
Екип в. „Строител“

„Държавата разчита на Камарата 
за изработване на типови документи за 
участие в обществени поръчки в стро-
ителството. Това включва стандартни 
процедури за избор на изпълнител и дого-
вори за проектиране, надзор и строител-
ство. До средата на март 2015 г. трябва 
да е готова проектодокументацията, за 
да може да бъде приета с новия Закон за 
обществените поръчки през юни 2015 г.“, 
заяви инж. Светослав Глосов – председател 
на КСБ, пред разширения Управителен съ-
вет на Камарата, който проведе последно-
то си за годината заседание. По думите му 
в Камарата ще се създаде работна група 
под ръководството на зам.-председателя 
Андрей Цеков, който отговаря за норматив-

ната база. „Ние имаме основата, която сме 
изготвили през годините. Тя трябва да се 
преработи. Важното е, че успяхме да на-
правим така, че нашето предложение за 
типови документи да стане държавна по-
литика“, допълни инж. Иван Бойков – изп. 
директор на КСБ. 

 „Задълженията към строителния бранш 
по всички оперативни програми са близо 2 
млрд. лв. Проведохме срещи с Лиляна Павло-
ва – министър на регионалното развитие 
и благоустройството, и Ивелина Василева 
– министър на околната среда и водите, 
по темата. Те заявиха, че се прави всичко 
възможно да се сертифицират исканията 
за плащания и максимално повече средства 
да бъдат преведени към бенефициентите, 
съответно към строителите“, каза инж. 
Светослав Глосов.

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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Разработването на типовите документи, финансовите корекции и възстановяването на ДДС 
по европейските програми са основните теми в дневния ред на Камарата 
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Строителната индустрия през 
януари – септември 2014 г.

Ще е нужна силна 
воля, за да постигнем 
резултати

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

Веселин Вучков, 
министър на 
вътрешните 
работи: 

Наш дълг е през 2015 г. 
специалните служби 
да имат нормативна 
база на ниво закон
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Тухла четворка

www.tondach.bg    

TONDACH®

Докато работехме с машините от 
стария автопарк, никой от бригадата не 
знаеше какво е GPS устройство. Мисле-
хме си, че това е навигационна система, 
подобна на тази на леките автомобили. 
Затова не обърнахме особено внимание, 
че на всяка една от новите машини, кои-
то фирмата купи за бригадата, имаше  
GPS измерващо устройство. То беше 
монтирано на самосвалите, на багери-
те, на фадромите и на всичко, което мо-
жеше да се движи, освен хората. 

Бай Жоро, който караше един от 
самосвалите, пръв си изпати от това 
техническо нововъведение. Един ден бри-
гадирът дойде при него и му връчи разпе-
чатка от GPS устройството  на неговия 
камион. В нея имаше подробна информа-
ция за началните и крайните точки на 
маршрута му през работното време - 
маневри, време на престой, среден раз-
ход на гориво, скорост, температура на 
двигателя, обороти. Машинката само 
не му беше отчела и мешаната скара за 
обяд в едно от крайпътните заведения. 

Бай Жоро гледаше и не вярваше на 
очите си. Според проклетия уред на ня-
колко пъти беше превишил скоростта в 
населено място, имаше нерегламенти-
ран престой от половин час на място, 
което не беше обозначено като строи-
телен обект или гараж на фирмата. 

Още не се бяхме опомнили от случи-
лото се, когато един ден бригадирът, 
който уж беше командировка в чужби-
на, ни звънна да пита дали не сме сва-
лили акумулатора на багера. Откъде 
пък знаеше, че наистина бяхме свалили 
ключ-масата, за да не падне зарядът на 
акумулатора през мразовитата нощ!? 
Откъде ли? Пак от същото място - от 
операторите на GPS системата, които 
бяха изпратили съобщение за загуба на 
електрозахранване към модула на ус-
тройството. 

Спрели сме му били тока и то алар-
мирало в дежурния център, а оттам се 
обадили на шефа. След този случай ни 
стана ясно, че GPS-ът вижда всичко. 
Беше ни трудно да свикнем, но накрая го 
обърнахме на майтап.

Една вечер, както си пиехме бирата 
след работа, бай Жоро звънна на брига-
дира и с подправен глас, имитиращ те-
лефонен секретар, докладва:  „Устрой-
ството отчете висок среден преразход 
на бира!“ Бригадирът усети, че е майтап, 
но запази подобаващо сериозен тон на 
отговора си: „Устройството да внима-
ва с преразхода, защото след малко и аз 
идвам при вас!“ 

От тухларната 
Петър Донкин

GPS УСТРОЙСТВО
Миглена Иванова

След двудневни извънредни дебати 
Народното събрание прие проектозакона 
за държавния бюджет за 2015 г. на първо 
четене, както и законопроектите за бю-
джетите на Националната здравнооси-
гурителна каса и Държавното общест-
вено осигуряване. Те бяха подкрепени от 
депутатите от ГЕРБ, Реформаторския 
блок и Патриотичния фронт. Финансови-
ят министър Владислав Горанов и предсе-
дателят на парламентарната бюджет-
на комисия Менда Стоянова определиха 
проектите за следващата година като 
единствените възможни.

Основните критики на опозицията са 
свързани с по-консервативните прогнози 
за растежа и приходите, както и липсата 
на реформи. Вицепремиерът Томислав Дон-
чев обаче напомни по време на дебата, че 
голяма част от промените се осъщест-
вяват с европейски пари и са заложени не 
в бюджета, а в оперативните програми.

Очакват се изменения в параметрите 
между първо и второ четене на проекти-
те, затова Менда Стоянова предложи 
промените да се внасят до 14 декември 
включително, за да може текстовете да 
се разгледат на 15-и и 16-и в комисии и до 
22 декември да бъдат окончателно гласу-
вани и в пленарната зала. 

Министерството на 
земеделието и храните 
избра „Делойт България“ 
за сертифициращ орган 
на Държавен фонд „Земе-
делие”. Компанията ще из-
върши сертификационен 
одит на разплащателна 
агенция за финансовата 
година, включваща пери-
ода 16 октомври 2013 г. – 
15 октомври 2014 г. Тя ще 
препотвърди и проверките 
на място, направени от 
фонда във връзка с финан-
совата 2014 г.

Става въпрос за одит 
на общо около 1,8 млрд. лв., 
които са изплатени и въз-
становени от Брюксел 
по ПРСР. Ако обаче не се 
изпрати докладът до края 

на януари, има опасност да 
връщаме пари на ЕС.

Предишното ръковод-
ство на агроведомство-
то не успя да избере сер-
тифициращ орган на Фонд 
„Земеделие“, след като 

обществените поръчки 
се провалиха заради об-
жалвания. Затова новото 
проведе процедура по пря-
ко договаряне за участие, 
в която бяха поканени меж-
дународни одиторски фир-
ми с офиси в страната.

„Делойт Българи я “ 
предложиха най-ниска 
цена – 600 хил. лв. при про-
гнозна индикативна стой-
ност на поръчката от 1,2 
млн. лв. Компанията даде 
и допълнителни обясне-
ния за така предложена-
та оферта, тъй като се 
различаваше драстично 
от предложенията на дру-
гите компании, участвали 
в процедурата – „Ърнст и 
Янг“ и „Кей Пи Ем Джи“.
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ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Ренета Николова

На своята редовна 
среща в края на годината 
председателят на КСБ Све-
тослав Глосов и регионал-
ният мениджър на ЧЕЗ за 
България Петър Докладал 
отчетоха ползите от съ-
трудничеството и взаимо-
действието между двете 
организации и набелязаха 
общи действия за подпо-
магане на инвестиционна-
та среда в България през 
2015 г. Оптимизирането на 
процедурите и сроковете 
за одобрения на проектите 
бе очертано като основна 
задача за следващата го-
дина. Предвижда се сфор-
миране на работна група, 
която да анализира дейст-
ващата нормативна уред-
ба и да предложи изменения 
в нормативната база, чрез 
които да се постигне съ-
кращаване на сроковете и 
уеднаквяване на процеду-
рите, като субективният 
фактор при вземането на 

решения се сведе до мини-
мум. „Бизнесът има нужда 
от гъвкави решения и об-
лекчени административни 
процедури, за да може да се 
възстанови след тежката 
криза и да тръгне нагоре. 
Това може да се постигне 
само при сътрудничество-
то на всички участници в 
процеса на равноправен и 
прозрачен принцип“, каза 
инж. Глосов. „Още на пър-

вата среща на работната 
група ще поканим и пред-
ставители на СО, НСОРБ и 
законодателя в лицето на 
парламентарната Комисия 
по регионална политика, 
благоустройство и местно 
самоуправление да вземат 
активно участие в иници-
ативите и дейностите по 
облекчаване на процедури-
те по съгласуване и одобре-
ние на проектите“, добави 

инж. Светослав Глосов.
По време на срещата 

беше направен преглед на 
процеса на изкупувания на 
съоръжения от електрое-
нергийната инфраструк-
тура, изградени от трети 
страни, и беше отбелязан 
задоволителен напредък в 
решаване на въпроса в ре-
зултат на обединените уси-
лия на двете организации. 
„От дължими 140 млн. лв. 
в началото сега сумата е 
редуцирана до 30 млн. лв.“, 
каза Петър Докладал.

На срещата бе обсъде-
но и състоянието на бъл-
гарската енергетика и не-
обходимостта от спешни 
и прагматични действия за 
осигуряване на достатъчно 
инвестиционни възможнос-
ти за разпределителните 
дружества. Развитието на 
сектора бе оценено като 
ключово за цялостния на-
предък на страната и като 
възможност за излизане от 
тежката криза и намалява-
не на безработицата.

16  декември      
Инж. Валентин Зарев,  член на Комисията за
воденето, поддържането и ползването на ЦПРС и предсе-
дател на секция „Проектиране и строителен надзор“ 

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

 ДО 
Г-Н СЪБИ СЪБЕВ  – СОФИЯ, 75-и ЮБИЛЕЙ
Г-Н АНДРЕЙ ЦЕКОВ – ВИДИН, 75-и ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА ВЕСЕЛИНА НИНОВА – СОФИЯ, 70-и ЮБИЛЕЙ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ  – СТРОИТЕЛИ  ВЕТЕРАНИ,
От името на  Управителния съвет на Националния 

клуб на строителите ветерани и от мое име най-
сърдечно ви поздравявам с  вашия 75-и и 70-и  юбилей.

Цялата ви трудова дейност е била в строителния 
отрасъл.

Пожелаваме ви много здраве, лично щастие и дъл-
голетие.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
9.12.2014 г.       С УВАЖЕНИЕ,
   ИНЖ. Т. ТОПАЛСКИ
   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКСВ

На 14 декември прокуристът и главен редак-
тор на в. „Строител“ Ренета Николова празнува 
рожден ден. 

Пожелаваме на нашия главен редактор много 
здраве, все така нестихваща енергия, креатив-
ност и отдаденост на изданието на КСБ, което 
ръководи с професионализъм и много любов. 

Желаем още много успешни начинания и през 
2015 г.! 

От екипа на в. „Строител“
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„Имаме уверението, че 
парите ще бъдат разпла-
тени, като до дни към бене-
фициентите ще тръгнат 
106 млн. евро по ОП „Регио-
нално развитие“, обяви инж. 
Светослав Глосов. Камара-
та заедно с Националното 
сдружение на общините 
в Република България са 
изготвили становище за 
удължаване на сроковете 
за строителство с анекси 
към договорите по водни-
те проекти. То е внесено в 
Агенцията по обществени-
те поръчки за методическо 
указание, как тези промени 
да не подлежат на санкции. 

КСБ и НСОРБ ще из-
лязат със съвместна де-
кларация и относно необ-
ходимостта налаганите 
плоски финансови корекции 
на общините да бъдат 
поети от държавния бю-
джет. „Проблемът е много 
сериозен, тъй като сега се 
проверяват проекти, които 
са одобрявани при други ус-

ловия, и затова се налагат 
глоби. Има случаи, в които 
размерът на санкциите 
надхвърля бюджета на да-
дената община. Въпросът 
е осъзнат и от правител-
ството и към вицепреми-
ера по европейските фон-
дове и икономическата 
политика Томислав Дончев 
е създадена работна група, 
която да разгледа възмож-
ностите за решения. В нея 
е включен и представител 
на Камарата“, обясни инж. 
Глосов. 

По време на заседа-
нието бе дискутирана и 
наболялата за строител-
ните фирми тема за въз-
становяването на ДДС по 
оперативните програми. 
Данъкът не се признава 
от Брюксел, поради което 
на изпълнителите се пре-
веждат по-малко средства 
от фактурираните. „ДДС 
трябва да се покрива от 
държавата, но понеже това 
не е заложено в бюджета, 
се търси заем от Светов-
ната банка“, обясни инж. 

Бойков. КСБ ще инициира 
среща с министъра на фи-
нансите по темата. 

Зам.-председателят на 
КСБ Пламен Иванов пред-
стави основните елементи 
на системата за професио-
нално обучение, която из-
готвя Камарата. Браншо-
вата организация одобри 
създаването на институт 
и квалификационни цен-
трове, което ще спомогне 
за подобряване качество-
то на кадрите в сектора. 
Прие се и предложението 

 от стр. 1

за учредяване на секция 
„Млади предприемачи”, коя-
то ще бъде оглавена от 
члена на УС на Камарата 
и член на СД на в. „Стро-
ител” инж. Любомир Кача-
маков. УС разгледа текуща 
информация за дейността 
и изпълнението на бюдже-
та на „Вестник Строител“ 
ЕАД и прие бюджета на 
дружеството за 2015 г. Те 
бяха представени от инж. 
Пламен Пергелов – член на 
ИБ и УС и председател на 
СД. Той запозна членовете 
на УС и с основните на-
соки, залегнали в плана за 
дейността на изданието за 
следващата година.
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Страницата 
подготви 
Невена Картулева

Министерският съвет 
прие Постановление за 
изменение и допълнение 
на Правилника за прилага-
не на Закона за общест-
вените поръчки (ППЗОП) 
при редовното си седмич-
но заседание. Решението 
отразява влезлите в сила 
в средата на годината 
промени в ЗОП.

В съответствие с тях 
се налага създаването 
на изцяло нов списък на 
външни експерти, които 
възложителите са длъж-
ни да използват при изра-
ботването на техниче-

ските спецификации и на 
методиката за оценка на 
офертите, а при конкурс 
за проект – на конкурсни-
те програми. За целта в 
правилника са разписани 
редът за поддържане на 
списъка и изискванията 
за вписване на външните 
експерти в него.

Уредени са условията 
за провеждане на жребия 
за избор на външен екс-
перт, който възложите-
лят следва да включи като 
член на комисията за про-
веждане на процедура при 
поръчки за строителство 
над определена стойност. 
Предвидено е жребият да 
се извършва автоматизи-
рано от упълномощен по-

требител на възложителя 
чрез използване на специа-
лизиран модул, свободно 
достъпен чрез портала за 
обществени поръчки.

В чл. 47а, ал. 1 ППЗОП 
е регламентирано мини-
малното съдържание на 
договора за обществени 
поръчки, което включва 
предмет, цена, ред и сро-
кове за разплащане, дан-
ни за страните, размер и 
условия на гаранциите и 
други общоприложими рек-
визити. В съответствие 
с изисквания на ЗОП е под-
готвен примерен образец 
на договор за обществена 
поръчка, който е част от 
приложенията към правил-
ника.

Уредени са въпросите, 
свързани с възможността 
за представяне на техни-
ческите предложения към 
офертата на участника 
под формата на електро-
нен каталог. Предвидено е 
възложителят да определи 
формат за представяне и 
организиране на информа-
цията, валиден за всички 
участници. С оглед осигу-
ряване на равнопоставе-
ност между участниците 

възложителите са длъжни 
да посочат в документа-
цията за участие цялата 
необходима информация 
относно формата, из-
ползваното електронно 
оборудване, условията за 
осъществяване на техни-
ческото свързване, орга-
низацията на процеса за 
подаване и оценка на ка-
талозите.

В съответствие със 
ЗИД на ЗОП са направени 

промени, свързани с начи-
на на изпращане до аген-
цията на документите, 
подлежащи на контрол, 
както и за изпращане на 
нейното становище и 
окончателния доклад за 
законосъобразност. 

Към правилника са при-
ложени препоръчителни-
те образци на документи, 
които могат да се полз-
ват при възлагане на по-
ръчките.

Държавата ще отпуска безлихвени 
заеми на общините по още две мерки от 
Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР) 2007 – 2013 г., реши каби-
нетът на редовното си седмично засе-
дание. 

Новите две мерки са 122 „Подобрява-
не на икономическата стойност на го-
рите” и 41 „Прилагане на стратегиите 
за местно развитие”. Така се разширява 
обхватът на действие на постановление 

от 2011 г. за реда, по който се отпус-
кат безлихвени заеми от централния 
бюджет на местни власти с проекти по 
програмата. В мотивите за решението 
на кабинета се посочва, че общините – 
ползватели на безвъзмездна финансова 
помощ по двете мерки, са с малък бю-
джет и приходи и са силно затруднени 
да набавят средства за осигуряване на 
финалните плащания към изпълнителите 
по съответните дейности.

П р а в и т е л с т в о т о 
освободи Бойко Великов 
като директор на Цен-
търа за превенция и про-
тиводействие на коруп-
цията и организираната 
престъпност (ЦППКОП) 

към Министерския съ-
вет по негова молба и 
определи  досегашни я 
зам.-директор Елеонора 
Николова за временно из-
пълняващ функциите на 
директор.

Ц е н т ъ р ъ т  б е ш е 
създаден в средата на 
2010 г. като специализи-
рана административна 
структура с аналитични 
функции за изпълнение на 
държавната политика в 

Готови са образците за възлагане на поръчки

областта на пре-
венцията и проти-
водействието на 
корупцията и орга-
низираната прес-
тъпност. 

Николова беше 
н а з н а ч е н а  з а 
зам.-директор на 
ЦППКОП през фев-

руари 2011 г. ,  а от 24 
април 2012 г. стана и.д. 
директор на структура-
та. Тя остана на поста 
до декември 2013 г., ко-
гато правителството 
„Орешарски“ назначи за 
директор Бойко Великов, 
а Николова остана негов 
заместник. 

Миглена Иванова

Парламентарната Комисия по ев-
ропейските въпроси и контрол на евро-
пейските фондове одобри заема, който 
България планира да изтегли от Евро-
пейската инвестиционна банка (ЕИБ), 
за да осигури съфинансирането по опера-
тивните програми за новия период 2014 
– 2020 г. Правителството реши в края 
на ноември да вземе заем заради изпълне-
нието на европроектите до 2020 г. Сред-
ствата са заложени и в проектозакона за 
бюджета за 2015 г.

Заемът ще бъде в размер до 500 млн. 
евро със срок от 25 години и гратисен 
период от 7 години. С парите ще се оси-
гури националното съфинансиране за 
приоритетни проекти по оперативните 
програми за транспорт, околна среда и  
регионално развитие.

Гергана Беремска от Министерство-
то на финансите обясни, че точната 
лихва не може да бъде изчислена сега. 
Нейният размер се определя в момента 
на усвояване на средства от кредитната 
линия. 

Това е вторият подобен заем, който 
България взима от ЕИБ. Първият – за съ-
финансирането през стария програмен 

период 2007 – 2014 г., беше в размер на 
700 млн. евро. „При последните два тран-
ша е постигната лихва от около 2%“, по-
сочи Беремска. 

Комисията гласува и за създаването 
на специална подкомисия, която да отго-
варя за европейските фондове. Съставът 
й ще бъде определен на следващото за-
седание.

Междувременно парламентарната 
комисия по бюджет и финанси ратифици-
ра договора за 6-месечен мостов заем в 
размер на 1,5 млрд. евро. Той ще бъде оси-
гурен от банките HSBC Bank plc, Societe 
Generale S. A., лондонския клон на аме-
риканската Citibank N. A. и българската 
„УниКредит Булбанк” АД в ролята на ре-
гистратори и упълномощени водещи ор-
ганизатори и лондонския клон на италиан-
ската UniCredit Group в ролята на агент. 
Той е договорен за срок от 6 месеца при 
годишен лихвен процент, определен на 
базата на шестмесечния EURIBOR плюс 
надбавка от 0,9%. Парите ще се ползват 
за финансиране на бюджетния дефицит и 
на недостига на средства във Фонда за 
гарантиране и обезпечаването на ликвид-
на подкрепа на банковия сектор.

Предвижда се заемът да бъде изпла-
тен през следващата година, като има 
опция да бъде удължен с 6 месеца.

Снимки Денис Бучел
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Обектът е разположен на над 13 хил. кв. м

Вицепремиерът по 
коалиционна политика и 
държавна администрация 
Румяна Бъчварова ще ръко-
води Съвета за електрон-
но управление. Към него 
ще бъде създаден и бизнес 
съвет от представители 
на организации от секто-
ра на информационните и 
комуникационни техноло-

гии, който ще подпомага 
работата му. Това пред-
виждат одобрени от каби-
нета промени в правител-
ствено постановление, с 
което е създаден консул-
тативният орган.

Останалите измене-
ния в нормативния акт 
са свързани с актуализи-
ране състава на съвета 

съобразно новата струк-
тура на правителството 
и определяне на Дирекция 
„Информационни техноло-
гии и електронно управле-
ние” в Министерството 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията за секрета-
риат на Съвета за елек-
тронно управление. 

Депутатите приеха на първо четене 
промяна в Закона за собствеността, с 
която срокът за актуване на имотите 
– държавна и общинска собственост, се 
удължава с още 3 години. На територия-
та на много населени места у нас все 
още липсват одобрени кадастрални кар-
ти и кадастрални регистри. Приемане-

то им за цялата страна ще позволи на 
областните управители и кметовете да 
получат информация за имотите, за кои-
то в регистрите липсват документи за 
собственост. Удължаването на срока ще 
даде и възможност за установяване на 
неактувани и безстопанствени държавни 
и общински имоти.

