш. 

От какво имат нужда хората в Бълга-
рия днес?

Да се крият от сивата действителност 
навън. Тъжно е това, но е факт. А хубавото е, 
че се усеща връщане на забравени естетиче-
ски стойности. 

Прави ми впечатление, че обичате да 
играете със светлината в работата си. 
Мода ли е това, има ли тенденции?

Ако един художник не познава светлината, 
значи си въобразява, че е такъв. Светлината 
рисува. Важна е крайната цел, какво искаме 
да внушим. С осветлението можем да вну-
шим и мистика, и усещане за весел лъчезарен 

обект. В изкуството има един много основен 
принцип – съдържанието определя формата. 
Много често днес ни се предлага едно, получа-
ваме друго, поставят се грешните етикети. 
Един творец трябва да вижда тези процеси. 
Много ми е странно, когато колеги чакат све-
товни събития, за да видят какво е модерно 
– дали в Милано, или в Токио, или на Луната... 
Това е голяма грешка. Защото конюнктурно 
наложените тенденции обслужват малка гру-
па хора, които вземат парите на голяма група 
хора и това е по-скоро правене на политика. 
Дизайнът и тенденциите в него се опреде-
лят от общите глобални процеси – какво се 
случва, накъде вървим. Например в кризата, 
която преживява светът, не можем да бъдем 
безумно разточителни! Това не трябва да ми 
се казва от Милано. 

Кризата не спира ли вдъхновението?
Човек в по-трудни обстоятелства е мно-

го по-аналитичен и изобретателен. В послед-
ните 5 години направих най-добрите си обек-
ти, направих безкомпромисни неща. Когато 
не се пилеят лесни пари, тогава се случват 
истинските достижения и проекти, остават 
тези, които заслужават. 

Някъде казвате, че има магия в това да 
се вдъхва живот на старото. Нали не от-
ричате стремежа към лукс?

Много хора разчитат на чужди дизай-

нерски решения, на чужди емблеми, за да 
се нареди едно пространство. Не е нужна 
най-скъпата вещ, за да направим нещо кра-
сиво. Прекрасно е да дадеш живот на нещо 
забравено. Да изразиш себе си, да споделиш 
своята гледна точка. А луксът е липсвал 
дълго на българина, бекграундът ни е лош. 
Живеем в една грозна действителност и 
стремежът ни е да получим напук на всичко 
някакво илюзорно пространство на красота 
и сигурност. Затова си правим оазиси. За 
ме лично луксът има друго измерение - той е 
свободно време.

Кои пространства са по-интересни за 
хора като вас? Години наред помещенията 
бяха правоъгълници, сега има тенденции да 
се разчупват.

Правоъгълно или не, начупено или изчисте-
но, високо или ниско – няма значение. За прос-
транството е важно да е хармонично, да има 
математика. Най-добрите строители, откак-
то светът съществува, са математици. Ако 
формите са логично мултиплицирани и хармо-
нични, ако има пропорции, съотношения, инте-
риорът е лесно решим. Дизайнерът трябва да 
усети естествената ДНК, необходимостта 
на помещението, което ще преобразява, още 
като влезе. Често ми се случва да отказвам 
поръчки – ако пространство, дестинация и 
тема не се връзват. 

Имате обекти из цялата страна?
Варна, Велико Търново, Бургас, София. Това 

са районите, в които се опитвам да променям 
конюнктурата. 

И за родния ви Бургас ли ще кажете, че 
е грозен град?

Бургас е неузнаваемо красив за българ-
ските стандарти. Много съм доволен от 
случващото се в града, сериозната грижа и 
просперитет са видими. 

Как се подбират предметите за добър 
дизайн?

Приоритетът на специалиста не е са-
моцелно да запълни пространството с кра-
сиви неща – това е повърхностното четене 
на проблема. Не се коментира, че един стол 
трябва да е красив, но преди всичко той тряб-
ва да удобен, ергономичен и в хармония с всич-
ко останало, трябва да  подчертава цялото, 
а не да разсейва публиката. Дозата е важна 
и контекстът - също. 

Важно е да се прецени къде е мястото, 
какво е времето, какви са хората, които ще 
го обитават, от какво имат нужда и колко ин-
формация могат да възприемат. Перфектни-
ят проект може да претърпи ужасен крах, ако 
не си е на мястото относно време и дести-
нация. Нашата работа е не просто да редим 
красиви пространства, а да даваме на хора-
та това, което могат да понесат, от което 
имат нужда и ще ги дръпне напред дотолкова, 
че да ги провокира, а не да ги прекърши. Пра-
вил съм такива грешки. За определени концеп-
ции трябва да се чака да узреят събитията. 
Едно и също нещо, направено с едни и същи 
усилия на две различни места, може да има 
съвсем различна съдба.