Невена Картулева

Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството Лиляна Павлова пред-
стави екипа на оглавяваното от нея ведом-
ство. Политическият кабинет е съставен 
от началник, трима зам.-министри, четири-
ма съветници и един парламентарен секре-
тар. Началник на кабинета е Таня Милева, 
която е заемала същия пост и в предишния 
мандат на Павлова. Тримата заместници 
са Деница Николова с ресор „Управление на 
европрограми”, Иван Аспарухов, който ще 
отговаря за регионалната политика и пла-
нирането в най-слаборазвитите региони, и 
Николай Нанков, чиито ангажименти са свър-
зани с устройството на територията и 
управлението на държавната собственост. 

Парламентарен секретар е Кристина 
Милева. Четиримата съветници на Лиляна 
Павлова са Евгени Чачев – бивш министър 
на регионалното развитие, Лазарина Стои-
чкова, която ще отговаря за електронното 
управление, кадастъра и пътищата, Десис-

лава Йорданова, чиято задача ще е създа-
ване на национална програма за енергийна 
ефективност, и Радослав Русев, който ще 
координира дейността на междуведомстве-
ния механизъм за провеждане на водната ре-
форма. Сия Николаева ще е главен секретар 
на МРРБ.

През седмицата правителството прие 
и Устройствения правилник на ведомство-
то по време на редовното си седмично за-
седание. С него администрацията на МРРБ 
е с 651 щата и е структурирана в четири 
главни дирекции, 16 дирекции и инспекторат. 
Второстепенни разпоредители с бюджет 
към министъра на регионалното развитие 
и благоустройство са Агенция „Пътна ин-
фраструктура“, Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър и Дирекцията за 
национален строителен контрол.

С постановлението на правителството 
се определя и комисия за извършване на лик-
видацията на закритото Министерство на 
инвестиционното проектиране с председа-
тел главния секретар на МРРБ. 

Емил Христов

„Над 750 проекта са 
реализирани със средства 
по ОП „Регионално разви-
тие 2007 – 2013“ досега 
в цялата страна“, заяви 
министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Лиляна 
Павлова по време на го-
дишната информационна 
конференция по програмата. Участие във 
форума взеха Витория Алиата ди Вилаф-
ранка – директор на Дирекция „Изграждане 
на административен капацитет в Юго-
източна Европа“ на Генерална дирекция 
„Регионална и урбанистична политика“ на 
Европейската комисия, кметът на София 
Йорданка Фандъкова, зам.-министърът на 
регионалното развитие и благоустрой-
ството Деница Николова и председателят 
на УС на КСБ инж. Светослав Глосов.

Министър Лиляна Павлова посочи, че с 
европейски средства от програмата са ре-
монтирани 984 учебни заведения, детски 
градини и културни институции. Рехабили-
тирани са и 1023 км републикански пътища 
от втори и трети клас. Социализирани и 
консервирани са 72 културно-исторически 
забележителности, които се радват на го-
лям посетителски интерес. Изпълнени са 
и 7 големи проекта за интегриран градски 
транспорт за 500 млн. евро. Реализирани 
са десетки проекти за социални заведения. 

Зам.-министър Николова информира, че 
е постигната договореност с ЕК при на-
личие на спестени средства да се финан-
сират още обекти до края на април 2015 г. 
„Имаме достатъчно резервни проекти, 
които да предложим, но е важно условие 
по тях бенефициентите да имат избран 
изпълнител“, обясни тя. Можем да канди-

датстваме с резервни предложения по 
осите „Зелена и достъпна градска среда“, 
„Ремонт на пътища”, „Интегриран градски 
транспорт”, „Социални жилища в общини-
те” и „Здравеопазване”. Николова съобщи, 
че под риск в края на годината са 106 млн. 
евро. 

Министър Лиляна Павлова и кметът 
на София Йорданка Фандъкова връчиха и 
традиционните награди за най-добри бе-
нефициенти, изпълнили проекти по ОПРР, 
допринесли най-много за представянето 
на програмата. Призове в категорията 
„Социална инфраструктура“ получиха об-
щините Пловдив, Търговище, Пещера, Чер-
вен бряг и Самоков за изградени детски 
центрове от семеен тип. В категорията 
за най-атрактивен туристически обект 
бяха отличени общините Бургас за остров 
Св. Анастасия, Габрово – за интегрирания 
проект за развитие на културно-исто-
рическото наследство, Ивайловград – за 
антична вила „Армира“, Ракитово – за 
палеонтоложкото жилище в Дорково. В 
третата категория – за достъпна град-
ска среда, бяха отличени общините Русе, 
Добрич и Пазарджик. 

Повече информация за напредъка на опе-
ративната програма и бъдещите приори-
тети през новия програмен период четете 
на стр. 8.

Снимки Денис Бучел

Мирослав Еленков

Walltopia – световен ли-
дер в производството на 
катерачни стени, започна 
строежа на своя Collider 
Activity Center. На офици-
ална церемония беше на-
правена първата копка 
на една от най-знаковите 
сгради в „София Тех Парк”. 
Сред гости на събитието 
бяха президентът Росен 
Плевнелиев, министърът 
на икономиката Божидар 
Лукарски, изп. директор 

на „София Тех Парк” Елица 
Панайотова и председате-
лят на УС на „Главболгар-
строй Холдинг” АД Калин 
Пешов.

„Безкрайно съм благо-
дарен на ръководството 
на Walltopia, че избраха „Со-
фия Тех Парк” за строител-
ство на тяхната сграда, 
защото от самото начало 
имаме амбицията място-
то да бъде център на ино-
вационната екосистема 
в България. Това е дока-
зателство, че клъстерът 
на информационните и те-
лекомуникационните тех-
нологии работи. За една 

година се създадоха над 30 
хил. добре платени работ-
ни места. „София Тех Парк” 
е сърцето на този клъстер 
в нашата страна”, отбеля-
за държавният глава.

Обектът е с обща раз-
гърната застроена площ 
над 13 хил. кв. м. Collider 
Activity Center включва из-
следователски център 
и централния офис на 
Walltopia. Сградата ще раз-
полага още с разно об раз ни 
спортни зони, високотех-
нологични офиси, развлека-
телни и търговски площи.

Архитектурният про-
ект е избран чрез между-

народен конкурс, в който 
са участвали 369 проек-
та от 63 страни, и е дело 
на холандския архитект 
Невил Марс. По предва-
рителни изчисления ин-
вестицията възлиза на 
12 млн. лв., а очакваната 
дата за завършване е кра-
ят на 2016 г. Всички из-
пълнители по проекта са 
избрани чрез онлайн плат-
формата Auxionize – тър-
гове с обрат но наддаване. 
За строител на обекта е 
определен „Главболгар-
строй” АД.

Повече по темата на 
стр. 20 - 21.
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Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии        

Разчитам на 
сътрудничеството с КСБ

Десислава 
Бакърджиева

Г-н Московски, как-

ви задачи си поставя-

те като министър на 

транспорта? Кои ще са 

топ приоритетите ви 

до края на 2014 г. и през 

следващата година?

Най-важното е да уско-
рим работата във всички 
сектори и да надградим 
постигнатите резулта-
ти. Приоритетите са 
ясни, но те не касаят само 
следващите месеци, а и 
следващите години. Тряб-
ва да намерим верните 
решения, за да стабилизи-
раме БДЖ и да направим 
жп транспорта конку-
рентоспособен. Съгласно 
правилата на Европейска-
та комисия, следващата 
година изтича крайният 
срок на допустимост на 
разходите по Оператив-
на програма „Транспорт 
2007 – 2013”, а в момента 
много от големите ин-
фраструктурни проекти 
изостават. Ще работим 
за ускоряване на тяхното 
изпълнение, но вече не съм 
оптимист, че ще успеем 
да усвоим целия наличен 
ресурс по програмата.

Не по-малко важно 
е да завършим прегово-
рите с ЕК по новата ОП 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
– 2020” (ОПТТИ), за да 
можем през следващата 
година да започнем първи-
те проекти по нея. Край-
но време е електронното 
правителство в България 
да заработи и бизнесът и 
гражданите да се възполз-
ват от реални е-услуги. 
Реформа е нужна както в 
„Български пощи“, така и в 
повечето от дружества-
та в системата на транс-
порта. Познавам сектора 
и проблемите и знам, че 
ще е нужна много работа 
и силна воля, за да постиг-
нем резултати. 

Как ще процедирате 

с рисковите проекти по 

Оперативна програма 

„Транспорт 2007 - 2013”? 

Кои ще следите изкъсо?

Към момента сме иден-
тифицирали 5 проекта по 
ОП „Транспорт” като висо-
корискови. Това са лот 1 
на АМ „Марица”, лот 4 
на АМ „Струма” и трите 
жп проекта Септември – 
Пловдив, Пловдив – Бургас 
и Димитровград – Сви-
ленград. Вече започнахме 
проверките на място по 
тях, но нещата, които 
виждаме, са много обез-
покояващи. С колегите 
от Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството ще 
търсим най-доброто ре-
шение за пътните проек-
ти. Извикал съм на среща 

и изпълнителите по всич-
ки жп проекти. В момента 
най-тежко е положението 
на лот 3 от проекта Плов-
див – Бургас. Физическото 
изпълнение по него е 74%. 
Поставил съм ултиматум 
и ако не видя бърза акти-
визация на строителя, 
сме готови да пристъпим 
и към прекратяване на до-
говора му.

Надявам се изпълни-
телите да разберат, че 
не могат да продължават 
със същото темпо и след-
ва да се мобилизират. Не 
искам да коментирам как 
и защо се е стигнало до-
тук, но много от големите 
инфраструктурни обекти 
трябва да завършат през 
2015 г. Това означава, че 
всяко забавяне може да е 
фатално – както за изпъл-
нението на даден проект, 
така и за усвояването на 
средствата по програма-
та. Затова ще бъдем без-
компромисни.

Кога очаквате да бъде 

даден старт на първите 

обекти по Оперативна 

програма „Транспорт 

и транспортна инфра-

структура” и кои ще са 

те?

Основна задача пред 
мен е финализирането на 
преговорите и получаване 
на официално одобрение 
на новата Оператив-
на програма „Транспорт 
и транспортна инфра-
структура”. Надявам се в 
близките месеци да успе-
ем, за да може през 2015 
г. да стартират първите 
проекти. Най-вероятно 
пилотният ще бъде раз-
ширението на столич-
ното метро. Всъщност 
една част от него вече се 
изгражда. Предвиждаме 
след получаване на офи-
циалното одобрение на 
програмата да финанси-
раме частта от метрото 
от бул. „Черни връх” до ул. 
„Сребърна”, където вече 
се строи. Общо за подзем-
ната железница ще бъдат 
отделени около 400 млн. 
евро, с които ще се изгра-
ди и най-тежката част от 
третия метродиаметър – 
от бул. „Янко Сакъзов” до 
кв. „Красно село”, която ще 
осигури връзката с двете 

съществуващи линии.
Във финална фаза на 

подготовка са и проекти-
те за изграждане на лот 
3 на АМ „Струма” в поду-
частъците Благоевград 
- Крупник и Кресна - Сан-
дански, както и участъ-
кът Пловдив - Оризово и 
жп възел Бургас от проек-
та за модернизация на жп 
линията Пловдив – Бургас. 
Строителството по тях 
също може да започне още 
през следващата година.  

Кои ще са най-големи-

те предизвикателства 

при реализацията на но-

вите проекти по ОПТТИ?

Спомням си, че през 
последната година на моя 
мандат постоянно пов-
тарях едно и също – през 
новия програмен период 
2014 – 2020 г. не трябва 
да допускаме грешките 
от 2007 – 2013 г. – да за-
почне новата програма и 
да нямаме необходимата 
готовност. За съжаление 
точно това се случва. 
Вече сме в края на 2014 г. 
и нито един проект не е 
стартиран. Затова тряб-

ва през 2015 г. да работим 
много усилено и да запо-
чнем реално изпълнение. 
Това е необходимо, за да 
не се допусне и автома-
тично освобождаване на 
средства, затова е нужно 
да ускорим всичко. Голя-
мото предизвикателство 
е, че бенефициентите 
ни трябва да работят за 
завършването на проек-
тите във вече приключ-
ващия програмен период и 
същевременно да готвят 
тръжни процедури, за да 
изберат изпълнители за 
проектите по новия. Вед-
нъж успяхме да ускорим 
темпото в реализацията 
на програмата – през юли 
2009 г. заварихме около 
0,4% изпълнение по ОП 
„Транспорт”. В началото на 
2013 г., когато подадохме 
оставка, бяхме договори-
ли целия наличен ресурс и 
усвоили около 50% от на-
личния бюджет. Надявам 
се и сега да се справим и 
да върнем темпото на ра-
бота, но е загубено много 
време.  

Дискусиите относно 

избрания вариант за лот 

3.2 Крупник – Кресна на 

АМ „Струма” продължа-

ват. Последната беше 

инициирана от Камара-

та на строителите в 

България на тема „Ма-

гистрала „Струма”, учас-

тък Кресненско дефиле 

– инженерно-геоложки 

условия”. Какво е ваше-

то мнение за съоръже-

нието?

Основен приоритет 
в пътния сектор за но-
вия програмен период е 
изграждането на лот 3 
на АМ „Струма”. Знаете, 
че екипът на министер-
ството успя да договори 
с Европейската комисия 
паралелно с тунелното 
съоръжение да разрабо-
тим и алтернативни вари-
анти за преминаване през 
Кресненското дефиле. 
Още по-важно е, че тунел-
ното съоръжение е много 
сложно и ще бъде голямо 
предизвикателство да 
успеем да го завършим до 
2023 г., когато е крайният 
срок на допустимост на 
разходите по новата ОП 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура“. За-
това искаме да проверим 
всички варианти и ако е 
възможно, да предложим 
алтернатива. При нейно-
то разработване най-ва-
жен ще е екологичният 
ефект. Именно затова бе 
избран тунелът – според 

оценките, правени досега, 
това би бил най-еколого-
съобразният вариант за 
преминаване през защите-
ните зони на Кресненско-
то дефиле. Ние искаме да 
подложим алтернативни-
те възможности на макси-
мално широко обсъждане с 
екологичните организации 
и заедно да преценим кое 
е най-доброто решение. 
Защото и изграждането 
на 15 км тунел крие много 
рискове за околната сре-
да. Според първоначални-
те оценки алтернативно 
преминаване на дефилето 
може да доведе до иконо-
мия на средства от по-
рядъка на 250 млн. евро. 
Средства, които са много 
важни за подпомагане ре-
ализацията на другите ни 
приоритети – АМ „Хемус“ 
и тунела под връх Шипка.

Очаквате ли да има 

забавяне на изграждане-

то на третия метроди-

аметър след проблемите 

с тръжната процедура 

за избор на изпълнител 

за първия етап и жалби-

те от двете граждан-

ски сдружения относно 

ОВОС?

Като цяло той е сред 
най-напредналите в своя-
та подготовка, така че 
нямам никакви опасения за 
забавяне. Напротив, надя-
вам се другите бенефици-
енти да са извлекли поуки 
от изминалия програмен 
период, когато метро-
то успя да усвои в пъти 
повече средства, откол-
кото първоначално беше 
заложено, защото имаха 
готовност, а много други 
обекти блокираха.

Подадени ли са вече 

предложения за проекти 

по Механизма за свързва-

не на Европа? Кога очак-

вате България да получи 

одобрение за финансира-

не и да стартират пър-

вите обекти?

Отворено е първото 
набиране на предложения, 
като нашата цел е до фев-
руари 2015 г. да успеем да 
подадем жп проекта Дра-
гоман – София – Елин Пе-
лин. Прогнозната му стой-
ност е около 200 млн. евро. 
Трасето обхваща около 65 
км и е разделено на три 
участъка, в това число 
част от жп възел София. 
Другите проекти, които 
подготвяме за кандидат-
стване по механизма, са 
проектът за модерниза-
ция на жп трасето Видин 
– Медковец и проектът 
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      и съобщенията:

за подобряване на корабо-
плаването по р. Дунав, по 
който работим съвместно 
с Румъния.  

Започна проектира-

нето на интермодален 

терминал в Пловдив. 

Какви са плановете за ос-

таналите проекти за ин-

термодални терминали?

Очакваме в най-кратки 
срокове да стартираме и 
физическото изпълнение 
на интермодалния терми-
нал при Пловдив. Със сред-
ства по ОП „Транспорт“ се 
подготвя и проект за тер-
минал при Русе. По нова-
та Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура“ сме 
заделили 25 млн. евро за 
интермодални термина-
ли. Като цяло тези логис-
тични центрове са много 
важни за развитието на 

транспорта и трябва да 
полагаме усилия и да тър-
сим и други източници на 
финансиране, в това число 
и публично-частно парт-
ньорство. 

От какви инвестиции 

се нуждае пристанищна-

та и летищната инфра-

структура?

Голяма част от реч-
ните и морските ни прис-
танища се нуждаят от 
сериозни инвестиции за 
поддържане и развитие на 
своята инфраструктура, 
но в настоящата ситуа-
ция на финансова криза за 
нас е изключително труд-
но да заделим такъв голям 
ресурс, какъвто е необхо-
дим за тяхната модерни-
зация. Концесионирането 

на пристанищни терми-
нали е добър вариант за 
привличане на частни 
капитали и инвестиции, 
като същевременно обек-
тите остават държавна 
собственост. Подходът 
позволява да бъдат вло-
жени средства в модер-
низацията им, да бъдат 
въведени нови технологии 
и привлечени товари, като 
съответно това би пови-
шило ефективността на 
портовете.

По отношение на мор-
ските ни пристанища след 
откриването на двете 
морски гари в Бургас и Ва-
рна значително се повиши-
ха приходите от посеще-
ния на круизни кораби. За 
периода март – ноември 
2014 г. на новоизградена-
та Морска гара Бургас са 
акостирали 27 пасажер-
ски кораба с над 40 хил. 

пътници, а във Варна – 36 
кораба с над 20 хил. път-
ници. По тази причина ще 
продължим активно да ра-
ботим за развитието на 
зоните като атрактивна 
туристическа дестина-
ция. Значителна стъпка в 
тази посока е отварянето 
на зоната за обществен 
достъп на пристанище 
Бургас, която бе открита 
преди дни.

В средата на следва-
щата година на летище 
София трябва да приключи 
проектът за разширение 
на антиобледенителна 
площадка „Изток”, на коя-
то в момента може да се 
обработва един самолет. 
С приключването на про-
екта на площадката ще се 
обработват едновременно 

три самолета от най-чес-
то използвания тип или 
два от по-голям клас. Това 
ще намали до минимум за-
късненията на самолети-
те през зимата. На сто-
личното летище предстои 
и избор на изпълнител за 
изграждане на скоростна 
пътека за рулиране. В мо-
мента пропускателната 
способност на пистата е 
около 22 самолета на час 
в най-натовареното вре-
ме. С построяването на 
новата скоростна пътека 
за рулиране очакваме уве-
личение от 26 до 27 само-
лета на час.

Беше обявено, че два-

та нови моста на река 

Дунав ще се реализират 

чрез публично-частно 

партньорство. Кога ще 

започнете да търсите 

финансиране?

Подписан е Меморан-
дум за разбирателство 
за извършване на про-
учвания за изграждане 
на съоръженията над р. 
Дунав между България и 
Румъния. На този етап е 
договорено подготовката 
на двата проекта да се 
финансира по Програмата 
за трансгранично сътруд-
ничество (ТГС) „България 
– Румъния 2014 - 2020 г.“. 
Едва след финализиране на 
подготовката ще бъдат 
търсени източници на фи-
нансиране за същинското 
строителство, като един 
от вариантите е публич-
но-частно партньорство.

Меморандумът е ва-
жен акт, но и в миналото 
са подписвани подобни 
спогодби, като до реални 

действия така и не се е 
стигнало. Затова наша-
та задача е да задълбочим 
диалога и да видим какви 
са възможностите да за-
почнем работа. Трябва да 
направим анализ на всички 
съвместни проекти, кои-
то има между България и 
Румъния, за да видим как 
можем да оптимизираме 
тяхното изпълнение. Ще 
дам конкретен пример – 
основен проблем за двете 
страни е, че корабоплава-
нето през летния сезон е 
много затруднено заради 
ниските води на р. Дунав. 
По тази причина двете 
страни съвместно разра-
ботваме проект, с който 
да се отстранят критич-
ните участъци по нея. Ако 
паралелно с това планира-
ме изграждането на мост 
или мостове, можем да по-
мислим дали е възможно да 

съчетаем това със стро-
ителството на хидротех-
ническо съоръжение.       

Какво е решението 

за изхода от кризата с 

БДЖ? Кога очаквате да 

има напредък в плана за 

стабилизирането и оз-

дравяването на друже-

ството?

За съжаление се нала-
га отново да изготвяме 
план за стабилизирането 
на държавния железопъ-
тен превозвач, защото 
планът, който следвахме, 
е прекратен след края на 
предишния ни мандат. В 
него бяха включени и се 
изпълняваха редица непо-
пулярни мерки, но точно 
благодарение на част от 
тях дълговете на „БДЖ 

- Товарни превози“ ЕООД 
бяха сведени до 3 млн. лв. 
Сега задълженията са 14,5 
млн. лв. При това положе-
ние трябва да се разглеж-
дат варианти, при които 
да постъпят финансови 
средства, различни от 
тези, заложени в държав-
ния бюджет, или те да 
бъдат увеличени. Това ще 
се обсъжда с Министер-
ството на финансите, с 
правителството. 

Ще продължим да ра-
ботим по приватизацията 
на „Товарни превози“, за-
щото това е най-доброто 
решение. Не трябва да се 
забравя, че най-големият 
товародател на БДЖ е по-
дал искане за лиценз, кой-
то засега му е отказан, 
защото не отговаря на за-
ложените условия. Но рано 
или късно ще ги покрие и 
тогава БДЖ няма да има 
какво да вози. Затова е 
необходимо да се намери 
решение, преди да стиг-
нем до подобна ситуация.

Ще инициирате ли ре-

форма в жп сектора?

Мислим по вариант 
за прехвърляне на „БДЖ - 
Пътнически превози“ към 
Национална компания „Же-
лезопътна инфраструкту-
ра”. Само по този начин 
дружеството ще може да 
покаже финансова стабил-
ност и да бъде бенефици-
ент по оперативни про-
грами, да кандидатства 
и да спечели финансиране, 
нужно за закупуване на 
нов подвижен състав. Пак 
казвам, че това все още 
е само вариант, който 
трябва да бъде обсъден на 
ниво правителство, Евро-
пейска комисия и Светов-
на банка.

Крайната цел е  да 
имаме развиващ се же-
лезопътен транспорт с 
модерна инфраструктура 
и нови влакове. Само така 
ще привлечем и пътници, 
и товари.

Какви са плановете 

ви за електронното уп-

равление?

Електронното упра-
вление е ресорът, където 
има сериозно изоставане. 
Сега се налага да рабо-
тим много енергично, за 
да наваксаме. От гледна 
точна на законодател-
ството трябва да бъде 
приет Закон за електрон-
на идентификация, който 
да регламентира използ-
ването на електронния 
ЕГН за общуване с адми-
нистрацията с един уни-
кален код за идентифи-
циране, а не с десетки 
персонални кодове за дос-
тъп.

Пилотният проект за 
карта за електронна иден-
тичност беше много успе-
шен. Той предизвика голям 

интерес сред гражданите, 
но до този момент по него 
няма развитие. Нашият 
екип вече започна разго-
вори с Министерството 
на вътрешните работи 
и други заинтересовани 
институции за възмож-
ността за интегриране 
на електронната иденти-
фикация в документа за 
самоличност след 2016 г. 
Паралелно с обсъждането 
на бъдещите лични карти 
започнаха и разговори в 
Министерския съвет за 
промени в системите на 
администрациите, така 
че да приемат и обработ-
ват заявки, подадени с 
карта за електронна иден-
тичност.

Министерството на 
транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията изпълнява и 
два проекта, финансирани 
от ОП „Административен 
капацитет“, за автомати-
чен обмен на данни с още 
30 регистъра и за обу-
чение на повече от 300 
държавни служители в об-
ластта на електронното 
управление. 

Какви възможности 

ще имат строителите? 

Какви търгове предсто-

ят да бъдат обявени от 

министерството в след-

ващите месеци?

Най-големите тръжни 
процедури за строител-
ство ще бъдат свързани 
с новата ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура“ и ще бъдат обявени 
от бенефициентите. Оч-
аквам през следващата 
година Национална ком-
пания „Железопътна ин-
фраструктура” да обяви 
търга за участъка Плов-
див - Оризово и жп възел 
Бургас от проекта за мо-
дернизация на жп линията 
Пловдив – Бургас. Нацио-
нална компания „Страте-
гически инфраструктурни 
проекти“ работи за стар-
тиране на подучастъци-
те Благоевград - Крупник 
и Кресна - Сандански от 
лот 3 на АМ „Струма“. 
„Метрополитен“ ЕАД е в 
процедура за избор на из-
пълнител по третия ме-
тродиаметър.  

 
Ще си партнирате ли 

с Камарата на строите-

лите в България? В каква 

насока би могла КСБ да 

бъде полезна на минис-

терството?

Както и през миналия 
ми мандат, така и сега 
ще разчитам на сътруд-
ничеството и съвмест-
ната работа с Камарата. 
Надявам се заедно да на-
мерим най-верните реше-
ния за проектите, които 
в момента изграждаме, и 
тези, които предстои да 
започнем. 

На празника на Бургас - 6 декември, беше официално открита зоната за обществен достъп на пристанище Бургас, която е част 

от проекта „Супер Бургас”. Лентата прерязаха министър Ивайло Московски, министърът на околната среда и водите Ивелина 

Василева и кметът на община Бургас Димитър Николов
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бюджет на програмата 
– около 3 млрд. лв., 75% са 
разплатените средства 
по текущи проекти, стана 
ясно още от думите на ми-
нистъра.

„Освен усилия за макси-
малното усвояване на сред-
ствата по ОП „Регионално 
развитие 2007 – 2013“ ние 
вече полагаме основата 
и на новата ОП „Региони 
в растеж 2014 – 2020“, по 
която работим активно за 
приемането на правилата 
за действие и управление 
на програмата“, обясни Па-
влова. Според нея трябва да 
се направи всичко възмож-
но, така че и следващата 
година да не се окаже ну-
лева за усвояване на евро-
пейския финансов ресурс. 
„Надявам се в началото 
на 2015 г. да бъде одобрен 
окончателният вариант на 
„ОПРР 2014 – 2020“, за да 
могат бенефициентите да 
се подготвят и да канди-
датстват с проекти“, под-
черта министърът. „При 
добра координация и моби-
лизация на институциите 
можем да направим така, че 

Деница Николова, зам.-министър на МРРБ и ръководител 

на УО на ОПРР: 

Наредбата към ЗОП се очаква да стане факт през 2015 г.

Емил Христов

„Създаваме работна 
група, която ще изготви 
наредба за типова доку-
ментация и договори в рам-
ките на Закона за общест-
вените поръчки. В нея ще 
участват вицепремиерът 
по европейските фондове и 
икономическата политика 
Томислав Дончев, Агенция-
та по обществени поръчки, 
Камарата на строителите 
в България и други браншо-
ви организации.“ Това каза 
министърът на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството Лиляна Па-
влова по време на 15-ото 
заседание на Комитета за 
наблюдение на Оператив-
на програма „Регионално 
развитие 2007 – 2013“. „По 
видовете услуги ще бъдат 
въведени стандартни до-
кументи с изисквания, кри-
терии и методика за оценка 
и типови договори с изпъл-
нителите. Точно в това 
отношение нашите бене-
фициенти сега търпят най-
големи критики и затова се 
нанасят големи финансови 
корекции“, обясни министър 
Павлова. По думите й, ако 
промените бъдат приети, 
това ще реши проблема с 
обжалванията и ще намали 
санкциите. „Типовата доку-
ментация ще бъде регла-
ментирана чрез наредба в 
рамките на ЗОП. Очаква се 
тя да е факт през 2015 г.“, 

допълни тя. 
На срещата присъст-

ваха още Деница Николова 
– заместник-министър на 
МРРБ и ръководител на УО 
на ОПРР, представителите 
на Европейската комисия 
Марек Теплански и Борисла-
ва Удфорд и инж. Иван Бой-
ков, изп. директор на КСБ и 
зам.-председател на КРИБ.

По време на събитие-
то стана ясно още, че до 
края на месеца частично 
може да бъдат възстано-
вени спрените средства 
по Оперативна програма 
„Регионално развитие“, а 
през януари следващата 
година – и изцяло отпу-
шени. Анализите на екипа 
на Управляващия орган на 
ОПРР показват, че има 25 
високорискови проекта по 
програмата на обща стой-
ност 370 млн. лв. Затова 

се предвижда подготов-
ката на списък с резервни 
предложения за 280 млн. лв., 
които са готови и към тях 
може да бъдат пренасочени 
средства от програмата, 
за да не бъде изгубено ев-
ропейското финансиране. 

Павлова коментира, че 
2014 г. е била година на пре-
дизвикателства както за 
екипа на програмата, така 
и за бенефициентите, кои-
то са усетили всеки про-
блем и са били потърпевши 
от спирането на парите. Тя 
увери, че усилията на пра-
вителството са насочени 
към максималното разпла-
щане по проекти по ОПРР, 
за да се минимизират загу-
бите на европейски финан-
сов ресурс, и апелира към 
общините за максимално 
бързо сертифициране.

Към момента от общия 

Очакваме окончателни коментари от 
страна на Европейската комисия (ЕК) по 
предложения от нас вариант на Опера-
тивна програма „Региони в растеж 2014 
– 2020“. Вследствие на неформални прего-
вори в Брюксел мога да кажа, че вече има-
ме виждане, че приоритетната ос, която 
касае малките градове, ще бъде възможна 
за финансиране, но при определени условия. 
Ние трябва да адаптираме текстовете и 
да изготвим такъв тип мерки, които да са 
допустими за ЕК. 

По новата оперативна програма може 
да има пари за 67-те града, като обаче 
сумите ще се отпускат по различни пра-
вила за най-големите 39 и за останалите 
по-малки, защото се намират в региони с 
трайни икономически и социални проблеми. 
Към настоящия момент от Европа считат, 
че стратегията на Приоритетна ос 2 не 
трябва да следва логиката на Ос 1. Те са 
на мнение, че за по-малките селища тряб-
ва да имаме много по-голяма концентрация 
на ресурса. Важно е да сме наясно какви са 
нуждите и кои точно са проблемите за ре-
шаване. Тези населени места имат интег-
рирани планове за градско възстановяване 
и развитие, но ние разполагаме по тази при-
оритетна ос само с 90 млн. евро. За да ги 
разходим правилно, министерството ще на-
прави допълващ анализ, за да се види какво 
точно е необходимо и как може да се случи.

Другата отворена тема, която все още 

дискутираме с ЕК, касае здравната инфра-
структура. Спрямо последния проект на 
оперативната програма тя е изцяло фоку-
сирана в реформиране на „Спешна помощ”. 
Предстоят преговори с Брюксел по отно-
шение на приемливостта на стратегията. 

Също така със 180 млн. евро ще бъдат 
финансирани мерките за енергийна ефек-
тивност на многофамилни жилищни сгради. 
Средствата за обновяване на панелните 
здания и тези с едроплощен кофраж ще са 
от държавния бюджет. Поради тази причи-
на ние създаваме Фонд за енергийна ефек-
тивност на жилищните сгради. Нашата 
идея е, започвайки с около 200 млн. лв. през 
следващата година, този фонд поетапно 
да нараства. Стартираме с най-големите 
панелни блокове. Поне 100 още следващата 
година ще бъдат готови, в зависимост и от 
активността на общините. 

 През новия програмен период собстве-
ниците няма да съфинансират обновява-
нето на техните домове. Разработена е 
процедура, която ще покрие от централния 
бюджет 25% съфинансиране от страна на 
тези, които вече участват в проекта „Енер-
гийно обновяване на българските домове“ по 
„ОПРР 2007 – 2013“, така че да няма нерав-
ностойно третиране на бенефициентите.

Над 300 млн. лв. ще бъдат 
инвестирани в сферата на 
здравеопазването през новия 
програмен период на Опе-
ративна програма „Региони 
в растеж 2014 – 2020“. Това 
съобщи министърът на реги-
оналното развитие и благоу-
стройството Лиляна Павлова 
при откриването на модерен 
лъчетерапевтичен комплекс в 
„Комплексен онкологичен цен-
тър – Пловдив” ЕООД. „Продъл-
жаваме да подкрепяме инвес-
тициите в здравеопазването. 
По „ОПРР 2007 – 2013“ по един добър начин 
и целенасочено предоставихме целево фи-
нансиране в сферата на онкологията, като 
инвестирахме над 300 млн. лв. във всички 
комплексни онкологични центрове в страна-
та и в големите многопрофилни болници за 
закупуването на апаратура за диагности-
ка и лечение на онкологични заболявания“, 
съобщи министърът. По думите й през 
следващия програмен период средствата 
за здравеопазване ще бъдат насочени в 
подкрепа на спешната помощ. „Тя е тази, 
която се нуждае от сериозна реформа, за-
щото всеки в критичен момент трябва да 
получи най-бързия и качествен достъп до 
лечение. Затова ще се постараем да обо-
рудваме линейките и да подобрим апарату-

рата на спешните медицински центрове в 
страната“, увери Лиляна Павлова. Лъчете-
рапевтичният център в Пловдив е изграден 
по Оперативна програма „Регионално раз-
витие 2007 – 2013“ и е на стойност над 10 
млн. лв. Реконструирани са помещенията, 
извършена е доставка и е въведено в екс-
плоатация високотехнологично оборудване. 
За хората с увреждания има специално из-
градени съоръжения за по-лесен достъп до 
болничните отделения. Министър Павлова 
коментира, че от лечение в реновираната 
болница ще могат да се възползват не само 
жителите на Пловдив, но и на целия Южен 
централен район. Това са общо 5 области 
– Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и 
Хасково, с население близо 1,5 млн. души.

Ренета Николова

Комитетът за наблюдение направи анализ на допус-
натите грешки при изпълнението на „ОПРР 2007 – 2013“, 
в резултат на които ще бъде наложена плоска финансова 
корекция от 10% по оси 1 и 3. Потвърди се верността 
на настояването на Камарата през годините за необхо-
димостта от типови тръжни договори и процедури. Ако 
се бяха приели, нямаше да има такава корекция и нещата 
щяха да вървят много по-бързо. Щяха да се редуцират 
и обжалванията, което също е един голям проблем за 
реализацията на договорите не само по тази програма. 
Започваме работа на база на извършваното дотук от 
Камарата и съгласувано с ЕК – изработени типови до-
говори и тръжни процедури по инфраструктурата, като 
ще надграждаме този процес съвместно с държавната 
администрация и асоциацията на общините. Възприе се 
идеята да има тристранни съвместни оперативни сре-
щи по текущи проблеми по новата ОП „Региони в растеж“ 
между нас, общините и ръководните органи на програма-
та. Работим съвместно и по въвеждане на електронни 
търгове и електронни досиета на обектите като бъде-
що развитие на оперативните програми.

Инж. Иван Бойков, изп. директор 

на КСБ и зам.-председател на КРИБ:

2015 г. да не бъде нулева за 
усвояване на средства по 
програмата“, каза Павлова. 

Бюджетът по „ОПРР 
2014 – 2020“ ще бъде 3,1 
млрд. лв. „Всичко е в наши 
ръце“, каза тя. Усилията 
трябва да са насочени към 
това през пролетта да са 
приключили преговорите 
по програмата и паралелно 
с това да бъдат одобрени 
договорите на бенефициен-
тите. С добра координация 
и мобилизация някои от до-
говорите трябва да запо-
чнат изпълнение още през 
лятото на 2015 г. 

 След края на засе-
данието министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството съ-
общи пред журналисти, че 
България вече има и уве-
рението на Европейската 
комисия, че по ОПРР мо-
жем да получим около 18 
млн. лв. за извършване на 
отчуждителните проце-
дури по трасето на бъде-
щата Северна скоростна 
тангента. „За целта бяха 
предвидени 25 млн. лв. от 
държавния бюджет и тази 
стъпка е глътка въздух за 
страната ни“, обясни тя. 

Снимки в. „Строител“
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Въпреки трудностите имахме сравнително успешен 
строителен сезон спрямо предходните години

Свилена Гражданска

Инж. Вутов, каква 

беше 2014 г. за бранша?

Строителството е 
един от основните фак-
тори за икономическия 
растеж както от гледна 
точка на привличането на 
инвестиции и усвояването 
на европейски средства, 
така и от гледна точка на 
създаването на нови ра-
ботни места и съответно 
за повишаване на жизнения 
стандарт. Годишният ръст 
на общата продукция в сек-
тора у нас достигна 5% 
срещу 6,6% за ЕС. Според 
последните оценки на На-
ционалния статистически 
институт от ноември има 
увеличение в строител-
ството, макар и с по-бавен 
темп - с 2,9%, в сравнение 
с над 4% от предходните 
две тримесечия. Ръстът 
се отнася за гражданското 
и инженерното строител-
ство (12,4%), а отново има 
спад при изграждането на 
сгради (-4,2%). Известни 
са затрудненията по ня-
кои оперативни програми. 
Компаниите, членки на Ка-
марата на строителите, 
трябваше да преодоляват 
значителни пречки при 
реализацията на важни 
проекти, като забавяне и 
спиране на финансиране, 
неяснота по отношение на 
следващия програмен пери-
од 2014 - 2020, както и въз-
държане на възложителите 
от стартиране на очаквани 
от десетилетия дейности.

Какви бяха другите 

трудности, с които се 

сблъскаха фирмите от 

сектора?

Освен тези, които вече 
споменах, бих посочил и  
неблагоприятните клима-
тични условия – обилните 
валежи не позволяват из-
вършването на голяма част 
от строителните дейнос-
ти. 

От практическа глед-
на точка сериозен проблем 
се оказват направените 
пропуски при проектира-
нето и предварителната 
подготовка. Това води до 
извършване на допълнител-
но проектиране или органи-
зационни действия, което 
като цяло е предпоставка 
за закъснения и оскъпяване 
на съоръженията. 

Въпреки това всички 
участници в процеса по-
ложиха усилия за преодо-
ляване на трудностите, 

така че можем да отчетем 
един сравнително успешен 
строителен сезон спрямо 
предходните години.

Какво трябва да се 

промени, за да се подобри 

ситуацията в бранша?  

На първо място бих по-
сочил необходимостта от 
електронно правителство, 
кауза, зад която Камарата 
на строителите в България 
стои последователно през 
последните години. Според 
нас един от най-ефектив-
ните инструменти за подо-
бряване на бизнес климата 
в бранша ще бъде въвежда-
нето на електронни тър-
гове и на стандартизира-
ни типови документи. Ще 
посоча също и приемането 
на законодателството 
в областта на публично-
частното партньорство, 
което е особено важно за 
изграждането на инфра-
структурата в страната. 
Необходим е строг контрол 
при приемане на инвести-
ционни намерения, водещ до 
минимизиране на проблеми-
те в последващите етапи 
на изпълнение. 

Трябва да се работи за 
съкращаване на срокове-
те за разплащане на дър-
жавата с изпълнителите, 
което да доведе до навре-
менно вливане на средства 
в сектора, необходими за 
съживяване, развитие и ин-
вестиции. Бизнесът е необ-
ходимо да бъде в по-тясна 
връзка с училища и универ-
ситети за подготовка на 
кадри в сектора и реализа-
цията им в България. 

Стимулирането на рас-
теж и заетост е основна 
цел на страната, а стро-
ителството играе важна 
роля в този процес. Съз-
даването на по-благопри-
ятна среда за развитие на 
бизнеса и осигуряването 
на качествена инженерна 
инфраструктура са път за 
засилване на икономиката и 
регионите. 

Необходими ли са из-

менения в нормативната 

база?

Да, затова работна гру-
па от членове на Камарата 
на строителите в България 
разработи три основни за-
конопроекта – Закона за ус-
тройство на територията 
и регионалното развитие, 
Закона за градоустрой-
ството и Закона за стро-
ителството. Смятаме, че 
с въвеждането им ще се 
постигне значително подо-
брение в целия процес. 

През тази година влязо-
ха в сила и промени в Закона 
за обществените поръчки, 
които би трябвало да спо-
собстват за по-голяма 
прозрачност при провежда-
нето на такива процедури.  

Изпълняваме последни-

те проекти от програм-

ния период 2007 – 2013 г., 

какви са добрите прак-

тики, които е нужно да 

продължим, и кои са греш-

ките, които не трябва да 

повтаряме? 

Работата ни по проек-
ти, финансирани от евро-
пейските фондове, изведе 
на преден план както го-
лемите предимства на на-
шите компании – желание 

за успешно, качествено и 
в срок представяне и срав-
нително евтин строителен 
продукт, така и недоста-
тъците им – невъзможност 
да се покрият всички доку-
ментални и организационни 
изисквания на европейски-
те ни партньори.

Според мен голямо вни-
мание трябва да се обърне 
и на предложенията във 
фаза предварителна под-
готовка. Регистрирахме 
съществени пропуски в 
проектните документации, 
както и в измененията на 
договорните условия. Като 
пример мога да дам случаи 
на завишени изисквания за 
застраховките на обекти-
те, които не са съобразени 
с условията и възможност-
ите на българския застра-
хователен пазар. 

Има какво да се желае и 
по отношение на екипната 
работа на инженера, възло-
жителя и авторския надзор. 
На всички нас като учас-
тници в процеса трябва 
да е ясно, че при „сляпото“ 
прилагане на установени-
те правила не бива да се 
игнорират възможности за 
оптимизиране и подобрява-
не на крайния строителен 
продукт.

Вие ръководите една 

от най-бързо развиващи-

те се компании в бранша 

- „Геострой“ АД. Как про-

тече строителният сезон 

за фирмата? 

Работихме усилено. 
Завършихме строежа на 
нова пречиствателна 
станция за руднични от-
падъчни води по техноло-
гия на японската компания 
„Мицубиши Матириълс Те-
кно корпорейшън“ в рудник 
„Елаците“.  Продължаваме 
строежа на Метростан-
ция „Бизнес парк“ (16-I) и 
прилежащия тунелен учас-
тък – част от разширение-
то на Софийското метро. 
„Геострой“ АД е лидер на 
обединението „Геометро 
Б.П.”, в което участва и 
„Геотехмин“ ООД. Финан-
сирането е по ОП „Транс-
порт 2007 – 2013"  и със 
средства на Столичната 
община. МС „Бизнес парк“ 
е стъпка напред в метро-
строителството за нас, 
тъй като обектът се из-
пълнява на инженеринг в 
един от най-интензивно 
развиващите се жилищни 
райони  в София. Проектът 
е разделен на два подобек-
та - тунел и метростан-
ция. Тунелният участък се 

изпълнява отгоре-надолу 
по т.нар. Милански ме-
тод.  В частта, където 
метротунелът преминава 
под два съществуващи 
подлеза и под коритото на 
р. Банишка, се изграждат 
специални укрепвания. 

Дружеството ни ра-
боти и по други значими 
проекти по оперативни 
програми - изграждане на 
регионална система за уп-
равление на отпадъците в 
регион Габрово, на прето-
варна станция за отпадъци 
в Казанлък, строителство 
и въвеждане в експлоата-
ция на обект „Канализа-
ционна мрежа”  в с. Тенево, 
алпийско водохващане на с. 
Бързия, община Берковица, 
и др. Проектите с европей-
ско финансиране ангажира-
ха значителен ресурс и в 
момента сe изпълняват в 
рамките на предвидените 
срокове. От друга стра-
на работим и за частни 
български и международни 
партньори като „Елаците-
Мед“, „Аурубис България“, 
„Дънди Прешъс Челопеч 
Майнинг“, „Агрополихим“ и 
други. 