Как да се бяга от кича?
За хубаво или лошо - няма как. Въпросът 

е дали ще го погледнеш с усмивка, или ще му 
подражаваш! Кичът е всичко, което е изпраз-
нено от съдържание и основните му хармо-
нични стойности. Границите са размити. 
Може да вземеш нещо кичозно и така да го 
поставиш в интериора, че да изгражда кон-
цепцията ти, да я допълва като контрапункт 
и да стои добре. Важен е контекстът. 
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Футбол

Тенис

БоксМотоциклетизъм

„Челси“ победи с класическото 
3:0 „Тотнъм“ на „Стамфорд Бридж” 
в лондонското дерби от 14-ия кръг 
на Премиър Лийг. Така „сините” 
продължават да са без загуба от 
началото на сезона, а „шпорите” 
пък удължават негативната си 
серия на този стадион, където ня-
мат успех от 1990 г. насам. Дидие 
Дрогба бе в основата на победата 
на тима, воден от Жозе Моуриньо, 
след като асистира на Еден Азар 
за първия гол (19-ата мин) и сам ре-
ализира втория (22-ата мин). Лоик 
Реми оформи класиката в 73-ата 
мин. 

Шампионът „Манчестър Сити“ 
постигна втори пореден впечат-
ляващ успех като гост, след като 
обърна „Съндърланд“ на неговия 
„Стейдиъм ъф Лайт” за крайното 
4:1 в своя полза. Домакините от-
криха резултата с попадение на 
Конър Уикъм в 19-ата мин на среща-

та, но бързо бяха 
спрени от „граж-
даните”. Само 
две минути след 
попадението във 
вратата на „Ман 
Сити” Серхио 
Агуеро изравни 
р е з ул т ат а  с 
фантастичен 
гол в 21-ата мин. 
До края на полу-
времето Кун асистира на партньо-
ра си в предни позиции Стеван Йо-
ветич и черногорецът също записа 
името си сред голмайсторите за 
2:1. След почивката Пабло Сабале-
та (55-ата мин) и отново Агуеро 
(71-ата мин) оформиха убедител-
ната победа на гостите.

Чилийският нападател Алексис 
Санчес за пореден път този сезон 
се превърна в герой за „Арсенал“ и 
донесе победата с 1:0 на тима на 

Арсен Венгер срещу третия в кла-
сирането на Висшата лига „Саут-
хамптън“ на „Емиратс”. Пристигна-
лият през лятото от „Барселона” 
нападател прати топката в мре-
жата на Фрейзър Форстър минута 
преди изтичането на редовните 90. 
Той бе оставен напълно непокрит 
от бранителите на „Саутхамптън“ 
на десетина метра от вратата и 
след пас на Аарън Рамзи донесе по-
бедата на своя отбор.

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Отборът на „Левски“ 
отива на четвъртфинал за 
Купата на България, след 
като прегази „Монтана“ с 
4:0 в среща реванш от ос-
минафиналите на турнира, 
играна на стадион „Георги 
Аспарухов”. Тимът на Геор-
ги Иванов обърна пасива си 
от два гола още до 39-ата 
мин. Първо Антонио Аниете 
бе точен от дузпа, а след 
това Аймен Белаид удвои. 
През втората част Валери 
Домовчийски (66-ата мин) 

и Мигел Бедоя (90-ата мин) 
оформиха разгрома за сто-
личани въпреки отличните 
спасявания на Ивайло Васи-
лев. Така „Левски“ успя поч-
ти 18 години по-късно да 
повтори постижението си 
да продължи в турнира след 
поражение с 0:2 в първата 
среща.

Тимът на „Локомотив“ 
(Пловдив) също ще участ-
ва в следващата фаза от 
надпреварата, след като 
отстрани градския съпер-
ник „Ботев“ в невероятна 
драма на стадиона в „Ко-
матево”. 

Първата среща на „Ла-

ута” бе приключила при 1:1 
и „смърфовете” се нужда-
еха поне от едно попаде-
ние, за да имат шанс да 
продължат. Първи до гол в 
реванша стигнаха „канар-
четата”, които откриха 
резултата чрез Иван Цве-
тков в 82-ата мин. Само 
две минути по-късно Фи-
липов изравни, а в 90-ата 
мин дойде тоталният шок 
за „жълто-черните”, кога-
то Карагерен вкара второ 
попадение, с което оформи 
крайното 2:1 за „Локо” (Пд). 