През 2014 г. „Геострой“ 

се сертифицира и по 

стандарт ISO 50001:2011 - 

система за управление на 

енергията. Той е част от 

внедрената ИСУ в компа-

нията.  

Признание за професио-
налните ни постижения 
е Сребърната награда за 
2013 г. за високо строи-
телство сред големите 
компании в престижната 
класация „Топ 50+" на Ка-
марата на строителите в 
България. 

Какво ще пожелаете на 

колегите си за следваща-

та година?

Здраве, много профе-
сионални успехи и корект-
ни партньори, както и 
удовлетворение от постиг-
натото през 2015 г. 

Метростанция 

„Бизнес парк“ 

(МС 16-I) и 1 км 

метротунел

Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците, Габрово

Инж. Владимир Вутов, член на Изпълнителното бюро и на УС на КСБ: 



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

Анализът на деветме-
сечието от януари до сеп-
тември 2014 г. показва, че 
развитието на строител-
ната индустрия има неу-
стойчив характер.

Очертава се 2014 г.  да 
бъде по-тежка от 2013 г. 
за строителния бизнес 
като цяло, показват дан-
ните на НСИ  за  периода 
януари – септември на 
т.г. Цифрите са катего-
рични и не дават повод за 
оптимизъм за бързо изли-
зане от кризата. Липсват 
фактори, гарантиращи  
сигурна  икономическа 
среда и условия за ръст 
и ускоряване темповете 
на развитие. Епикризата 
на бранша  е хронично за-
боляване, включващо фи-
нансови загуби, банкови 
проблеми,  задължения на 
държавата към бизнеса, 
междуфирмени  задълже-
ния, липса  на  активност 
и  нарушени условия  за 
инвестиционна дейност,  
дефицит на свободни  па-
рични средства, ограни-
чена възможност за въз-
становяване.  Данните 
от статистическия ана-
лиз за периода  януари –  
септември 2014 г. носят 
информация за елементи-
те, водещи до трудности  
при   планиране на  секто-
ра. Развитието на бранша 
продължава да  бъде под 
знака на „трайна несигур-
ност“. България остава 
сред държавите в Евро-
пейския съюз (ЕС) с голям 
спад на строителната 
продукция. Значително 
са затегнати кредит 
стандартите, като по 
този начин се потискат 
инвестициите от стра-
на на фирмите. Спира-
нето на  средствата по 
оперативните програми 
постави  във финансови 
затруднения много  фир-
ми и предизвика верижни 
финансови сътресения. 
Ниски са очакванията за 
печалба на фона на пови-
шена несигурност. Бран-
шът продължава да  се 
намира в позиция на съин-
веститор. Спечелените  
поръчки са със занижени 
цени и не носят нужните 
дивиденти за  напредък. 
Отчетена е липсата на 
пазар. Продължава прак-
тиката в сектора да ра-
ботят  нерегистрирани 
фирми, които не прите-
жават квалифициран пер-
сонал.

Анализът показва, че 
има показатели с положи-
телен знак, но като цяло в 
строителната индустрия 
все още липсва печелив-
шата комбинация. Много 
са действията, които 
трябва да се извършат, 
за да се изчисли успешна-
та формула.

Строителната индустрия 

януари - септември 2014 г.

Строителната индус-
трия за  деветте месеца 
на 2014 г. се гради основ-
но от 84,7% малки фир-
ми, 13,2%  средни и 2,1% 
големи компании, разпре-
делени по критерий „пер-
сонал“. Регистрираните  
дружества в ЦПРС на КСБ 
към 20.10.2014 г. са 4282, 
от които 4227 български 
юридически лица и 55 чуж-
дестранни фирми. Зали-
чените компании към раз-
глеждания период са  520. 
Малки  фирми по критерий 
„персонал“ са 3627, средни 
– 566, и големи - 89.

По данни на КСБ зна-
чителен е делът на фир-
мите, регистрирали на-
маляване на оборотите. 
Има фак ти, изчисляващи  
рискове и  носещи инфор-
мация за влошена перспек-
тива за развитие на стро-
ителната индустрия като 
цяло, като се има предвид 
и програмният период 
2007 -  2013. Зад цифрите 
от финансовите резулта-
ти в отрасъл „Строител-
ство” за  периода януари 
– септември 2014  г.  из-
лиза информация, показва-
ща незначителен ръст на  
произведена продукция  и  
намаляване на печалбите. 
Данните с положителни  
стойности не дават  ре-
алната тенденция, имайки 
предвид  ниската база за 
сравнение през 2013 г . 

Произведената про-
дукция за първите 9 ме-
сеца на т.г., формирана 
общо за  отрасъла, е 8289 
млн. лв. Данните сочат за 
незначително нарастване 
от 0,3%  в сравнение  със 
същия период на  2013 г. 
Не се генерират доста-
тъчно оборотни средства 
в сектора. Липсва напре-
дък и браншът продължава 
да губи мощ.

В сравнение с пред-
ходното тримесечие се 
наблюдава  незначителен  
ръст  от  22,3%, който 
се дължи единствено на 
сезонна ангажираност. 

Сравнителната база ос-
тава предкризисният 
период. Спрямо него про-
дължаваме  да оставаме  
далеч  от  достигнатите 
нива. Прогнозирано е за 
2014 г. произведената про-
дукция да достигне около 
12 млрд. лв., което е връ-
щане на нивата от 2007 г.  

Сегментът „сград-
но строителство” пред-
ставлява 54,1% от общо 
произведената продукция  
в отрасъла за разглеж-
дания период. Спадът е с 
6,5% в сравнение с девет-

месечието на 2013 г. Спря-
мо второто тримесечие 
на 2014 г. нарастването 
е с 20,5%. Анализът показ-
ва, че сградното строи-
телство продължава да е 
преобладаващо и в основ-
ната си част се формира 
от частни инвестиции.

Сегментът „ин-
женерно строителство“ 
представлява 45,9% от 
общо произведената про-
дукция за деветте ме-
сеца на 2014 г. При него 
продължава тенденцията 
на незначителен  ръст на 

фона на забавящата се 
икономика. Увеличението 
за деветте месеца на 
2014 г. е  9,8% в сравнение 
със същия период на пред-
ходната година  и ръст 
от  24,5% спрямо второ-
то тримесечие на 2014 г. 
Анализът показва, че сег-
ментът е движен основно 
от обществени поръчки 
на  държавата и общини-
те, финансирани главно с 
европейски средства. Ин-
фраструктурните обек-
ти са правилната посока, 
защото страната ни има 

нужда от тях.
Обявените общест-

вени поръчки в строи-
телството за  януари 
– септември са 2764 на 
стойност 4198 млн. лв. На-
блюдава се  ръст на броя 
на търговете от 21,7% в 
сравнение със същия пери-
од на 2013 г. и повишение 
на стойността от  12,5%. 

 Обявените  общест-
вени поръчки за деветте 
месеца на 2014 г. в сег-
мента „сградно строител-
ство“ са 515 за 445 млн. лв. 
Спадът е с 8% на броя и 
ръст от 5,7% на стой-
ността.

 При „инженерната 
инфраструктура“ търго-
вете за разглеждания пе-
риод са 926 на стойност 
2870 млн. лв. Тенденцията 
е повишаване от 73,4% 
на броя на обявените об-
ществени поръчки. При 
„ВиК“  са 197 на стойност 
426 млн.лв. Тенденцията 
е  ръст на броя от 1,5%. 
Стойността при сегмен-
та „инженерна инфра-
структура“ и „ВиК“ бележи 
повишение от 14,9%.

 Обявени поръчки 
„енергийна инфраструк-
тура“ за периода януари 
-  септември на 2014 г. са 
161 за 246 млн. лв. Увеличе-
нието е с 11,8% на броя в 
сравнение със същия пери-
од на  предходната година 
и спад от 20,9 % на стой-
ността.

 Търговете за про-
ектиране и надзор са 965 
на стойност 211 млн. лв. 
Тенденцията, която се на-
блюдава в този сегмент, 
е увеличение от 15,4% на 
броя и  ръст от 59,8% на 
стойността.

Обявените общест-
вени поръчки по критерии 
„възложител“ за  периода 
януари – септември 2014 г. 
са, както следва:

 От общини – 2000, 
или 72,4% от всички тър-
гове. Тенденцията, която 
се наблюдава, е нараства-
не от 20,5% в сравне-
ние със същия период на 
2013 г.

 От министерства и 
агенции  - 511, или 18,5% 
от всички. Повишението е 
с 42,7% спрямо предходния 
период от 2013 г.

 От комуналния и 
обществения сектор бро-
ят на обявените поръчки 
за деветте месеца на 
2014 г. възлиза на 91, или 
3,3% . Спадът е от 7,1% в 
сравнение с предходната 
година.

 От болници и учебни 
заведения – 78 броя тръж-
ни процедури, или 2,8% от 
всички за периода. Пони-
жението е 9,3% в сравне-
ние с януари - септември 
2013 г. 

 От други - 84 броя 
обявени обществени по-
ръчки, или 3% от всички за 
първите девет месеца на 
2014 г. Ръстът е от 27,3% 
в сравнение с предходна-
та година.   
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     Разпределение  на фирмите по критерий 
„персонал“ по данни на ЦПРС при КСБ към          

            20.10.2014 г.           4282 фирми  

Малки 3627  

Средни 566 

Големи 89 

Строителна дейност в ЕС - 2013 г. 
 

  
1,162 млрд. €  

Общо 

строителна 
продукция  

2013 г. ЕU -28 

Снижение на ръста 
от 0,9% спрямо 

2012 г.  

43,8 млн. 
работници в ЕU   

зависят директно 
или индиректно от 

строителния 
сектор  

  

 Формира 
9,1% /БВП/ 

2012 г.  ЕU -28 

Формира 
51,5% от 
ДМА за  

2013 г. EU-28 

                               Строителен сектор  

Най-голям работодател   30,2 % от заетите в 
европейската  индустрия .                   

2,9 млн.  строителни 
фирми  2013 г. в  EU -28  

Над 200 хил. фалирали 
фирми 

я .       
95%  от тях  са малки и 
средни  предприятия до 
20 човека  и 93%  до 10 

човека 

 
41,4 млн. заети в 

индустрията общо 
13,8 млн. заети  

   в  строителния 
отрасъл 

 
 2013 г. EU

 
  

29% заети   
в строителен 

отрасъл от общо 
заети в 

индустрията за 
2013 г. EU  

 
 
 
 

8,8% ръст на 
БВП  

По данни на FIEC

Строителна дейност в Европа - 2013 г. 

21% 

31% 20% 

28% 
Ново жилищно 
строителство 

Нежилищно 
строителство 

Инженерно 
строителство 

Ремонт и поддръжка 

По данни на FIEC

Труден преход към устойчиво възстановяване. Секторът очаква         



Разпределението на 
обявените обществени 
поръчки по източник на 
финансиране:

 Бюджет - 1841 броя.
 ОПРР –  183 бр. 
 ОПОС – 65 бр. 
 ОПРСР – 558 бр. 
 ОПТ -  17 бр.
 ОПТТИ – 10 бр.
 ОП „ Рибарство“ –  

25 бр.
 Други -  65 бр.

Обявените поръчки  
за януари – септември на 
2014 г. по критерий „въз-
лагане“ са: по „най-ниска 
цена“ са 526 броя, по „ико-
номически най-изгодна 
оферта“ са 1629 и без кри-
терий  - 609 търга.

Разпределението на 
обявените обществени 
поръчки по критерий „вид 
на процедурата“ са „от-
крита процедура“ - 2117 
броя ,  „договаряне без 
обявление“ – 607, „дого-
варяне с обявление“ – 36, 
„ограничена процедура“ – 
3, „ускорена ограничена 
процедура“ - 1.

Анализът „Мониторинг 
на  сключените договори 
по обявени обществени 
поръчки“ за януари – сеп-
тември 2014  г. е изготвен 
на база  данни на Агенция-
та  за обществени поръч-
ки, обработвани  в Кама-
рата на строителите в 
България ежедневно. КСБ 
следи, анализира и публику-
ва всяко тримесечие склю-
чените договори по обект 
на поръчка.

Контрактите за януа-
ри –  септември на 2014 г. 
са, както следва: 

 В „сградно стро-
ителство” са 705, или 
31,6% от общо сключени-
те договори за периода за 
413 млн. лв., или 17,7%  от 
общата стойност.

 В „инженерна инфра-
структура” са 1148, или  
51,5% от всички за 1228 
млн. лв., или 52,7 % от об-
щата стойност.

 В „енергийна инфра-
структура” са 200, или 9% 
от всички за разглежда-
ния период  на 2014 г., на 
стойност 246 млн. лв., или 
10,6% от общата стой-
ност.

 Във „ВиК“ са 177, или 
7,9% от общо сключените 
договори първите девет 
месеца на т.г., на стой-
ност от 442 млн. лв., или 
19% от общата стойност.

Доминиращ  сегмент 
по критерий „брой“ склю-
чени договори за януари -  
септември 2014 г. е инже-
нерното  строителство, 
следвано от  сградното, 
енергийната инфраструк-
тура и ВиК. Сключените 
договори са 2230 на стой-
ност 2329 млн. лв. Отчи-
тат се ръст на броя с 
20,7% спрямо същия пе-
риод на 2013 г. и спад на 
стойността от  25,3%.

 Сключените догово-
ри от  малки строителни 
фирми са 906, или 40,6% 
от всички за разглеждания 

период. Наблюдава се ръст 
от 36,4% спрямо същия пе-
риод на 2013 г. 

 От средни строи-
телни фирми са 943, или 
42,3% от всички за януари 
- септември 2014 г. Има 
незначителен ръст от 
10,4% в сравнение със съ-
щия период на 2013 г.

 Сключените догово-
ри от големи строителни 
фирми са 305, или 13,7% от 
всички за първите девет 
месеца на т.г. Повише-
нието е с 12,5% в сравне-
ние със същия период на  
2013 г.

 От нерегистрира-
ните фирми в ЦПРС кон-
трактите са 76, или 3,4%.  
Има ръст от  31% в срав-
нение с януари - септем-
ври 2013 г.

83% от сключените до-
говори се изпълняват от 
малки и средни фирми, как-
то следва – 40,6% за мал-
ките  и  42,3%  от средни-
те по критерий „персонал“. 
Големите  компании рабо-
тят по  13,7% от контра-
ктите за разглеждания 
период. Разпределението 
на сключените договори 
се  диктува основно от  
вида на обществената  
поръчка и  изискванията  
към изпълнителя. Обекти  
от голям мащаб и на висо-
ка стойност могат да се 
изпълняват  единствено 
от  средни и големи фирми 
по критерий „персонал“  и 
„нетни приходи от продаж-
би“. Нараства  процентно 
делът  на контрактите, 
реализирани от нереги-
стрирани дружества в 
ЦПРС, в сравнение със съ-
щия период на 2013 г. Те 
изпълняват 3,4% от склю-
чените договори.

Разпределение  на фирмите,  

сключили договори по 

обявените обществени 

поръчки по критерии  

„нетни приходи от 

продажби“ и „персонал“:  

 Малки фирми – склю-
чени  договори на стой-
ност от 388  млн. лв., или 
16,7% от  всички за  яну-
ари – септември  2014 г.  
Има ръст от  259 млн. лв. 
в сравнение със същия пе-
риод на 2013 г.

 Средни фирми  - 
сключени договори  на 
стойност от  1203 млн. 
лв., или  51,7% от стой-
ността на общо сключе-
ните договори за разглеж-
дания период. Наблюдава 
се повишение от 17,8% 
спрямо първите 9 месеца 
на 2013 г.

 Големи фирми  - склю-
чените договори са на 
стойност 727 млн. лв., или 
31,2% от всички. Наблю-
дава се  спад от 61,2%, 
или 1146 млн. лв. в сравне-
ние със същия период на  
2013 г. 

 Нерегистрирани 
фирми, сключили договор, 
са 76 на стойност 11 
млн. лв., или  0,4% от всич-

ки. Тенденцията е  спад от  
88,4%, или 84 млн. лв. 

Разпределение   

на  сключените договори по 

сегменти:

 „инженерна инфра-

структура“ са 1148:  
354  от  малки фир-

ми,  или 30,8% от сключе-
ните договори  в сегмен-
та;

534  от средни  
фирми, или 46,5%; 

219 от големи фир-
ми, или 19,1%;

41 фирми без ре-
гистрация в ЦПРС на КСБ,  
или  3,6%. 

Доминират сключе-
ните договори от средни 
фирми, следвани от малки 
и големи дружества. 

 „сградно строител-

ство” –  705:

448 от  малки  фир-
ми, или 63,6%  сключени до-
говора в сегмента;

208 от средни фир-
ми, или 29,5%;

32 от големи  фир-
ми, или 4,5%; 

17 от фирми без 
регистрация в ЦПРС, или  
2,4%.

Доминират  сключени-
те договори от  малките 
фирми, следват средните 
и  на последна позиция 
големите дружества, из-
пълняващи обекти по сег-
мента „сградно строител-
ство”. 

 „енергийна инфра-

структура“ – 200:                
67 от  малки, или 

33,5% от  сключените до-
говори в сегмента;

96 от средни, или 
48%; 

30 от големи, или 
15%; 

7 от нерегистри-
рани фирми в ЦПРС на КСБ, 
или 3,5%.  

Доминират сключе-
ните договори от средни 
фирми, следвани от малки 
дружества и най-малък  
процент се пада на кон-
трактите от големите 
компании.

 „ВиК строител-

ство”  -    177:

37 от  малки фирми, 
или 20,9% от  сключените 
договори;

105 от средни фир-
ми, или 59,3%;

24 от  големи фир-
ми, или 13,6%;

11 от нерегистри-
рани в ЦПРС на КСБ фирми, 
или 6,2%. 

Най-много договори в 
сегмента „ВиК” са сключе-
ни от средни фирми, след-
вани от  малки дружества 
и на последна позиция са 
големите компании.  

Доминира  сегментът 
„инженерна инфраструкту-
ра“, който представлява 
52,7% от стойността на 
общо сключените контра-
кти, следва „ВиК“ - 19%, 
„сградно  строителство”  
-  17,7%, и „енергийна ин-
фраструктура” - 10,6%.  
Основно финансовият ре-
сурс от сключените дого-
вори по обявени общест-
вени поръчки  е насочен 
към сегмента „инженерна 
инфраструктура“,  следван 
от  „ВиК”, „сградно стро-
ителство” и „енергийна 
инфраструктура”.

По „възложител“: 

 Общините имат 
1695 сключени договора, 
или 76%, на стойност от 
1601 млн. лв., или  68,9%.;

 Министерства  и 
агенции - 304, или 13,6%, 
за 467  млн. лв., или 20%;

 Болници - 81 сключе-
ни договора, или 3,6%,  на 
стойност от 36 млн. лв., 
или 1,5% от всички;

 Комунален и об-
ществен сектор - 98, или 
4,4 % за 71 млн. лв., или 3% 
от всички.

 Другите са 52 броя, 
или 2,4%, на стойност от 
154  млн. лв., или 6,6% от 
общо сключените договори.

Най-много остават  
договорите с възложител  
„общини“, които са над 
68,9%. Това разпределение 
на контрактите отразява 
профила на бенефициен-
тите по отделните опе-
ративни програми.

Сключените договори  от 

консорциуми, дружества и 

обединения:

 Сключени договори 
по обществени поръч-
ки от консорциуми, обе-
динения и дружества са  
471, което представлява 
21,1% от всички за януа-
ри – септември на 2014 г., 
на стойност 1367 млн. лв., 
или  58,7% от всички за 
първите 9 месеца на го-
дината.

 Преобладаващата 
част в тях е участието 
на  малки и средни фирми 
по критерии „персонал” и 
„НПП”.  При разпределение-
то 160 са на малки фирми,  
245 са на средни и 78 са на 
големи фирми.

 Сключени договори  
по брой от строителни 
фирми  са 1759, или 78,9% 
от всички контракти,  на 
стойност  962 млн. лв.,  или 
дял от  41,3% от всички.

Нараства броят  на 
сключените договори от 
консорциуми, обединения и 
дружества за януари - сеп-
тември на 2014 г. от 6,1% 
в сравнение със същия пе-
риод на 2013 г. и спад от  
36,3% на стойността. На 
годишна база се наблюда-
ва повишаване на броя на 
контрактите от консор-
циуми, дружества и обе-
динения и понижение на 
стойността.

Отрасъл „Строител-

ство“ за периода януари 

- септември на 2014 г. 

формира 4,9% от БДС. 

Произведеният брутен въ-
трешен продукт общо  за 
икономиката възлиза на 
59 472 млн. лв. по текущи 
цени.  БВП показва растеж 
през третото тримесечие 
от 0,4% спрямо второто 
на 2014 г. и с 1,5% в срав-
нение със същия период на 
2013 г. Създадената от 
отраслите на национал-
ната икономика брутна 
добавена стойност през 
третото тримесечие на 
2014 г. възлиза на 19,508 
млрд. лв. по текущи цени. 
През третото тримесечие 
на т.г. БДС нараства спря-
мо второто тримесечие 
на същата година с 0,4%. 
През третото тримесечие 
на 2014 г. спрямо същото 
тримесечие на 2013 г. тя 
се увеличава с 1,9%. Отче-
тен е ръст на добавената 
стойност - около 2,2%, на 
потреблението - 1,8%, на 
капиталообразуването – 
4.7%.

За отрасъл „Стро-
ителство” БДС за де-
ветте месеца на 2014 г. 
възлиза на 2519 млн. лв. 
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Сключени договори по обявени обществени поръчки,                                              
отрасъл  „Строителство“, полугодие 2013 г. – януари - септември 2014 г.  

(брой и стойност)

2013 г. 2014 г. 

Брой 
стойност 
млн. лв. 

Брой 
стойност 
млн. лв. 

 До 
 200 хил. лв.  

До  
2150 хил. лв. 

Над 
2150 хил. лв. 

1847 бр.  3,1 млрд. лв. 
към 1.10.2013 г. 2227 бр. – 2,3 млрд. лв. 

към 01. 10.2014 г. 

985

46

1118
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2013 2014

665
451

861

628

0

200

400

600

800

1000

Брой Стойност

200 000 - 2 150 000 лв.

2013 2014

197

2624

248

1640
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Брой Стойност

над 2 150 000 лв.

2013 2014

По данни на АОП

         подкрепа за преодоляване на негативните тенденции

 стр. 12
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В сравнение със същия 
период на 2013 г.  има по-
вишение с 52 млн. лв. На 
едно лице, заето в стро-
ителната индустрия, от 
текущия обем БДС за де-
ветмесечието се падат 
14 200 лв.  Като за първо 
тримесечие имаме дял 
от 3729 лв., второ три-
месечие - 4800 лв.,  тре-
то тримесечие - 5626 лв. 
Това са като цяло благо-
приятни характеристики. 
Тримесечната динамика  
показва  положителни 
тенденции в цифри, но не-
достатъчно добри тем-
пове, които  биха  дали 
тласък за развитие. 

Е д н о  л и це,  з а е т о 
в  сектора за първото 
тримесечие, произвежда 
строителна продукция на 
стойност от 12 164 лв. 
През второто тримесе-
чие цифрата е 16 458 лв., 
за третото тримесечие 
– 18 015 лв. Тук се наблю-
дава тенденция на по-мал-
ко произведена продукция 
за първото тримесечие и 
увеличение през второто 
тримесечие при еднакъв 
брой заети. По правило 
през  третото триме-
сечие има нарастване на 
заетите и увеличение на 
произведената  продукция 
на едно лице.

Обща строителна 

активност  2008 - 2014 г.:  

 През 2008 г. обемът 
на произведената продук-

ция е около 22 млрд. лв., а 
заетите  в отрасъла дос-
тигат 297 хил. човека. Де-
лът на строителството в  
БДС е 9%. 

 През 2009 г. е по-
стигнат обем  от 19 
млрд. лв. със заети 277 
хил. души. Има ръст на 
БДС от 9,2%. 

 През 2010 г. обемът 
спада на 13 млрд. лв., пони-
жението при заетите е до 
225  хил. Намаляващ е де-
лът на строителството в 
БДС на 7%. 

 През 2011 г. е по-
стигнат обем от 13 млрд. 
лв. със заети, които нама-
ляват на 198 хил., и дял на 
строителството в БДС 
от 6,2% . 

 През 2012 г. произ-
ведената продукция е 13 

млрд. лв. със заети,  кой-
то намалява на 186  хил. и 
дял на строителството 
в БДС от  5,9%. Строи-
телният отрасъл, заемащ 
позиция на едно от  пър-
вите места по тежест в  
относителния дял в БВП 
на страната дотогава, 
се  нареди на  последните 
позиции.

 През 2013 г. обемът  
на произведената продук-
ция е 13 млрд. лв., а заети-
те в отрасъл „Строител-
ство” наброяват 179 хил. 
БДС, формирана от отра-
съла, е  4,8%. 

 За периода януари – 
септември на 2014 г. про-
изведената продукция е 8 
млрд. лв., заетите са 177 
хил. Това формира  4,9% от 
БДС .

Строителната индустрия 

януари - септември 2014 г.

 Броят на издадени-
те разрешителни е 6499, 
или по-малко с 268 броя, 
или  4%, в сравнение със 
същия период на 2013 г.   

 Като цяло жилищни-
те сгради бележат ръст 
от 2,8%, жилищата в тях  
се увеличават с 19,4%. 
Има повишение и при адми-
нистративните сгради от 
19,2%. Спадът се дължи на 
други сгради - 10,6%. 

 При започнатите 
жилищни сгради се наблю-
дава ръст от 9,4%, жи-
лищата в тях са повече 
с 8,3%. При администра-
тивните има понижение 
от 13,6%. Стартирало-
то изграждане при други 
сгради е с положителни 

стойности от 12,4%. На-
блюдава се първи скок и на 
разгъната площ със 7,2%. 
Единствено при админи-
стративните сгради при 
този компонент има пони-
жение от  2,3%

 Дребномащабни про-
екти продължават да са 
във фокуса на  инвестито-
рите, тъй като  при броя 
на въведените в експлоа-
тация жилищни сгради има 
незначително нарастване 
от 9,1% на годишна база.

За периода при въведе-
ните в експлоатация жи-
лищни сгради има положи-
телни признаци, но това не 
дава  като цяло  основание 
за  възраждане на сегмен-
та. 

Издадените разре-
шителни за строеж са 
най-много в Бургас - 462, 
следват столицата – 353, 
и Пловдив – 339. Най-голям 
брой нови сгради са започ-
нати в областите: Бургас  
- 327 жилищни, в Пловдив 
най-много са администра-
тивните - 16, както и  дру-
ги сгради - 137 .

Най-много въведени в 
експлоатация са в Бургас 
– 268, следват Варна – 
264,  и Пловдив - 186. 

Обща строителна 

активност

Пазарът на труда в  
отрасъл „Строителство” 
остава променлив. Той 
зависи от временната 
заетост в силните сезо-
ни. Анализът показва, че  
пазарът на труда е на-

строен да доведе до малки 
спадове през 2014 - 2015 г. 
Намаляването на работ-
ната сила  се обуславя от  
отрицателните демограф-
ски тенденции.

Наети  и заети лица  

за януари - септември  

на 2014 г. 

По предварителни дан-
ни на Националния ста-
тистически институт на-
етите лица по трудово и 
служебно правоотношение 
към края на  септември 
2014 г. в сектора са 127 
хил. души. Това е спад от 
1,6% в сравнение със съ-
щия период на 2013 година. 
Наетите в отрасъл „Стро-
ителство” по трудово и 
служебно правоотношение 
представляват 5,6% от 
всички. През деветмесе-
чието на 2014 г. средната 
месечна работна заплата 
в сектора бележи ръст от 
5,3% в сравнение със съ-
щия период на  2013 г. 

Заетите лица в от-
расъл „Строителство” 
представляват 5,1 % от 
общо заетите лица за 
икономиката. Структура-
та показва намаление на 
относителния дял от  0,3%  
в сравнение със същия пе-
риод  на 2013 г. 

Коефициентът на без-
работните за третото 
тримесечие на 2014 г. е 
10,8% при 62,8% коефи-
циент на заетост общо 
за икономиката. Безра-
ботицата  общо за пери-
ода  януари – септември  
2014  г. в страната оста-
ва висока. Броят на безра-
ботните е  395 хил. души 
по данни на Евростат. На 
годишна база се наблюда-
ва спад от  9,3% . В срав-
нение с второто тримесе-
чие на  2014 г. това е спад 
от 3,4%. Безработните в 
отрасъл „Строителство” 
за деветте месеца на 
2014 г. съставляват 10,6% 
от всички. 

В отрасъла новореги-
стрираните безработ-
ни за януари - септември 
2014 г. са 42  хил. души, или 
има намаление от  12,2% в 
сравнение със същия пери-
од на 2013 г., промените 
са основно поради сезонни 
фактори. 

Анализът показва, че 
като цяло независимо от 
лекото намаляване на без-
работните  в сектора не 
се наблюдават устойчиви 
процеси за възстановява-
не  пазара на труда в него. 
Сред причините е, че ико-
номиката се забавя и не 
създава достатъчно висок 
ръст, за да може да гене-
рира нови работни места, 
които да компенсират съ-
кратените. Липсва и ин-
вестиционна дейност.

Прогнозата е, че висо-
ката безработица и слаба-
та активност на трудовия 
пазар в сектор „Строител-
ство” ще се задържат  до 
края на 2014 г.

Основните притесне-
ния за бизнеса от кризата 

 от стр. 11

ПРОГРАМИ
Януари - септември 2013 г. Януари - септември  2014 г.

Брой 
Стойност,  
млн. лв. 

Брой 
Стойност,  
млн. лв. 

ОПРСР 156 241 322 537 

ОПОС 94 1250 53 375 

ОПРР 245 237 119 215 

ОПТ 14 596 9 189 

Други 43 46 69 113 

Бюджет 1295 748 1658 900 

Сключени договори по оперативни програми

( броя )

Области

Жилищни сгради Жилища Административни сгради Други сгради

Деветм.
2013

Деветм.
2014 разлика Деветм.

2013
Деветм.

2014 разлика Деветм.
2013

Деветм.
2014 разлика Деветм.

2013
Деветм.

2014 разлика

Общо за   страната 3 088 3 175 87 8 622 10 294 1 672 120 143 23 3 559 3 181 -378
Благоевград 174 172 -2 580 489 -91 9 3 -6 165 176 11
Бургас 341 462 121 1 362 2 010 648 7 20 13 166 198 32
Варна 267 292 25 1 022 1 472 450 3 8 5 210 147 -63
Велико Търново 100 96 -4 289 185 -104 17 17 0 180 153 -27
Видин 11 3 -8 11 4 -7 20 4 -16
Враца 32 20 -12 54 32 -22 3 3 83 94 11
Габрово 45 50 5 54 54 0 55 35 -20
Добрич 119 97 -22 204 149 -55 141 113 -28
Кърджали 60 95 35 272 320 48 7 -7 49 21 -28
Кюстендил 36 32 -4 60 41 -19 64 82 18
Ловеч 95 67 -28 95 67 -28 67 72 5
Монтана 18 9 -9 19 9 -10 51 37 -14
Пазарджик 154 140 -14 344 177 -167 4 4 177 187 10
Перник 131 102 -29 181 111 -70 130 70 -60
Плевен 49 49 0 84 74 -10 3 -3 117 109 -8
Пловдив 373 339 -34 1 151 1 138 -13 6 15 9 435 320 -115
Разград 29 23 -6 33 25 -8 3 3 73 66 -7
Русе 44 60 16 65 137 72 3 3 126 105 -21
Силистра 43 38 -5 43 55 12 67 67 0
Сливен 75 59 -16 105 88 -17 140 95 -45
Смолян 38 35 -3 51 56 5 92 72 -20
София  231 193 -38 302 225 -77 6 -6 219 180 -39
София (столица) 278 353 75 1 603 2 757 1 154 14 19 5 91 122 31
Стара Загора 160 179 19 320 297 -23 3 3 224 214 -10
Търговище 34 21 -13 56 46 -10 52 85 33
Хасково 86 85 -1 149 110 -39 112 116 4
Шумен 38 49 11 62 94 32 3 3 132 135 3
Ямбол 24 45 21 48 61 13 121 81 -40

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради  
за деветмесечие 2013 г. – деветмесечие 2014 г. по области
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Започнато строителство на нови сгради девет-
месечие 2013 г. –  деветмесечие 2014 г. по брой

По данни на НСИ

са свързани най-вече със 
замразяването на чуж-
дестранните инвести-
ции. Строителството е 
капиталоемък отрасъл и 
инвестициите за него са 
значими. През  деветмесе-
чието на 2014 г. чуждите 
вложения по данни на БНБ  
към 17.11. т.г. общо за 
страната  са 1105,5  млн. 
евро, или  3,6% от брут-
ния вътрешен продукт. 
Според  динамиката  на 
капиталовите вложения 
в България цифрите по-
казват, че в сравнение с 
ревизираната стойност 
на миналогодишните ин-
вестиции имаме  спад от  
4,8%. Свиването е от 55,1 
млн. евро. Постъпленията 
на вложения от чуждес-
транни лица в недвижими 
имоти са за 83,1 млн. евро, 
при 118,9 млн. евро за яну-
ари – септември 2013 г., 
или понижението е над 
30%. Вложенията в осно-
вен капитал са  721,8  млн. 
евро, или 65,3%  от всички 
инвестиции. Изоставане-
то от  4,75%, което се на-
блюдава спрямо съпоста-
вимия период на миналата 
година,  според статисти-
ческия  анализ  показва, че 
номиналното ниво е било 
толкова ниско единствено 
през 2011 г.

Ре и н в е с т и р а н а т а 
печалба е в рамките на  
11,3%, или 124,3 млн. евро. 
Запазва се тенденцията 
към спад при инвестици-
ите от дялов капитал от  
66,1% и  нарастване при 
реинвестираната печалба 

от  69,7%. 
В отрасъл „Строител-

ство” чуждестранните 
инвестиции по данни на 
БНБ  за  деветмесечието 
на 2014 г. са 18 млн. евро. 
Това е драстичен  спад от 
80,1% в сравнение със съ-
щия период на 2013 г. 

90% от компаниите не 
могат да се похвалят със 
заделени средства за раз-
растване и инвестиции. 
От началото на годината  
се забелязва  задържане на 
проекти и отдръпване  на 
строителните предприе-
мачи. Губи се конкурентна-
та борба за привличане на 
средства, независимо от 
промените в Закона за на-
сърчаване на инвестиции.

Преките чуждестран-
ни инвестиции остават 
основният  фактор за 
дългосрочен икономически 
растеж в България заед-
но с еврофондовете.  При  
ситуацията - блокирани  
средства  по оперативни 
програми и задължения на  
държавата и общините 
към бизнеса в размер на 
над 2  млрд. лв., няма  как 
да се  постигнат поло-
жителни  инвестиционни  
процеси. 

Допуснати  нарушения

 Най-нисък е процен-
тът на усвояемост на 
еврофондове  по програма 
„Околна среда“. Европей-
ската комисия спря  пла-
щанията по проектите, 
които продължиха да се 
изпълняват  от строител-

ните фирми със собстве-
ни  средства. Въпреки че 
програмата бе размразена, 
последиците от спирането 
на парите по ОПОС върху 
бранша тепърва ще се оце-
няват, като се има предвид 
фактът, че от началото на 
кризата  до сега  отрасъл 
„Строителство” разчита 
основно на европейските 
програми.  

Нужна е  сигурност   

и стабилност в бизнеса.

Тенденцията за задър-
жане равнището на прос-
рочените задължения се 
запазва с очаквания  за оп-
тимистични данни. Стро-
ителният бизнес губи 
мощ. Кредитирането ос-
тава сериозна бариера за 
компаниите. Нарастват  

задълженията на държава-
та в лицето на общините 
към бизнеса, забавените 
плащания водят до сери-
озни проблеми с ликвид-
ността. Задълженията 
към бранша са повече от 
2 млрд. лв.

 Увеличаването на за-
дълженията на централна-
та и местната власт към 
бизнеса се  превърна вече 
в практика  от  няколко  
години. Възлагат се нови 
поръчки, преди да са изпла-
тени старите.

 Необходима е отго-
ворна политика по отно-
шение на плащанията от 
страна на държавата; 

 Нужна е и корект-
ност от страна на стро-
ителните фирми  по от-
ношение на качество  и 
срокове за изпълнение на 

обектите. 
Друг изключително 

показателен факт е на-
маляването на платени-
те такси за издаване на 
строителни разрешител-
ни в София по данни на 
Направление „Архитекту-
ра и градоустройство“ по 
години.

Ситуацията и в оста-
налите градове от стра-
ната е аналогична.

Платени такси за изда-
дени разрешителни:

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

2014 г.  – 1180 хил. лв.
 Второ тримесечие  

на 2014 г. - 2339 хил. лв.

 Трето тримесечие 
на 2014 г. -  2258 хил. лв.

Има ръст на нивата на 
постъпления от  платени 
такси  за издадени разре-
шителни  януари – септем-
ври  на  2014 г. в сравне-
ние със  същия период  на 
2013 г.

Очакванията  за напредък 

остават за програмен 

период 2014 - 2020 г.

Надеждите  изцяло са  
насочени  към  следващия 
програмен период 2014 
– 2020 г. Ключовата цел 
през програмния период е 
подобряване конкуренто-
способността на българ-
ския бизнес: 

 насърчаване на ин-
вестиционната актив-
ност;

 стартиране  на 
всички оперативни про-
грами през следващата 
година и  недопускане на 
нулева година;

 създаване на пред-
поставки за икономическо 
развитие;

 възможности за по-
добряване на доходите на 
гражданите.

Приоритетни за фи-
нансиране за периода 
2014 – 2020 г. ще бъдат 
обновлението и модерни-
зацията на предприятия-
та, интернационализаци-
ята на бизнеса, зелената 
икономика,  „ВиК”  сек-
торът, пътната инфра-
структура и развитието 
на секторите „Иновации” 
и „Приложни научни из-
следвания”. Една от въз-
можностите пред стро-
ителния бранш да поеме 
нагоре са финансираните 
с публични средства про-
екти. Строителите имат  
капацитета  и нагласата 
за напредък.

Наложителни стъпки:
 Преодоляване на де-

фицитите по еврофондо-
вете.

 Промяна на механиз-
ма за контрол на сред-
ствата по еврофондове-
те, за да не се  налагат 
замразяване и спиране на 
плащания.

 Дефиниране на  про-
блемите навреме.

 Ясно определяне на  
допуснатите грешки. 

 Изчисляване на рис-
ковете.

 Хармонизиране  на  
нормативната уредба  в 
съответствие с европей-
ските директиви и регла-
менти. 

КСБ  е обединена  с 
ясни цели  за   политики по 
отношение  на промени на 
нормативните документи. 
Организацията стои на 
твърди позиции в защита 
на строителните фирми.

Камарата  има   из-
граден авторитет  пред   
държавата, институции-
те и другите браншови ор-
ганизации, заема достойно 
място в Европейската фе-
дерация на строителната 
индустрия (FIEC). 

( броя )

Области

Жилищни сгради Жилища Административни сгради Други сгради

Деветм. 
2013

Деветм. 
2014 разлика Деветм. 

2013
Деветм. 

2014 разлика Деветм. 
2013

Деветм. 
2014 разлика Деветм. 

2013
Деветм. 

2014 разлика

Общо за   страната 1 751 1 916 165 5 138 5 565 427 88 76 -12 1 403 1 577 174
Благоевград 90 66 -24 340 168 -172 6 -6 95 54 -41
Бургас 218 327 109 1 047 1 508 461 8 -8 105 110 5
Варна 204 200 -4 1 261 1 024 -237 3 4 1 91 77 -14
Велико Търново 70 66 -4 194 153 -41 11 13 2 71 86 15
Видин 6 -6 6 -6
Враца 16 4 -12 12 4 -8 17 23 6
Габрово 13 -13 13 -13 7 0 -7
Добрич 74 97 23 150 152 2 50 72 22
Кърджали 47 33 -14 142 118 -24 7 -7 15 11 -4
Кюстендил 12 8 -4 11 20 9
Ловеч 41 33 -8 39 33 -6 6 6 56 65 9
Монтана 12 10 -2 12 11 -1 24 23 -1
Пазарджик 73 75 2 220 131 -89 81 79 -2
Перник 41 69 28 59 73 14 18 17 -1
Плевен 19 16 -3 17 18 1 61 37 -24
Пловдив 199 257 58 456 726 270 3 16 13 102 137 35
Разград 25 18 -7 27 21 -6 55 47 -8
Русе 21 20 -1 31 88 57 46 51 5
Силистра 30 23 -7 31 40 9 44 45 1
Сливен 45 43 -2 48 77 29 50 52 2
Смолян 19 14 -5 21 17 -4 40 27 -13
София  148 129 -19 159 144 -15 8 -8 51 119 68
София (столица) 111 131 20 408 623 215 6 7 1 42 78 36
Стара Загора 108 152 44 261 240 -21 5 5 97 124 27
Търговище 14 15 1 33 30 -3 25 49 24
Хасково 55 63 8 99 76 -23 48 67 19
Шумен 21 11 -10 21 11 -10 3 -3 39 39 0
Ямбол 10 29 19 11 48 37 60 75 15

Започнато строителство на нови сгради  
за деветмесечие 2013 г. – деветмесечие 2014 г. по области
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Ренета Николова 

Г-н Вучков, как оце-

нявате състоянието на 

нормативната база, ка-

саеща Министерството 

на вътрешните работи и 

специалните служби?

Ако започнем от въпро-
са за службите, норматив-
ната база е несъвършена. 
При това не само през по-
следните няколко години, 
а  през целия 25-годишен 
период на прехода. Разбира 
се, назад във времето пре-
ди 1989 г. също не е имало 
закони за външното разуз-
наване - цивилно и военно, 
Националната служба за ох-
рана, както и рамков закон 
за т.нар. спец служби. Наш 
исторически дълг е през 
2015 г. най-сетне външно-
то разузнаване – цивилно 
и военно, и Националната 
служба за охрана да имат 

своя нормативна база на 
ниво закон. Силно се надя-
вам, че това може да се 
случи, защото в 41-вия пар-
ламент не стигнаха три 
работни дни, за да станат 
законите факт от правния 
мир. Считам, че сега може 
да се намери максимален 
консенсус – политически 
и експертен, те да бъдат 
приети, разбира се, с някои 
текстове, които могат да 
се изчистят в пленарна 
зала. Що се отнася до Въ-
трешното министерство, 
базата също е много несъ-
вършена. Ще ви кажа защо. 
От 5 месеца действа изця-
ло нов Закон за МВР, чието 
приемане бе  абсолютно из-
лишно. Защото той съдър-
жа  80% от текстовете на 
стария нормативен акт от 
2006 г., а новите моменти 
– нови в кавички, внесоха 
много сериозно напрежение. 
Например ликвидира се кон-
курсното начало за растеж 
в кариерата на държавни-
те служители, премахна 
се изцяло балансиращата 
роля на президента като 
институция да назначава 
висшата професионална 
фигура на МВР - главния 
секретар, както стана и 
с председателя на ДАНС. 
Ограничиха се до известна 
степен някои възможности 

за синдикално въздействие 
при вземането на решения,  
като се въведоха необмис-
лени предварително норми 
на представителност. Ос-
вен това беше изведена 
една служба, която е типич-
но полицейска, макар и спе-
цифична - това е Службата 
за борба с организираната 
престъпност (БОП), и беше 
пришита съвсем изкуст-
вено към ДАНС. Именно в 
това отношение мисля, че 
внесеният Законопроект 
за изменение и допълнение 
на Закона за МВР от на-
родни представители ще 
ни помогне да възстановим 
предишното положение на-
ред, разбира се, с някои нови 
инициативи, за да може да  
проведем и реформата във 
Вътрешното министер-
ство. 