Това бе първи успех за 
„черно-белите” над „Ботев“ 
от 5 години насам.

Италиански ят шам-
пионат може още в края 
на този сезон да си върне 
квотата за четири тима в 
Шампионската лига за се-
зон 2015/2016. Както е из-
вестно, от няколко години 
серия А загуби четвъртото 
си място за сметка на Гер-
мания и само първите два 
тима играят в ШЛ, а тре-
тият (от Италия) играе 
плейоф за влизане в групите.

„При положение, че ита-
лиански тим спечели Лига 
Европа този сезон, ще си 
върнем четвъртата квота 
за отбор в Шампионската 
лига. Този тим не трябва 
да бъде между първите три 
в нашето първенството”, 

заяви вицепрезидентът на 
„Милан” Адриано Галиани. 
„Наполи”, „Интер”, „Фиорен-
тина” и „Торино“ участват 
в Лига Европа, като пър-
вите три си гарантираха 
включване през февруари. 
От тази година УЕФА обя-
ви, че всеки победител в 
Лига Европа ще получава 
право на участие в Шампи-
онската лига за следващия 
сезон. Ако носителят на 
ШЛ се класира директно в 
групите посредством пър-
венството си, както „Реал” 
(Мадрид) тази година, побе-
дителят в ЛЕ също ще вли-
за директно в групите. В 
противен случай победите-
лят от ЛЕ ще играе плейоф.

Очаквано за едни и не-
очаквано за други, но Бъл-
гарската федерация по мо-
тоциклетизъм остана без 
лицензи за световни и ев-
ропейски шампионати през 
2015 г. Родните пилоти 
няма да имат възможност-
та от догодина да пред-
ставят страната ни на 
международни състезания. 
Няколко пъти през последни-
те месеци шефът на БФМ 
Богдан Николов и председа-
телят на Grand Prix Bulgaria 
Румен Петков алармираха 
за предстоящия проблем и 
сега страната ни е пред 
угрозата в малкото време 
до началото на новия сезон 

да няма пилоти с 
международни ли-
цензи.

Само Бълга-
рия до момента 
не е платила вноските си 
по таксите за лицензи за 
догодина в Международна-
та федерация по мотоцик-
летизъм. Всичко това се 
случва навръх 90-ия юбилей 
на централата (Българ-
ската федерация по мо-
тоциклетизъм е основана 
през 1924 г.). „От близки 
до нас федерации вече са 
започнали да проучват въз-
можността да вземат ня-
кои от талантите ни и те 
да карат под техен флаг“, 

съобщиха от пресцентъра 
на БФМ.

„Положението е повече 
от трагично. От образцо-
ва федерация в целия свят 
да стигнем дъното. Дано 
това правителство ни 
помогне, защото с всеки 
изминал ден става по-зле. 
Съвсем сериозно казвам, 
че съм на път да затворя 
всичко и да приключваме”, 
заяви председателят на 
родната федерация Богдан 
Николов.

Най-добрият българ-
ски  тенисист Григор 
Димитров бе определен 
като един от играчи-
те, имащи потенциала 
да направят най-голям 
скок в световната ран-
глиста през следващата 
2015 г. Димитров започ-
на 2014 г. под номер 23 в 
света, като през лятото 
достигна рекордната в 
кариерата си 8-а пози-

ция. Той спечели три ATP 
турнира и достигна до 
полуфиналите на „Уимбъл-
дън“. Според класацията 
Димитров е способен да 
достига до все по-на-
преднали фази във всеки 
турнир, в който участва, 
и през следващата годи-
на спокойно може да се 
окаже в топ 5.

Тенисистът, за който 
се твърди, че е с най-го-

лям потенциал за висо-
ко изкачване в ранглис-
тата, е аржентинецът 
Хуан Мартин дел Потро, 
който пропусна почти ця-
лата година заради теж-
ка травма. Заради това 
в момента той е извън 
топ 100 на световната 
ранглиста, но има всич-
ки шансове през 2015 г. 
да достигне поне 7-ото 
място.

Кубрат Пулев вече не е 
носител на интерконтинен-
талната титла на IBF. Ко-
брата е бил длъжен да ова-
канти пояса преди мача за 
световната титла в тежка 

категория срещу Владимир 
Кличко, който загуби с но-
каут. Пулев спечели пояса 
през 2011 г. след победа над 
американския боксьор Травис 
Уокър.