Ще маркирате ли ос-

новните промени в Закона 

за МВР? 

Те ще бъдат изменения 
в действащия. Не съм при-
върженик на идеята посто-
янно да се пишат нови нор-
мативни актове. Трябва да 
се промени действащият 
закон, който е в сила от 1 
юли т.г., в четири посоки. 
Звеното БОП отново ще 
премине към МВР - в своя-
та естествена полицейска 

среда. Ще бъде 
създадена нова 
главна дирекция. 
Как точно ще бъде 
структурирана тя 
може да се преце-
ни по-внимателно 
и по-нататък. Ще 
възстановим кон-

курсното начало за растеж 
в кариерата на всички дър-
жавни служители, защото в 
момента то е ликвидирано. 
Също така ще погледнем 
отново главата за синди-
кална дейност. Имах среща 
със синдикалните лидери 
да преценим дали норма-
тивната база наистина ги 
устройва. Ще се възста-
нови балансиращата роля 
на българския президент, 
който близо 25 години като 
институция имаше право 
да назначава висшата про-
фесионална фигура в МВР - 
главния секретар, това се 
отнася между другото и за 
председателя на ДАНС.

Предишното ни интер-

вю беше точно в момен-

та, когато беше готов па-

кетът от закони, касаещ 

службите, и беше внесен 

в парламента, но времето 

не стигна, за да стартира 

реформата в сектора. Ще 

ги предложите ли отново 

на внимание на депутати-

те? 

Да, те ще бъдат вне-
сени от страна на народ-
ни представители. Имам 
ежедневни разговори по 
темата. Говорим за чети-
ри закона - рамковия закон 
за сигурността, закона за 
НСО, закона за цивилното 

разузнаване, закона за во-
енното разузнаване. Но на-
истина въпросът е важен с 
оглед на това, какво всъщ-
ност те ще променят. Моя-
та позиция е, че реформата 
ще бъде за добро, дейност-
та на такива важни звена 
трябва да се регламенти-
ра от закони, гласувани 
от българския парламент 
и обнародвани в Държавен 
вестник. Това внася на 
първо място сигурност за 
самите служители. Не да 
подчиняват своето кари-
ерно развитие на някакви 
подзаконови актове, които 
могат да бъдат променени 
от Министерския съвет, 
а на ясни правила. Важно 
е най-накрая да се разбере 
кой поставя задачи на служ-
бите за сигурност, особе-
но на разузнаването - как 
то събира информация със 
своите специфични методи 
и средства, кой обработва 
информацията, кой я подна-
ся на държавните фактори, 
които могат да вземат ва-
жни решения – президент, 
министър-председател, 
председател на парламен-
та, изпълнителна власт, 
други звена. Според мен 
това липсва сега. Така че 
тези закони са важни не 
само за служителите, а и 
за държавното ръковод-
ство. С тях ще гарантира-
ме и по-добра сигурност на 
българските граждани и на 
бизнеса. 

Имаше доста критики 

във връзка с банковата 

криза към работата на 

ДАНС. В тази сфера ще 

има ли някакви промени?

За съжаление постът 
ми в момента не позволява 
да взема категорична пози-
ция по отношение на ДАНС. 
Но промените в Закона за 
МВР, които преди малко на-
кратко анализирахме, всъщ-
ност съдържат и промени в 
ДАНС, както и в Закона за 
специалните разузнавател-
ни средства. Това, което е 
внесено като законопроект, 
цели да елиминира дубли-
рането на функции между 
ДАНС и МВР. Така че с про-
мяната в МВР органически 
следва и промяна в ДАНС, 
която преди всичко трябва 
да бъде контраразузнаване 
и да извършва информацион-
но-аналитична дейност. Но 
въпросът ви е справедлив с 
оглед на това, че от 2008 
г. в ДАНС има специална 
дирекция, наречена „Фи-
нансово разузнаване”, на 
която са възложени доста 
правомощия. Сред тях е 
докладване на всяка сделка 
с банков превод, особено за 
чужбина, над 10 000 лева. 
Това не е просто статис-
тика, то е начин да се следи 
дали не се финансират те-
рористични структури, или 
не се правят финансови зло-
употреби. Ето защо мисля, 
че е абсолютно безспорно 
за всички, че  финансовото 
разузнаване на ДАНС и ця-
лата агенция носят много 
сериозна отговорност за 
този крах, който се случи 
с КТБ. 

Измененията в Закона 
за МВР предвиждат и про-
мяна по отношение на спе-
циалните разузнавателни 

средства, доколкото ДАНС 
например продължава да 
притежава техника за под-
слушване, а в същото време 
тя е и заявител пред съда 
за такава. Според нас това 
не е справедливо и по тази 
причина в законопроекта е 
предвидено Дирекцията за 
подслушване и проследяване 
от ДАНС да се влее в съз-
дадената ДАТО - Държавна 
агенция „Технически опера-
ции“, по аналогия на това, 
което се случи в МВР. Как-
то вътрешното ведомство 
няма собствена техника за 
подслушване и проследява-
не, така и другите звена и 
особено ДАНС не трябва да 
има, а да продължим да ук-
репваме ДАТО. 

Какви мерки предприе-

мате за борба с корупция-

та, на 9 декември отбеляз-

ахме международния ден 

за борба с този феномен? 

Ако става въпрос за 
вътрешноведомствената 
корупция, считам, че през 
2015 г. сме задължени да 
започнем нова инициатива 
против нея. Ние вече взе-
хме мерки за ограничаване 
на  корупцията в Пътна по-
лиция. Причината за дейст-
вията ни не е клипът, който 
беше изгледан от 700 хил. 
българи за броени часове, 
защото реагирането им-
пулсивно и гневно няма да 
доведе до траен резултат. 
Истинската причина е, че 
Пътна полиция е лицето 
на МВР. Всеки ден и всяка 
минута гражданите са в 
досег със служителите й 
и  трябва да я виждат като 

Веселин Вучков, 
министър на 
вътрешните 

работи: 

Снимки в. „Строител“

Доц. д-р Веселин Вучков е роден на 26 декември 1968 г. През 1993 г. завършва 

право в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2003 г. става доктор по право. През 

1994 г. е стажант-съдия при Софийския окръжен съд. След това до 1996 г. е 

следовател в Столичната следствена служба (IV РСС). От 1996 до 2009 г. е 

преподавател в Академията на МВР. Преподава още в ПУ „Паисий Хилендарски“, 

Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, Стопанската 

академия „Димитър Ценов“ – Свищов, Техническия университет – Варна, и др. 

От 2009 до 2013 г. е зам.-министър на вътрешните работи в 87-ото 

правителство. В периода 2013 – 2014 г. е депутат в 42-ото Народно събрание. 

Член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и Комисията 

за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на 

специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за 

електронните съобщения. На последните парламентарни избори е избран за 

депутат в 43-ото Народно събрание.

На 7 ноември т.г. е назначен за министър на вътрешните работи в 

правителството с министър-председател Бойко Борисов. 

Веселин Вучков е свързан и със строителството. Завършил е средното си 

образование в СГСАГ „Христо Ботев“. В свободното си време като хоби 

изучава обектите на Уста Кольо Фичето. 
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съюзник, който им помага 
да се движат безопасно по 
пътищата. Резултатът, 
към който се стремим, 
трябва да е траен. 

Дискутираме с ресор-
ния зам.-министър как да 
укрепим капацитета на 
звената в МВР, за да огра-
ничим корупцията във вът-
решното ведомство. По 
темата работят две ди-
рекции. Едната е „Инспек-
торат“, която има админи-
стративни средства да се 
бори с корупцията. Другата 
е „Сигурност“. Тя има и опе-
ративен капацитет, може 
да ползва и СРС-та, за да 
се противопостави на на-
рушенията. Взимаме енер-
гични мерки, защото МВР е 
символ на държавността, 
която трябва да се бори 
с противообществените 
прояви и престъпления и не 
може да генерира условия 
за вътрешноведомствена 
корупция. 

По отношение на общия 
корупционен проблем в дър-
жавата според мен трябва 
да прочетем внимателно 
доклада на Еврокомисията, 
който ще се представи в 
края на януари. В него ще 
видим как от Брюксел оце-
няват последната година и 
половина и какви са забеля-
заните проблеми. Не си пра-
вя никакви илюзии, очаквам, 
че  този доклад ще бъде 
много тежък. Струва ми се, 
че трябва да анализираме 
всичко, което ще напишат 
служителите на Евроко-
мисията по отношение на 
това, как България се спра-
вя с корупцията, особено в 
сравнение с Румъния. 

Вие  казахте това и 

след срещата си с Джова-

ни Кеслер, генералния ди-

ректор на ОЛАФ. За какво 

друго разговарях те, което 

не стигна до медиите? 

Даде ли ви някакви специ-

ални съвети? 

Имахме много интере-
сен разговор с него, защото 
той е бивш прокурор в Ита-
лия. Генералният директор 
е доволен от нивото на 
сътрудничество, включи-
телно и от нормативна-
та база и състоянието на 
звеното АФКОС, което е в 
МВР. Структурата може 
да провежда и така наре-
чените административни 
разследвания. Интересна 
част от разговора ни беше 
перспективата за създава-
не на европейска прокура-
тура. България е една от 
страните, която поддър-
жат тази идея. Разбира се, 
гражданите не бива да  ос-
тават с впечатление, че в 
много близко бъдеще ще се 
създаде единно обвинение 
на ЕС. Много далеч е вре-
мето, десетилетия напред, 
когато вероятно Европа ще 
има единна прокуратура по 
всички престъпни състави, 

един Наказателен кодекс и 
един Наказателно-процесу-
ален кодекс. Като  начало 
говорим за създаване на ин-
ституция, която ще се за-
нимава с  борбата с измами-
те с еврофондове. България 
подкрепя тази идея.

Пак се връщам на те-

мата за  корупцията.  След 

срещата излезе новина, че 

са необходими  реформи в 

службите, които се борят 

с нея. Това означава ли, че 

ще се върви например към 

някакво специално зако-

нодателство и отделна 

структура? 

Тук ще споделя лично-
то си мнение, а не  позиция 
като министър на вътреш-
ните работи. Анализирайки 
внимателно последните 3 
- 4 доклада на Еврокомисия-
та, а дори и от повече го-
дини, откакто съществува 
механиз мът  за мониторинг, 
България все още не може 
да определи институция, 
която да координира борба-
та с корупцията. В послед-
ните години се създадоха 
две нови звена. Необходимо 
е да помислим дали наисти-
на те решиха генерално и 
иновативно проблема, гово-
ря за ЦППКОП - аналитично-
то звено, и за изградените 
специализирани прокурату-
ра и съд, на които поверих-
ме борбата с организирани 
престъпни групи и високи 
нива на корупция. Тези две 
институции трябва да бъ-
дат анализирани отново, 
да се прецени от законода-
телната и изпълнителна-
та власт, дали това беше 
верният подход, или ЕК - и 
още по-важно - български-
те граждани искат нещо 
друго, което може да даде 
най-вече добри резултати, 
а това са осъдителни при-
съди за корупция.

Вие се занимавате и с 

научна дейност в сферата 

на наказателното право. 

Отдавна се говори, че ни 

трябва нов Наказателен 

кодекс. Как го виждате 

във времето?

За съжаление фактът е, 
че нямаме нов Наказателен 
кодекс (НК). От три години 
работна група подготвяше 
законопроект. Проведо-
ха се широки обществе-
ни обсъждания през тази 
пролет - първо в неправи-
телствения сектор, след 
това в магистратските 
среди. Отзивите бяха про-
тиворечиви. Но по една или 
друга причина очевидно е 
назрял моментът за нов 
НК. Считам, че магистра-
турата и научните среди 
могат да намерят сили, за 
да подготвят такъв сло-
жен нормативен акт на 
основата на този проект, 
който беше разработен от 
Министерството на пра-
восъдието. Шест месеца е 
спокоен срок, в който да се 
разпишат окончателните 
текстове. След това ще са 
необходими няколко месеца, 
дори година за публични де-
бати. Но този процес тряб-
ва да стартира, защото, 
сигурен съм, че ЕК отново 
ще посочи в края на януари 
необходимостта от нов 
НК като най-сериозно сред-
ство за противодействие 
на престъпността, а и на 
корупцията в частност. 

Какви ще бъдат първи-

те промени, които ще на-

правите като министър?

Всичко е обвързано с 
бюджета на МВР, може да 
ви звучи малко тривиално, 
но е така. От това всъщ-
ност зависят реформите. 
Има обаче две неща, които 
са много належащи. Това е 
огромният бюджетен дефи-
цит във ведомството. Той 
е 200 млн. лв. неразплатени 
дългове на МВР към края 
на годината. И второто е 
сериозният бежански про-
блем. Насочили сме усилия 
през следващите зимни 
месеци да не допуснем уве-
личаване на миграционния 

натиск на фона на огромни-
те разходи, които плаща-
ме. Ако можем да впрегнем 
и капацитета на нашите 
съседи за по-добро сътруд-
ничество, като например 
изграждането на един 
тристранен център между 
България, Гърция и Турция - 
това ще е много добре.  По 
този начин в реално време 
служителите на трите 
гранични полиции ще могат 
да работят и да обменят 
данни, да имат достъп до 
информационните си сис-
теми. Трябва да ви кажа, че 
това е огромно предизви-
кателство, което изисква 
комплексни усилия, включи-
телно и малко повече ев-
ропейски принос, защото 
това не е просто затруд-
нение на българо-турската 
граница, а проблем, който 
стои на границата на ЕС. 

Стената помага ли?

Да. Резултатите от 
изграждането на сегаш-
ната 30 км отсечка със 
сигурност показват, че в 
този участък натискът 
намалява, и то най-малко с 
1/3. Предстои ми среща с 
турския посланик, на която 
да изясним, че издигането 
на ограждението не е израз 
на враждебност към Анка-
ра, нито  към хората, кои-
то бягат от войната, за да 
потърсят по-добър живот 
в България или в Европа. За-
дачата на съоръжението, 
което трябва да бъде доиз-
градено с още 131 км, е, пър-
во, да насочва хората към 
пунктовете, а не по плани-
ни, по гори и баири, където 
много често няма да могат 
дори да стигнат до завет-
ната цел. И, второ, да огра-
ничим все пак едно грозно 
явление - трафика на хора. 

Така че това възпрепят-
стващо съоръжение цели в 
крайна сметка и по-голяма 
сигурност за бежанците. 
Считам,  че през  2015 г. ще 
можем да  доизградим оста-
ващия  участък от 131 км. 

Министерството е 

голям възложител на об-

ществени поръчки, вклю-

чително в сферата на 

строителството. Какво  

е заложено в капиталова-

та програма на МВР за 

2015 г.?

За съжаление бюдже-
тът на МВР е такъв, че в 
огромната си част отива 
за трудови възнагражде-
ния. Искаме да предоста-
вяме електронни услуги на 
гражданите и на бизнеса 
от страна на системите 
на Вътрешното министер-
ство. Освен това приори-
тет, който поставяме още 
за първите месеци - януари 
и февруари, е да оборудва-
ме с технически средства 
абсолютно всички полицей-
ски автомобили не само по 
линия на КАТ, но и на Ох-
ранителна полиция. Това 
ще даде възможност да се 
видео заснемат и самите 
проверки срещу евентуал-
но корупционно поведение, 
а същевременно ще даде 
по-голяма сигурност и за 
самите полицейски слу-
жители. Така че това ни е 
свръхприоритет. Искаме 
и да увеличим броя на мо-
билните и стационарните 
камери не само за основни-
те пътни артерии на стра-
ната. Разбира се, така ще 
изпълним и тълкувателно-
то решение на Върховния 
административен съд и ще 
можем да налагаме санкция 
на нарушителите на път-
ното движение, елимини-

райки изцяло субективната 
намеса. 

Самото монтиране на 

камерите в много страни 

е показало огромен ефект 

за превенция на престъп-

ността.

Считам, че това е аб-
солютно разбираемо за 
всички български граждани, 
които, слава Богу, откакто 
сме в ЕС, могат да пътуват 
свободно. Те знаят какво е 
значението на камерите за 
движението по пътищата. 
От друга страна пък сами-
ят елемент видео наблюде-
ние, което не е предназна-
чено конкретно за пътната 
безопасност, както в голе-
мите градове, така и в по-
малките населени места 
помага за намаляване на 
битовата престъпност. 
Миналата седмица посетих 
община Марица, в обхвата 
й са 19 села, за да стимули-
рам инициативата на кме-
та. Той е изградил с 30 хил. 
лв. видео наблюдение във 
всички селища. Местни-
ят началник на полицията 
каза, че престъпленията са 
намалели с повече от 30%. 
И не само - благодарение 
на това не толкова съвър-
шено видео наблюдение са 
разкрити няколко набега в  
магазини в селата. Това е 
добър пример и за остана-
лите кметове. Надявам се, 
че можем да намерим общ 
алгоритъм постепенно ви-
део наблюдението по ос-
новните артерии в малки-
те общини да стане факт. 
Това е и показател за мно-
го добро сътрудничество 
на държавата в лицето на 
полицията и общинските 
власти. 

Ще има ли персонални 

промени в МВР? 

Нормално е като във 
всеки един жив организъм 
персонални промени да има 
и във Вътрешното минис-
терство. Те са неизбежни. 
Но искам да подчертая, че 
самоцелни промени няма да 
правя. Измененията в зако-
ните няма да са с оглед на 
конкретна персона, а прос-
то за по-доброто функ-
циониране на системата. 
Разбира  се, областните 
директори, директорите 
на главни дирекции зна-
ят, че трябва да покажат 
резултати. Който покаже 
организационен талант 
и ефективност, може да 
бъде спокоен за позици-
ята си. А тези, които не 
се справят с предизвика-
телствата на времето, 
очевидно ще трябва да си 
потърсят друга работа. През ноември министър Вучков се срещна с генералния директор на ОЛАФ Джовани Кеслер
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Десислава 
Бакърджиева

Подписаха договора 
за строителството на 
язовир „Пловдивци” и пре-
чиствателна станция за 
питейни води към него. 
Инвестицията е  47 ,4 
млн. лв. Той се изпълнява 
в рамките на Проекта за 
развитие на общинската 
инфраструктура. Финан-
сирането е осигурено 
чрез заемно споразумение 
между България и Светов-
ната банка. Контрактът 
за строителство на язо-
вира беше парафиран от 
министъра на регионал-
ното развитие и благо-
устройството Лиляна 
Павлова и Георги Хариза-
нов – представител на 
избрания изпълнител, кон-
сорциума „Пловдивци”. На 
официалната церемония 
присъстваха постоянни-
ят представител на Све-
товната банка в България 
Тони Томпсън, областният 
управител на Смолян инж. 
Недялко Славов, кметът 
на община Рудозем Румен 
Пехливанов и председате-
лят на Надзорния съвет 

на „Главболгарстрой” инж. 
Камен Пешов. 

„След  20  години  в 
България отново започ-
ваме да строим язовири 
за питейна вода. С под-
писването на контра-
кта за изграждане на яз. 
„Пловдивци” и свързаната 
с него пречиствателна 
станция за питейни води 
се слага край на 30-годиш-
ната история на обекта. 

Първият му проект е от 
1982 г. Това показва, че по-
вече от 20 години сектор 
„Водоснабдяване” е изо-
ставен”, заяви Павлова.

Съоръжението се на-
мира до с.  Пловдивци. 
Със строителството му 
ще се реши проблемът с 
недостига и качеството 
на водата в 30 населени 
места, две от които са 
големите общини Мадан 

и Рудозем. С реализаци-
ята на проекта близо 40 
хил. души ще имат непре-
къснат достъп до по-ка-
чествена вода. Обемът 
на изкуственото езеро 
за питейни води ще е 2,4 
млн. л, което е 60 пъти 
повече спрямо дебита на 
сегашните 67 водоизточ-
ника, които захранват 
населените места на 
територията на област 

Смолян. Каменнонасипна-
та язовирна стена ще е с 
височина 52 м.

Съгласно договора, 
яз. „Пловдивци” трябва да 
бъде изграден за 900 дни 
след откриване на строи-
телната площадка. Край-
ният срок за завършване 
е юни 2017 г. Строител-
ството му ще започне 
през 2015 г. в момента, 
в който атмосферните 
условия позволят това. 
През настоящия зимен 
сезон ще се изпълняват 
подготвителни дейнос-
ти. Обектът ще има ва-
жен икономически ефект 
за региона на Централни-
те Родопи, тъй като по 
време на изграждането 
ще бъдат разкрити 350 
работни места, а при 
въвеждането му в екс-
плоатация ще има 30 по-
стоянни. Изпълнителят 
– консорциум „Пловдивци”, 
е с водещ партньор „Зару-
бежводстрой“ – Русия. В 
обединението участват 
„Арема“ (Испания) и „ГБС 
– Инфраструктурно стро-
ителство” (България) . 
Строителният надзор е 
поверен на ДЗЗД „Рутекс 
– Фихтнер”. Бъдещият 
оператор на язовира е 
определен отсега. Това 
ще е „ВиК Смолян” ЕООД, 
който ще има отговорно-
стите по стопанисване-
то и поддържането на съ-

оръженията, с което ще 
се гарантира правилната 
експлоатация на систе-
мите и безопасността 
на населението.

Министър Лиляна Пав-
лова посочи, че до 2023 г. 
са необходими над 11,7 
млрд. лв. за развитието 
на ВиК сектора. От ЕС по 
линия на оперативните 
програми можем да разчи-
таме на 2,5 млрд. лв. Дру-
гият сериозен източник 
на финансиране са кре-
дитите от Световната 
банка. „Със заема, рати-
фициран от Народното 
събрание, вече са разра-
ботени и приети 51 реги-
онални генерални плана за 
водоснабдяване и канали-
зация в цялата страна“, 
припомни министърът. 
По думите й напредва и 
подготовката на остана-
лите проекти за изграж-
дане на язовири, включени 
в заемното споразумение. 
Предвижда се строител-
ството на яз. „Луда Яна” 
на стойност 50 млн. лв. 
да започне през пролетта 
на следващата година. То-
гава трябва да стартира 
и рехабилитацията на 
стената на яз. „Студена” 
с индикативна стойност 
30 млн. лв. Стената ще се 
ремонтира с помощта на 
водолази, за да не се пре-
късне водоснабдяването 
на Перник и областта.

Инвестицията е 47,4 млн. лв.
Снимка Денис Бучел
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Миглена Иванова 

Постоянен механизъм 
за взаимодействие между 
кметовете и общинските 
съвети и централната ад-
министрация ще действа 
към Народното събрание 
(НС). Към политическия ка-
бинет на председателя на 
парламента ще има спе-
циални служители, които 
ще поддържат постоянна 
връзка с Националното 
сдружение на общините 
в България (НСОРБ), за да 
се дискутират законода-
телни инициативи, както 
и въздействието им върху 
местните администра-
ции.

Действието на този 
механизъм е заложено в 
специално споразумение, 
което  Цецка Цачева, пред-
седател на Народното съ-

брание, и ръководството 
на НСОРБ подписаха по 
време на годишната конфе-
ренция на организацията.

„Няма закон, който да 
не засяга общините, за-
ради което ще се опитам 
да въведа като практика 
в 43-тия парламент да се 
прави предварителна  и 
последваща оценка на въз-
действието от законови-
те поправки върху местни-
те власти“, заяви Цачева.

Председателят на 
Управителния съвет на 
НСОРБ Тодор Попов при-
помни какви са основните 
очаквания към централ-
ната власт: осъщест-
вяването на реформи за 
децентрализация на упра-
влението, по-сериозен диа-
лог с общините, които са и 
основни бенефициенти по 
оперативните програми, 

подготвянето на специ-
ална инвестиционна про-
грама за насърчаване раз-
витието на икономически 
изостаналите региони и 
създаването на специа-
лен фонд за солидарност 
и подпомагане на постра-
далите от природни бед-
ствия. 

Що се отнася до де-
централизацията, Цецка 
Цачева посочи, че темата 
е чувствителна и трябва 
да се намери възможно 
най-точното и прециз-
но решение на проблема. 
Вицепремиерът Томислав 
Дончев допълни, че фискал-
ните елементи на децен-
трализацията и идеята за 
преотстъпване на част 
от държавните вземания 
от корпоративния данък 
или налозите върху дохо-
дите може да се превър-

не от ефект в дефект. 
Според него тежките ре-
гионални дисбаланси се 
преодоляват не само със 
субсидии, но и с различни 
данъчни ставки, така че 
да се овладее хиперконцен-
трацията на хора и да се 
насърчат инвестициите.

Президентът Росен 
Плевнелиев обеща под-

крепата си на местните 
власти за провеждането 
на необходимите реформи 
в посока децентрализация 
на местното самоупра-
вление. Той подчерта, че 
финансовото преразпре-
деление е важна стъпка 
в тази посока, тъй като 
прехвърлянето на права 
и отговорности изисква 

и допълнителен финансов 
ресурс. 

Като основни предиз-
викателства пред общи-
ните през последните 
години държавният глава 
очерта икономическата 
криза, политическата нес-
табилност, смените на 
правителства и парламен-
ти, природните бедствия.

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

конструкции
� Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
� Подпорни скелета и телескопични 

подпори
� Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
� Фасадни рамкови скелета, подвижни 

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Снимка Денис Бучел

Белово обяви обществена поръчка за 
избор на изпълнител за извършване на 
строителни работи по инвестиционен 
проект „Реконструкция и подмяна на въ-
трешна водопроводна мрежа – Белово – I и 
II етап". Поръчката се финансира със сред-
ства от държавния бюджет чрез Пред-
приятие за управление на дейностите по 
опазване на околната среда (ПУДООС) и 
съфинансиране от общината. Прогноз-

ната стойност е 1,26 млн. лв., а срокът 
за изпълнение е 4 месеца. Участниците 
трябва да разполагат със собствен фи-
нансов ресурс от поне 200 хил. лв. и да са 
изпълнявали сходни договори през послед-
ните 5 години. Необходимо е да имат ми-
нимално строително оборудване, транс-
портни средства и механизация съобразно 
документацията. Оферти се набират до 
30 декември.

Най-красивата църква в Стария Несе-
бър – „Свети Йоан Алитургетос”, ще бъде 
спасена от разрухата и отново достъпна 
за туристи. За целта правителството на 
САЩ инвестира 700 хил. долара, които ще 
осигурят реставрацията и консервация-
та на храма - част от наследството на 
ЮНЕСКО.

„Църквата „Свети Йоан Алитурге-

„12 години идейни проекти за няколко 
паркинга отлежават по папките, без да има 
какъвто и да било шанс да се реализират“, 
съобщи кметът на Търново Даниел Панов. 
Според него в момента е нерентабилно да 
се правят подобни обекти независимо от 
крещящата нужда от места за колите. „Ще 
е нужно да променим подхода при търсенето 
на инвеститори и да прецизираме варианти-
те за привличане на европейски средства”, 
коментира градоначалникът. Той смята, че 
конкурсната форма е най-удачната за от-
даване на общински места за подземни или 
надземни паркинги, но потенциалните кан-
дидати трябва да получават повече дялове 
от обектите. Такива условия в момента се 
коментират в местния парламент. Още през 
2001 г. екскметът Румен Рашев е дал за про-
ектиране надземен паркинг зад факултета 
„Изобразителни изкуства”. С решение на 
академичния съвет обаче университетът, 
който е собственик на по-голямата част от 
земята, спира проекта. 

Другият паркинг, който замислят от 

НЕСЕБЪР

Кметът на община Несе-
бър – Николай Димитров, и кме-
тът на Обзор – Христо Янев, 
направиха първа копка по про-
ект „Изграждане на екопътека 
„Калето“. Той е финансиран по 
Оперативна програма за разви-
тието на сектор „Рибарство“, a 
община Несебър е бенефициент.

Екопътеката ще бъде изгра-
дена в местност Седлото в зем-
лището на Обзор. Началото й ще 
започне от края на ул. „Струма“ 
и ще продължава до крепостта 
Калето. Общата й дължина е 2275 м. 
Ще бъдат поставени дървен парапет, 
пейки и маси, дървени люлки, кошчета 
за отпадъци, мостове, указателни и ин-

формационни табели, дървени стъпала и 
беседки, рекламен билборд, ел. инстала-
ция и LED осветителни тела по цялата 
дължина на пътеката.

кметството, трябва да се намира под земя-
та в района между Паметника на обесените 
и кино „Модерен театър”. Местният парла-
мент е одобрил частичен подробен устрой-
ствен план за подземен паркинг между седем 
улици в центъра. Решенията са обнародвани в 
Държавен вестник. За градежа, който ще има 
два подхода - от Паметника на обесените и 
от този на ул. „Стефан Стамболов”, ще се 
използва уникална технология. Амбициозно-
то виждане на архитектите е да се изпразни 
пълнежът на изключително здравата бетоно-
ва конструкция, която навремето е правена 
срещу свлачище в този район. Развитието и 
на този проект заплашва да навлезе в задъне-
на улица след жалба на частно лице. 

Няма кандидати да реализират и про-
ект за паркинг с асансьори за 600 коли под 
ул. „Марно поле”. Идейният проект вече е 
готов и утвърден от експертния съвет по 
устройството на територията към община 
Търново. И тази разработка обаче отлежава 
по папките. 

Страницата подготви Елица Илчева

тос“, или „Неосветени”, е първата забе-
лежителност, която виждат туристите 
в града. За съжаление от мерки за без-
опасност достъпът до храма и негови-
те уникални средновековни стенописи е 
ограничен с решетки.

С финансовата помощ от Държавния 
департамент на САЩ експертите от 
 ИКОМОС - които консултират ЮНЕСКО, 
ще укрепят и реставрират храма. Очаква 
се той да отвори врати след две години.
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Свищов няма не-
разплатени средства 
от ЕС. Това съоб-
щиха от общината. 
Приключени са дей-
ностите по пет от 
проектите по опера-
тивните програми и 
вече са възстановени  
парите от съответ-
ните Управляващи 
органи. Сред тях са предложенията за по-
вишаване на енергийната ефективност на 
четирите общински училища на стойност 
малко над 3,152 млн. лв. по ОП „Регионално 
развитие 2007 – 2013” и за Интегрирания 
план за градско възстановяване и развитие 
на град Свищов по ОПРР на стойност близо 
290 хил. лв. Приключени са и два проекта към 
ОП „Административен капацитет”. Единият 
е за обучение и квалификация на общинските 
служители за близо 90 хил. лв., а другият - за 
изготвяне на стратегия и Общински план за 
развитие и оценка на старите планове със 
стойност близо 78 хил. лв.

Към момента се очаква окончателно 
плащане от Управляващия орган на ОП „Ре-

гионално развитие" 
за три проекта, 
чийто дейности 
са финализирани. 
Сред тях е този за 
доставка на висо-
коспециализирано 
медицинско оборуд-
ване в болницата и 
ремонт на помеще-
нията. Другите два 

са за социализация и експониране на римския 
град Нове и проектът за популяризиране на 
Свищов, Белене и Никопол като атрактивни 
туристически дестинации, в който община 
Свищов е водещ партньор.

Капиталовата програма на общината за 
2015 г. включва средствата за инвестиции 
в основни ремонти на инфраструктурата. 
Парите са около 2 млн. лева. Предвиждат се 
разходи за някои междублокови простран-
ства, нови тротоари, изграждане или об-
новяване на детски площадки (150 хил. лв.), 
канализация и водопровод по ул. „Ген. Колев” 
(250 хил. лв.) и др. Общината планира да се 
направят още едно или две кръгови кръсто-
вища.

София иска от правителството още 17 млн. лв.,  
залага и на собствен бюджет за изграждането на нови 8

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

19 детски градини са 
построени тази година в 
София. 3 от тях все още 
не са открити, но до края 
на месеца и това ще ста-
не. Това е най-големият 
рекорд за всички време-
на в строителството на 
детски градини тук, каза 
столичният кмет Йор-
данка Фандъкова. Тя при-
съства на откриването 
на нова сграда на ОДЗ 79 
„Слънчице“ в район „Сту-
дентски”.

 „Даваме си сметка, че 

финансовата ситуация в 
страната е изключително 
трудна, затова залагаме 

в проектобюджета за ид-
ната година и собствени 
средства за изграждане 

на обекти“, отбеляза Фан-
дъкова. През следващата 
година предстои да бъдат 

завършени още 5 детски 
градини, в проектобюдже-
та на общината е зало-
жено строителството на 
нови 8. Все още е голям 
недостигът в районите 
„Триадица", „Красно село", 
„Младост" и „Люлин". 

Тя каза още, че мина-
лата година правител-
ството е отпуснало 6 
млн. лв. за построяването 
на шест детски градини. 
Сега столичната общи-

на е поискала 17 млн. лв. 
от правителството за 
2015 г. Реновацията на 
ОДЗ 79 „Слънчице“ е стру-
вала 1,5 млн. лв. В сумата 
се включва както изграж-
дането на сграда за две 
групи, така и цялостно-
то саниране. Мерките за 
енергийна ефективност 
са извършени с финансова-
та помощ на Международ-
ния фонд „Козлодуй” и са в 
размер на 240 000 лева.

„405 хил. лева ще бъдат отделени за ре-
монти в 15-те села на община Свищов“, заяви 
кметът Станислав Благов. На всяко едно на-
селено място ще бъдат отпуснати средства 
според предварително уточнени критерии.

„Имаме програма, която започнахме първи 
в България – „Местни инициативи”. Тя е по 
подобие на швейцарската Агенция за сът-
рудничество и американската Агенция за 
международно развитие. Започнахме през 
2001 г. и вече имаме много добри резултати. 

Ще заделим около 25 хил. лв. за кварталните 
съвети, гражданските и неправителствени 
организации, с които да могат да кандидат-
стват с проекти”, похвали се Благов.

Според него задължително трябва да има 
автономни бюджети към второстепенните 
разпоредители със средства, каквито са 
кметствата и кметските наместничества. 
„Това ние го правим от вече 10 години за 15-
те населени места в община Свищов. Тази 
година продължаваме ”, каза още кметът.

СВИЩОВ РУСЕ

Свищовските учебни заведения реализи-
рат икономии от 30 до 60% от ток и горива 
за отопление след санирането им, съобщиха 
от кметството. От 2011 до 2014 г. по евро-
пейските и национални донорски програми в 
крайдунавския град са изпълнени проекти за 
енергийна ефективност за над 4 млн. лв. в 
детски градини и училища.

За 400 хил. лв. по проект „Красива Бълга-
рия" е сменена дограмата и външната изо-
лация, направена е нова парова централа и е 
реновирана кухнята на ЦДГ „Калина Малина". 

В ОДЗ „Чиполино" освен ремонта на покрива 
са монтирани слънчеви батерии и отопли-
телна инсталация за пелети. Участието на 
общината е над 150 хил. лв.

По ОП „Регионално развитие" с проект за 
3,198 млн. лв. са изцяло подновени сградите 
на СОУ „Николай Катранов", СОУ „Димитър 
Благоев", СОУ „Цветан Радославов" и ОУ 
„Филип Сакелариевич". В обхвата на проек-
та СОУ „Димитър Благоев" и ОУ „Филип Са-
келариевич" са с нови котелни инсталации 
на биомаса.

Нова детска градина 
с капацитет 110 деца ще 
бъде изградена на мяс-
тото на ОДЗ „Радост" на 
улица „Дондуков Корсаков"  
в Русе. Сградата ще е на 
два етажа с три малки ед-
ноетажни пристройки и с 
басейн в сутерена. Предви-
ден е и асансьор. В квартал 
„Родина 3" на ул. „Белмекен" 
се предвижда изграждане-
то на детска ясла за пет 
групи. Тя ще бъде на два 
етажа с три входа и двор 
с детски площадки и физ-
културно игрище.

Това стана ясно по 
време на публичното об-

съждане на проект за 
изграждане и ремонт на 
детски градини и учили-
ща миналата седмица. 
Обектите, които пред-
ставиха ръководителят 
на проекта Мая Кръсте-
ва, зам.-кметът Димитър 
Наков и Атанас Тачев от 
софийската фирма изпъл-
нител „Вамос", са по про-
ект „Техническа помощ в 
подкрепа на община Русе 
за периода 2014 - 2020 г.", 
който се осъществява с 
финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Ре-
гионално развитие 2007 - 
2013“, съфинансирана от 

Европейския съюз. 
Предвидени са ремонти 

в шест училища – „Олимпи 
Панов", „Любен Каравелов", 
„Иван Вазов", „Отец Паи-
сий", „Христо Ботев" и Ма-
тематическата гимназия, 
и в четири детски градини 
– „Русалка" 1 и 2 и „Пино-
кио" 1 и 2. Планирани са и 
многофункционални игри-
ща. В дворовете на някои 
училища ще има открита 
трибуна, градинка с бесед-
ки, стойки за велосипеди. 
А за двора на Математи-
ческата гимназия има идея 
за ботаническа градина за 
уроци на открито.

Да бъде изградена трета 
лента по пътя Русе - Бяла, 
която да направи участъка 
по-безопасен за движение, 
предлага областният уп-
равител на Русе Стефко 
Бурджиев. „Първоначалната 
идея за четирилентов път 
Русе - Велико Търново също 
стои на дневен ред. Но ако 
не се намерят средства, да 
се случи поне трилентовият 
път, както стана с направле-
нието Русе - Шумен. Защото 
качеството на движението 
там се подобри и пътят е 

по-безопасен”, каза Бурджиев. 
Грубите изчисления по-

казвали, че изграждането 
на трето платно ще струва 
около 42 млн. лв. 

„По пътя Русе - Бяла и 
сега имаме дълги участъци 
с три ленти. Най-важното е, 
че ако се подходи така, за да 
се реши временно въпросът, 
това може да стане бързо 
и без да се чакат дългите 
отчуждителни процедури", 
обясни Бурджиев. По думи-
те му пътят Русе - Бяла е 
най-опасният и с най-много 

жертви участък в страна-
та. Той има идея да се пре-
махнат и дърветата по него, 
които също са опасни за хо-
рата при инциденти. 

Бурджиев коментира, че 
има и по-ефикасни начини да 
се пази пътят от снегона-
вявания - било с храстовид-
на растителност, било със 
снегозащитни пана. Той каза 
още, че тази идея трябва 
да се обсъди с неправител-
ствения сектор, с еколозите 
и със заинтересованите от 
това институции.

Главна дирекция „Изпъл-
нение на наказанията" обяви 
обществена поръчка за об-
новяване и модернизация на 
затворническо общежитие в 
с. Разделна към затвора във 
Варна. Тя е част от проект 
„Подобряване на стандарти-
те в затворите и следстве-
ните арести чрез ремонти-

ране на инфраструктурата, 
за да се осигури зачитане на 
човешките права", финанси-
ран от Норвежкия финансов 
механизъм 2009 - 2014. Пода-
дените в общата количест-
вена сметка видове и количе-
ства работи са фиксирани и 
задължителни за изпълнение. 
Прогнозната стойност е 1,2 

млн. лв., а срокът за изпъл-
нение е 240 дни. Участни-
ците трябва имат достъп 
до финансов ресурс от поне 
150 хил. лв., както и да са 
изпълнили за последните 5 
години три или повече стро-
ителства - ново или основен 
ремонт, и/или реконструк-
ция, и/или преустройство на 
сгради, като поне едното от 
тях трябва да е с разгъна-
та застроена площ над 2000  
кв. м. Оферти се набират до 
19 януари 2015 г.
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На покрива на сградата ще 
паркират 603 леки коли

Георги Сотиров

Инж. Иван Терзиев от 
„АТ Инженеринг 2000” е 
завършил УАСГ със специ-
алност „Строителство на 
сгради и съоръжения“ пре-
ди четири години. Работил 
е по строителството на 
сграда на Lidl, на производ-
ствена база за растител-
ни масла в Плевен, на офис 
сграда на фирма за клима-

тици на Околовръстното 
шосе на София, сграда на 
Billa на бул. „Черни връх”.

Сега е технически ръ-
ководител по изграждане-
то на поредния мол в сто-
лицата. Той ще определя 
визията на район „Люлин” 
откъм Околовръстното 
шосе. 

Застроената площ е 
точно 14 960,73 кв. м. „Към 
две футболни игрища”, 
усмихва се инж. Терзиев. 
РЗП-то е  37 696,55 кв. м. 
Мащабът най-добре се 
вижда отстрани, откъм 
прочутия квартал „Фили-
повци“. 

Фирмата е известна 
с големите строителни 
обекти, които изпълнява. 
Не че не строи и жилищни 
сгради, но онова, което я 
презентира най-добре, са 
именно здания, подобни на 
това, на чиято площадка 
се намираме в момента. 

Търговският  център 
Plaza West, както вероят-
но ще се нарича молът, е 
различен обект и затова 
има няколко отлики от по-
добни строежи. Едната 
от тях е, че паркингът 
ще е… на покрива. Споде-
лям, че съм виждал така-
ва сграда в централната 
част на София, но става 
ясно, че сравняваме раз-
личен капацитет. Тук ще 
могат да паркират 603 
автомобила.

Инж. Терзиев обяснява, 
че са разчели подходите 
за влизане в обекта така, 
че да не се пречи на дви-
жението по натовареното 

шосе. Входът за тежката 
строителна механизация е 
от страната на жилищния 
комплекс. В определени 
периоди от изграждането 
тук са работили към 200 
строители.

„Интересното за тази 
сграда е, че тя няма нито 
една дилатационна фуга”, 
заявява нашият събесед-
ник. И пояснява, че в резул-
тат на различни причини 

се появяват вътрешни на-
прежения в конструктив-
ните елементи. Понякога 
големината им е значи-
телна. В случая, естест-
вено,  решението е на 
проектанта на сградата, 
който е направил своите 
изчисления и е взел пред-
вид съответните пред-
варителни проучвания. 
Принципно за толкова го-
лям обект се прави поне 
една фуга, защото сгра-
дата е над 180 м дълга и 
е възможно неравномерно 
слягане. 

Основата на сграда-
та е на шест метра дъл-
бочина, а фундаментите 
са ивични. Това пак се е 
решавало на чертожната 
маса, защото ако е било 
предпочетено изгражда-
нето с фундаментна пло-
ча, разходът на бетон щял 
да е огромен. Разбира се, и 
на арматура, и на човешки 
труд.

Понеже разговорът 
се завъртя около грубия 
строеж, инж. Терзиев бър-
за да обясни и подхода към 
изпълнението на плочите. 
То е станало с кофражи 
тип „маси”. „Четири кра-
ка - това са подпорите, 
които са с променлива 
височина и с тях се хори-
зонтира шпертплатът. 
Въпросните „маси” са с 12 
кв. м големина. На обекта 
използвахме към 200 та-
кива кофражни платна”, 
обяснява той. 

Разбирам, че след из-
ливането на  плочата 
декофрирането става 

лесно и бързо. Използват 
се специални колички за 
изваждане на „масите”, 
които отново са готови 
за кофриране на друго мяс-
то. При обичайния начин 
на работа подпорите са 
през метър, губи се време 
на строителите. Тук и  ка-
чеството е по-добро.

Правим една обиколка 
из строежа. Подредено 
е. „Техниката за безопас-
ност предполага и съ-
ответна организация на 
работата”, категоричен 
е техническият ръководи-
тел на обекта. Спираме 
се пред най-голямата, най-
високата част на обекта. 
„Това е метална конструк-
ция, под която ще се из-
градят шест киносалона, 
както е и в останалите 
молове”, казва той. Време-
то е мрачно. Ръми студен 
дъжд, но хората на обек-

та са облечени топло с 
фирмени дрехи. Това също 
е част от политиката на 
компанията. 