Британският боксьор 
Тайсън Фюри завоюва зва-
нието „главен претендент 
за световната титла по 
бокс” във версия WBO. Фюри 
победи своя сънародник Де-
рик Чисора с технически 
нокаут в 10-ия рунд на един 
от най-очакваните боксо-
ви мачове през последните 

години. С победата си 
той стигна до първото 
място в ранглистата 
на Световната боксо-
ва организация и вече е 
главен претендент за 
нейната титла, чийто 

носител в момента е Вла-
димир Кличко.

Фюри доминираше по 
време на целия мач. С мо-
щен ъперкът в четвъртия 
рунд той нанесе тежка 
аркада на Чисора. Това 
рязко се отрази на пред-
ставянето на британеца, 
който постепенно губеше 

все повече сили, и логично 
в десетия рунд Фюри бе 
обявен за победител чрез 
технически нокаут. В про-
фесионалната си кариера 
Фюри има баланс от 23 
победи, от които 17 с но-
каут, и нито една загуба. 
Все още не е ясно кога той 
ще се изправи срещу Кли-
чко, тъй като към момен-
та украинецът е насочил 
вниманието си към тит-
лата на Световния бок-
сов съвет или към реванш 
срещу руснака Александър 
Поветкин.

Холивудската звезда 
Мики Рурк нокаутира съ-
перника си Елиът Сеймур в 
боксовия мач помежду им, 
изигран в Русия пред препъл-
нените трибуни на Москов-
ската концертна зала.

62-годишният актьор 
реши да се завърне на рин-
га след 20-годишно прекъс-

ване, но показа страхотна 
форма и буквално се разпра-
ви с 29-годишния си съпер-
ник. Рурк успя на два пъти 
да прати Сеймур на пода с 
тежки удари, като след вто-
рото падане съперникът му 
така и не успя да се изправи 
и съдията присъди победа-
та на актьора. Това се слу-

чи едва във втория рунд от 
срещата.

След мача Рурк се зака-
ни, че е готов да се изправи 
срещу действащия свето-
вен шампион Владимир Кли-
чко. Засега обаче филмовата 
звезда ще трябва да се за-
доволи с още няколко демон-
страционни срещи в Русия.

Впоследствие най-добри-
ят български боксьор защити 
пет пъти пояса и междувре-
менно спечели и европейска-
та титла. Тя обаче също 
беше овакантена, тъй като 
той пропусна задължителна-
та й защита заради своята 
подготовка за мача с Кличко.
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Румяна Кръстева

Наближават едни  от 
най-хубавите празници 
– Коледа и Нова година. 
Обикновено те са белязани 
от очакването за някакво 
свръх преживяване. Такова 
може да си осигурите, ако 
търсите нещо екзотич-
но, екстремно или просто 
неконвенционално. Вижте 
къде...

 Hotel De Glace, Канада

 Ето едно място, което 
е като резиденция на Дядо 
Коледа. Намира се едва на 
200 км от Полярния кръг и 
първоначално не прави ни-
какво впечатление, защо-
то е просто... иглу. В него 
цялото обзавеждане е от 
лед, включително и легла-
та. Тази мразовита аван-
тюра обаче не е лишена и 
от удобства – като топли 
бани, огнища, както и де-
бели спални чували.

С глава под водата 
Utter Inn, Швеция, „Джулс 
Ъндърсий Лодж”, Флорида

Невзрачната къщичка 

на езерото Маларан, Сток-
холм, всъщност е входът 
на подводен хотел. Идея-
та на архитекта  Микел 
Генберг е да размени мес-
тата на морските обита-
тели и хората, като напъ-
ха последните в аквариум. 
„Джулс Ъндърсий Лодж” във 
Флорида пък е разкошен на-
чин да поживеете заедно с 
цялата морска фауна и при 
желание – да поплувате с 
някои екзотични рибоци 
или делфини.

Без страх от летене между 
Коста Рика и Стокхолм

Оказва се, че самоле-
тите „Боинг” вършат ра-
бота и без да се отделят 
от земята. Номер 727 се 
е ситуирал насред тро-
пическите гори в Коста 
Рика и освен супер прилич-
на хотелска „екипировка” 
предлага незабравима и 
безопасна среща с екзо-
тичните обитатели на 
джунглата. По-големият 
№747 пък е една от ат-
ракциите на стокхолм-
ското летище Арлан-
да. Jumbo е побрал 25 
стаи от 5,5 кв. м с 
двуетажни легла, плаз-

мен телевизор, интернет, 
та дори и апартамент за 
младоженци в пилотската 
кабина. Единствен минус 
са общите бани в опашка-
та на самолета. 

Дивото зове

Еко хотелът Kumbuk 
River Resort в  Шри Ланка 
предлага най-екзотич-
ната тръпка – да спиш в 
търбуха на индийски слон 
в компанията на цялото 

диво животинско воин-
ство покрай река Яла. И 
други представители на 
фауната с готовност при-
ютяват своите гости – 
„ДогсБарк” – хотелът куче 
в Айдахо, или компилацията 
между троянски кон с глава 
на бик в Белгия.

Hog, Холандия

Интересната 
концепция датира 
от 2004 година, 
когато е осъщест-
вена  като  арт 
инсталация. Оран-
жевите капсули 

с диаметър 4,25 са били 
произведени през 1972 г. и 
са обслужвали петролните 
платформи. Без да са лук-

созни, популярността им 
е толкова голяма, че към 
днешна дата собствени-
кът на осемте водни стаи 
Denis Oudendijk търси на-
чин да осигури допълни-
телни места за нощуване 
в центъра на Амстердам и 
френския град Нант.

В следващия брой очаквайте

ОБЩИНИ КСБ – АНАЛИЗИ 
Икономически анализ 
на строителния сектор 
за деветмесечието

ВЪЗРАЖДАНЕ –
центърът на 
мегаполиса

МАРШРУТИ
Любляна – малката 
столица в сърцето 
на Европа

Годишната награда за 2013 г. 
на НСОРБ в категория 

„Печатни медии“

Годишната награда на ББАПБ 
„Медия на годината“ за 2014 г. 

за принос в областта на 
пътната безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза 
на юристите в България  и 
на Висшия съдебен съвет 

за публикация в централния 
печат на правна тематика и за 
точно и обективно отразяване 

дейността на съдебната 
система
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Въпрос: Какво е общото 
между туроператора и 
гинеколога?
Отговор: Те работят 
там, където другите се 
забавляват.

Ловът е спорт! Най-вече 
когато свършат патроните, 
а мечката още е жива.

„Лудоборец“ 
отново победи

Електрическа 
крушка изпържа 

23 часа
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София 1528
ул. „Илия Бешков“ 3
тел. 02 973 73 23

Пловдив 4006
бул. „Цариградско 
шосе“ 53
тел. 032 282 154

Бургас 8000
кв. „Победа“
индустриална зона
тел. 056 500 111
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Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да споделим с вас радост-
ното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от съз-
даването на компания АКВАТЕК ЕООД!

Започнахме в далечната 1994 година и бяхме една 
от първите фирми за басейни в България. Нямаше от 
кого да се учим. С годините натрупахме безценен 
опит. Изградихме голям брой красиви и функционални 
водни съоръжения - басейни, аквапаркове, СПА цен-
трове.

Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите 
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изиск-
вания. Искаме да ги запознаем максимално подробно с 
особеностите на изгражданите от нас съоръжения, за 
да могат да вземат най-правилното за тях решение.  

Основната ни цел е постигането на отлично 
изпълнение. Държим на качеството на проектите и 
вложените материали, на доброто оборудване и на 
безупречната работа. Това е причината АКВАТЕК да 
се наложи като марка на пазара.

Фирмата се развиваше бурно през изминалите 20 
години. Стремим се да сме в течение с новостите в 
строителството на басейни, аквапаркове и СПА цен-
трове. В много случаи сме били първите в България, 
предложили нов за пазара материал или технология. 

Горди сме със своя екип. С работата си през тези 
20 години фирмата израстваше и с нея израснаха и се 
изградиха много добри специалисти. С това АКВАТЕК 
се превърна в институция в своята област.

Благодарим на всички наши партньори, клиенти 
и не на последно място - на нашия екип за отлична-
та съвместна работа и изразяваме категоричната 
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно 
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

Light House Golf & Spa Resort
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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 
ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

0,40 лв./кг 
кварц/корунд

11,21 лв./бр.
8,89 лв./бр.

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
BROWN FILM

21 мм
38,70 лв./бр.

Разполагаме 
с постоянни 
наличности на 
склад от сив 
материал

MS-POLYMER 2730
(600 ml)

PU уплътнител и лепило 
600 ml с UV устойчивост

 

 

www.bgr.bg
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