„Предстои да се спра-
вим и с вертикалната пла-
нировка”, обяснява инж. 
Терзиев. „Става дума за 
полагане на асфалта на 
покрива”, припомня той, 
защото там ще се дви-
жат леки коли. Преди това 
майсторите ще извършат 
и предписаните хидроизо-
лационни дейности,  ще 
„вържат” воронките и 
всичко това ще се отве-
де към канализационната 
система. 

„Интересното  при 
тази част от работата 
ни е, че отводняването не 
е гравитачно, а се използ-
ва вакуумно отводняване 

Geber i t  P luv ia . 
Характерно при 
вакуумните сис-
теми, освен лип-
сата на наклон 
на тръбите, е и 
техният много 
по-малък диаме-
тър в сравнение 
с конвенционал-
ните,  както и 
това, че те ра-
ботят при пълно 
запълване. Сис-
темата работи 
на  принцип на 
сифона, като се 
образува водна 
тапа, която из-
тласква въздуха. 
Така в горната 

част на системата наля-
гането намалява и това 
увлича водата”, обяснява 
инженерът. 

Прибираме се на топло 
в един от фургоните. Инж. 
Терзиев е любезен домакин 
и ми показва  монтирани-
те три автомата - два за 
кафе и един за закуски и 
газирани напитки. Това 
е направено с практична 
цел, за да се пести вре-
мето на строителите. 
Тук се срещаме с инж. Ва-
лентин Симеонов, който 
е ръководител на проек-
та. Функциите му като 
проджект мениджър са 
свързани с управлението 
на проекта от страна на 
„АТ Инженеринг 2000” - от 
самото начало на строи-
телството до неговото 

завършване. Става дума 
за управление на финанси, 
на графици, управление 
на време за изпълнение 
на дадена фаза от стро-
ежа, на хора, на подизпъл-
нители. Инж. Симеонов 
подготвя цялата програ-
ма, следи за спазването 
й, сключва договори с по-
дизпълнителите, наблю-
дава тяхната работа. От 
него разбирам, че главен 
наемател на този обект 
ще бъде една от най-
известните търговски 
вериги. „Това е типичен 
търговски комплекс, но 
за нас като изпълнители 
е важно, че го строим в 
кратки срокове и обемът 
е значителен”, обяснява 
инж. Симеонов.  Научавам, 
че фирмата е сертифи-
цирана по ISO9001:2008, 
E N I S O 14 0 0 1: 2 0 0 4  и 
BSOHSAS18001:2007. 

През лятото „АТ Инже-
неринг 2000” проведе  със 
студенти от магистърски 
курс на обучение  във  ВСУ  
„Любен Каравелов” семинар 
„Организация и контрол на 
строителния обект Plaza 
West“, става ясно от пре-
зентацията на семинара, 
която инж. Симеонов лю-
безно предоставя. Това 
е част от един по-добър, 
различен поглед на утвър-
дените фирми в бранша 
към обучението и подго-
товката на бъдещите ръ-
ководни кадри в строител-
ството.

Инж. Иван Терзиев - техническият 
ръководител на обекта

Поглед от Околовръстното шосе

Снимки авторът
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Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София Тех Парк”: 

Мирослав Еленков

Арх. Панайотова, Евро-

пейската комисия размра-

зи 83 млн. лв. за „София Тех 

Парк”. Какво следва оттук 

нататък?

Приключи процедурата 
по пренотификация, което 
беше условие за започване 
усвояването на средства-
та по договора, иначе про-
ектът си върви нормално. 
Това, което следва, са дей-
ностите за завършване 
на парка през следващата 
година.

Как върви строител-

ството? По всички ли 

обекти се работи?

Да. Договорите за раз-
личните проекти бяха по-
дписани по различно време. 
През юли беше първата 
копка на четири от обек-
тите, на последните два 
договорите бяха подписани 
малко по-късно. Предадени 
са техническите проекти 
и сега предстои да започ-
не тяхното строителство. 
Този месец ще започне из-
граждане им.

Какво е визуалното 

решение за сградите? На 

какво са заложили проек-

тантите?

Всяка една сграда има 
различна концепция. В мо-
мента, в който приключат 
техническите и работ-
ните проекти, ще имаме 
представа за отделните 
здания и тогава ще пред-
ставим окончателната ви-
зуализация.

Доколко зелените ре-

шения са намерили място 

в изграждането на парка?

Не бих казала, че се за-
лага изцяло на тях. Едини-
ят проект е реконструкция 
на съществуваща сграда, 

която беше собственост 
на Министерството на 
отбраната. В нея ще се 
помещава Инкубаторът. 
Като изискване сградите 
отговарят на нашето зако-
нодателство. В проектите 
са включени най-високите 
параметри за енергийна 
ефективност, но не целим 
зелено сертифициране на 
обектите.

След като приключи 

самото строителство, 

какво предстои?

На първо време е обо-
рудването на лаборатори-
ите – това също трябва да 
се случи до края на следва-
щата година в рамките на 
изпълнението на проекта. 
Но наистина най-сериоз-

ната част започва, след 
като бъдат изградени зда-
нията. Следващата година 
би трябвало да бъде фина-
лизиран моделът на упра-
вление на всички елементи 

от проекта. След това ще 
бъдат избрани оператори 
там, където ще има незави-
симо управление на отдел-
ните обекти. Ще започне 
селекцията на компаниите, 

които ще влизат в Инкуба-
тора. Всичко това ще са 
подготвителните дейнос-
ти, след което се надява-
ме наистина тази среда и 
екосистема да заработи 

пълноценно. Със сигурност 
това ще отнеме време. Не 
си го представяме, че ста-
ва с магическа пръчка.

Кога компаниите ще 

могат да използват пъл-

ния капацитет на парка?

Реално този проект 
приключва в края на следва-
щата година. В средата на 
ноември 2015 г. трябва да 
са разплатени всички из-
вършени разходи и тогава 
вече ние ще започнем пред-
варителна подготовката, 
за да може при отварянето 
на технологичния парк да 
имаме работещи лаборато-
рии. Идеята е следващата 
година, след като уточним 
как ще функционира консор-
циумът с университетите, 
да започне кандидатства-
нето за различни научно-
изследователски проекти, 
които да се случват в рам-
ките на комплекса. Така че 
идеята ни е да има застъп-
ване на подготвителните 
дейности, за да може с от-
варянето на вратите наис-
тина да се случат нещата. 
Нашата цел е така да сме 
се подготвили, че всичко да 
функционира и да е пълно с 
хора и със събития. Най-го-
лямото предизвикателство 
тепърва ни предстои. 

Колко компании са про-

явили интерес до момен-

та? Чуждестранни фирми 

ли преобладават?

Преди да отговоря, 
трябва да е ясно как компа-
ниите влизат в този про-
ект, защото ние не строим 
площи, които да се отдават 
под наем. Това не е офис 
парк. Реално извън Инкуба-
тора няма друга сграда, в 
която очакваме да влизат 
компании. Всъщност той 
не е точно офис сграда, 
въпреки че ще се плаща за 

Изпълнителят, зает с изграждането на 
обект „Лаборатории и офиси”, е „Обединение 
Телекомплект – Тилев архитекти“ ДЗЗД, което 
включва „Телекомплект” АД и „Тилев Архитекти” 
ООД. Одобрен е проект за конструкции и из-
копни работи до кота 0. Приключени са изкопни 
работи и полагане на фундамент. В блок 1 са 
завършени вертикалните елементи и се работи 
по кота 0 с плоча. В блок 3 се кофрират верти-
кални елементи. Техническият проект е в про-
цес на одобрение.

Изпълнителят на този 
обект е „Обединение Експо 
Тех Парк“ ДЗЗД, което включва 
„Трейс Груп Холд” АД, „Планекс” 
ООД и „Иво Петров Архитекти” 
ООД. Одобрен е проект за кон-

струкции и изкопни работи до 
кота 0. Извършва се строеж до 
кота 0, като в процес на изпъл-
нение са изкопни дейности, пре-
дадени са технически проекти 
за одобрение.

Изпълнителят на този обект е ДЗЗД „София 
Тех Парк”, което се състои от трима участници 
– СД „БЕРКО-90-Берковски и сие”, „Адванс 2001” 
ЕООД и „Нивел” ООД. Обектът е с РЗП 11 840 
кв. м, а индикативната му стойност е 9,263 
млн. лв. без ДДС. В процес на изпълнение са раз-
рушителни и разчистващи дейности в предвиде-
ната за реконструкция сграда. Премахнати са 
вътрешни стени и са разчистени помещенията, 
отстранени са стари дограми. Подадени са тех-
нически проекти за окончателно одобрение.

Елица Панайотова е завършила Университета по архитектура, строител-

ство и геодезия с магистърска степен по градско планиране и архитектура. 

Тя следва магистратура по градско планиране и жилищна политика в универ-

ситета в Линкълн, Великобритания. Сред първите й проекти са план на две от 

сградите на Бизнес парк „София”. След 6 години на проектантска практика и 

инвестиционно консултиране тя изпълнява длъжността на търговски аташе 

в българското посолство във Вашингтон, окръг Колумбия. Ангажиментите й 

са насочени към създаване на двустранни партньорства, бизнес коопериране 

и инвестиционно промотиране във всички икономически сфери. При завръща-

нето си в България през 2005 г. нейният международен опит в комбинация с 

техническото й образование са изключително подходящи за кариера в сферата 

на недвижимите имоти и тя оглавява звеното, отговарящо за тази дейност, 

на „Глоубъл Файненс“ за България. Впоследствие, през 2006 г., Елица Панайото-

ва става главен изпълнителен директор на„Алфа Дивелъпмънтс“. Тя е заемала 

също така и длъжността управител на Бизнес парк „София”. Елица Панайотова 

създава и ръководи свое собствено архитектурно студио – „Скица“. От 2012 г. 

е изпълнителен директор в „София Тех Парк“ АД.

Снимка Денис Бучел
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Мегапроектът струва общо 50 млн. евро. Евро-
пейската безвъзмездна финансова помощ за него е 
в размер на 42,5 млн. евро по ОП „Конкурентоспо-
собност 2007 – 2013“, а останалите 7,5 млн. евро 
са предоставени от държавния бюджет. Около 50% 
от сумата ще обезпечат подготовката на тере-
на и прилежащата инфраструктура, реновирането 
на вече съществуващите сгради и изграждането 
на нови. Приблизително 30% ще са нужни за науч-
ноизследователско оборудване на лабораториите, 
а 20% ще покрият дейностите, свързани с различни 
мероприятия. Ще бъдат създадени около 20 хил. кв. м 
нови и реновирани сградни площи. Паркът ще разпо-
лага с приложно-изследователски лаборатории, общ 
инкубатор, иновативни лекционни, образователни, 
дискусионни форуми, места за демонстрация на нови 
технологии, паркинг за автомобили и зелени пешеход-
ни пространства.

Дейността си технологичният парк координира 
и с фондовете за стартиращи компании LaunchHub 
и Eleven, за да осигури съвременна инфраструктура 
за бизнеса в сферата на високите технологии (ИКТ, 
енергия и приложни науки). „София Тех Парк“ се прави 
с идеята да даде отговор на нерешените проблеми 
по пътя на технологичните идеи и тяхната индус-
триализация и комерсиализация. 

„Проектът ще позволи на страната ни да намери 
достойно място сред високотехнологичните евро-
пейски държави и ще подкрепи иновациите и индус-
триите на бъдещето в България. Важно е бизнесът и 
науката да се научат да си партнират и да се засили 
комерсиализацията на интелектуална собственост 
и на иновационни продукти. Талантът трябва да ос-
тане в България и да намира перспектива у нас, а не 
навън”, заяви президентът Росен Плевнелиев през 
лятото, когато започна изграждането на първата 
част от съоръженията в комплекса. Според държав-
ния глава „София Тех Парк" ще спомогне преодолява-
нето на слабостите на икономиката ни и има силен 
потенциал да се превърне в център на технологичния 
напредък в страната.

През този месец ще започне и изграждането на 
Иновационния форум, чийто изпълнител е „Монолит 
София“ АД. Сградата ще е двуетажна и ще заема 
5300 кв. м разгъната застроена площ. Ще се състои 
от сутерен и партерен етаж. На партера ще има 
голяма зала, пригодена за конференции и събития 
за около 800 души, която може да се прегражда и 
да се ползва като 3 отделни зали. Пред залата в 
северозападната част на зданието ще бъде обосо-
бено фоайе, пред него – открита тераса. Тук ще има 
още санитарни помещения, лекарски кабинет, гар-
дероб, складови помещения и помещение за охрана. 
В сутеренното ниво е проектирана втора зала за 
събития с директен излаз на терен и кухня. Инова-
ционният форум ще бъде основно място за провеж-
дане на срещи и събития в научно-технологичния 
парк. Втората сграда, чието строителство също 
ще започне през декември, е етажният паркинг. Ще 
се изгражда от консорциум „ССС Научно-технологи-
чен парк“, в който влизат „Сиенит“ ООД, „Сиенит 
строителна група“ ЕООД и „Ателие Серафимов – 
Архитекти“ ООД. Обектът ще е с РЗП 14 510 кв. м, 
а капацитетът му е за 499 автомобила. Предвидено 
е в рамките на паркинга да има обособено място и 
за автомивка.

Изпълнителят на този обект 
е ДЗЗД „Инженеринг парк”. В него 
влизат фирмите „Джи Пи Груп” 
ООД, „БС Проект”и „Понсстройин-
женеринг” ЕАД. Изпълнена е вре-
менна водопроводна връзка, съгла-
суван е проект за постоянна със 
„Софийска вода“ АД. Изградено е 
временно селище за изпълнителя, 
инвеститорския контрол, надзор 
и възложителя, както и автомивка 
на обекта. Подадени са технически 
проекти за съгласуване и одобре-
ние в „Топлофикация“ ЕАД, в КАТ и 
ОДБ, в ОД „Зелена система“ за пар-
коустройството.

заеманите площи. По-скоро 
това е пакет услуги, който 
компаниите ще получават, 
след като вече са избрани и 
одобрени да влязат вътре. 
Това е единият начин, по 
който фирмите могат да 
присъстват в „София Тех 
Парк“. След това те могат 
да бъдат клиенти на лабо-
раториите и да работят 
съвместно с университе-
тите и БАН по различни 
проекти и да използват 
тази изследователска ин-
фраструктура. Може да има 
организации, тип Walltopia, 
които стъпват в парка със 
собствена инвестиция, из-
граждат развоен център и 
осъществяват дейности, 
които се връзват синер-
гийно с концепцията на 
„София Тех Парк”. Те правят 
и Collider Activity Centre, кой-
то обслужва и спортната 
част вътре в комплекса. 
Идеята е наистина хора-
та и компаниите, които 
работят или посещават 
по една или друга причина 
мястото, да имат набор от 
дейности, които са необхо-
дими, за да се чувства все-
ки добре в тази среда. Тук 
те ще могат да излагат и 
демонстрират изобрете-
ния, иновативни продукти, 
да се включат като мен-
тори. Формите на участие 
са различни. В момента ин-
терес проявяват предимно 
фирми, които са на нашия 
пазар – дали български, 
такива със смесена соб-
ственост или мултинацио-
нали, няма значение. Това 
са компании, които искат 
да се развиват. Целта не 
е да бъдат събрани всички 
в центъра на София – тя е 
да има правилните играчи в 
един такъв процес и съот-
ветните връзки между тях, 
за да може това да работи 
и да подпомага талантите 
в тяхното развитие, идеи 
и реализацията им. Проек-
тът е повече платформа, 
която трябва да подкрепя 
дългосрочно тези процеси, 
да ги доразвива, да привли-
ча ноу-хау. Главната цел на 
парка е именно това.

Споменахте Walltopia 

– каква е тяхната концеп-

ция?

Изграждат развоен 

център за дейността им, 
тъй като те се занимават 
с разработване на нови 
материали за стени за ка-
терене, които правят. Ос-
вен това собствениците 
на компанията се явяват 
и инвеститори в различен 
тип други иновативни дей-
ности. С тях сме говорили 
и за активности, чрез кои-
то да се привличат млади 
хора, още от ученическа 
възраст, към науката, тех-
нологиите и предприема-
чеството. Така че наис-
тина идеята е да съберем 
на едно място реално или 
виртуално такъв тип хора 
и компании. Стартирахме 
строителството на тях-
ната сграда. По план през 
2016 г. трябва да приключи 
изграждането й.

Разкажете ни повече 

за консорциума, който ще 

управлява научната ин-

фраструктура. Какви ще 

са неговите функции?

Идеята не е дадена ком-

пания да започне да наема 
учени и изследователи, кои-
то да са на щат и да ра-
ботят в „София Тех Парк” 
ЕАД. Целта е наистина 
държавата да играе роля-
та на платформа, която 
да подпомага процеси, но 
реално хората, които да 
имат умението и знание-
то и след това да прите-
жават интелектуалната 
собственост върху про-
дуктите на техния труд, 
да са хора от изследова-
телските и научните сре-
ди. Затова сме подписали 
меморандум, който също 
е предаден като част от 
документацията по прено-
тификацията. Той е с БАН, 
Техническия университет, 
Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ и 
Медицинския университет, 
като това е основата за 
консорциума. Идеята е, че 
този иновационен форум и 
лабораторният комплекс 
ще се управляват именно 
от консорциума, като за 

отделните лаборатории 
ще има водещи екипи от 
различните висши училища, 
тъй като те са с различен 
фокус и това ще са хората, 
които малко или много ще 
работят с оборудването, 
ще кандидатстват по раз-
лични научноизследовател-
ски проекти.

Поддържате ли кон-

такт с подобни научно-

технологични паркове 

както в Европа, така и в 

САЩ? 

Да. Всъщност тези 
контакти преминаха през 
различни нива. Когато за-
почнахме да работим по 
проекта, имахме посеще-
ние в няколко такива парка 
в САЩ, Израел и Индия, за 
да се запознаем как и как-
во правят, къде са се про-
валили. Контактите бяха 
много полезни – не за да 
намерим модела, който да 
пренесем и да репликираме 
в България, защото това е 
невъзможно, а по-скоро да 
видим какъв е наборът от 
дейности, които е добре 
да залегнат в основата на 
един такъв проект, и вече 
да преценим как той ще ра-
боти в български условия. 
Надяваме се, че сме на прав 
път, разговорите с хора, 
които са експерти в секто-
ра, са положителни. Винаги 
има доза скептицизъм, за-
щото подобни проекти са 
сложни за изпълнение, но 
мисля, че се движим в пра-
вилна посока.
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Първата национална конференция по темата се проведе в УАСГ

Невена Картулева

Първата национална 
научно-приложна конфе-
ренция на тема „Управле-
ние на проекти в строи-
телството“ се проведе в 
аула „Максима” на Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геоде-
зия (УАСГ). Събитието, 
инициирано от катедра 
„Организация и икономика 
на строителството“, е 
посветено на 50-годиш-
нината от създаването 
й, а вестник „Строител“ 
е официален медиен парт-
ньор.

Конференцията беше 
открита от домакина – 
ректора на УАСГ проф. д-р 
инж. Красимир Петров, 
председателя на Науч-
но-техническия съюз по 
строителство в България 
акад. Ячко Иванов,  пред-
седателя на КИИП инж. 
Стефан Кинарев и почет-
ния председател на КСБ 
и президент на „Главбол-
гарстрой“ АД инж. Симеон 
Пешов. Той връчи поздра-
вителен адрес от името 
на Камарата с пожелание 
за ползотворни дискусии 
на доц. д-р инж. Фанти-
на Рангелова, зам.-декан 
по учебната дейност в 
Строителния факултет, 
ръководител на катедра 
„Организация и икономика 
на строителството“ и 
председател на организа-
ционния комитет на кон-
ференцията.

Събитието се проведе 
в рамките на два дни, като 
бяха представени 70 науч-
ни доклада, разделени в 15 
тематични направления: 
управление на проекти в 
строителството; орга-
низация, управление и ико-
номика на строителство-
то; иновации, материали 
и технологии в строител-
ството; управление на 
недвижимото културно и 
историческо наследство; 
устойчиво строителство; 
строителство и безопас-

ност; управление на риска; 
управление на качество-
то; строително-информа-
ционни модели (BIM) и при-
ложението им; управление 
и оценка на недвижимите 
имоти, фасилити менидж-
мънт; правни аспекти на 
управлението на проекти 
в строителството; гео-
дезически методи за кон-
трол в строителството; 
IT и управлението на про-
екти в строителството; 
образователни аспекти в 
управлението на проекти 
в строителството; евро-
пейски структурни фондо-
ве и програми в строител-
ството.

Доц. д-р инж. Фантина Рангелова, зам.-декан на Строителния факултет:

Проф. д-р инж. Иван Марков, декан на Строителния факултет:

Инж. Симеон Пешов, почетен 
председател на КСБ:

Заради интереса към управле-
нието на проекти в строителство-
то решихме да съберем предста-
вители на академичната общност, 
бизнеса и държавната администра-
ция, която в крайна сметка ръково-
ди процеса. Затова избрахме като 
най-удачна форма за такъв диалог 
конференцията. Желанието ни е тя 
да бъде ежегодна, защото смятаме, 
че темата е изключително важна 

и е необходимо всяка година да си 
сверяваме часовниците – в каква 
посока вървим, какво е свършено и 
какви идеи да заложим за бъдещето. 
Онова, което ми харесва и показва 
големия интерес към форума, е  фа-
ктът, че бяха представени около 70 
научни доклада. И то предвид крат-
кия срок, в който можеше да бъдат 
подготвени, защото събитието 
беше обявено в края на септември. 

В откриването участваха около 150 
души.

Смятаме да проведем конферен-
цията за втори пореден път през 
ноември 2015 г. и традиционно тя 
да се състои по това време всяка 
година. 15-те тематични направ-
ления засега ще останат същите, 
защото искаме дискусиите макси-
мално да обхващат целия процес по 
управлението на проекти. 

Имало е и ще има управление 
на проекти в строителството. 
Нашият факултет и катедрата 
са активни обучители и след това 
практици. Поздравявам колегите 
с 50-годишния юбилей на катедра 
„Организация и икономика на строи-
телството“ – период, в който в нея 

са работили изключителни учени и 
специалисти в областта на орга-
низацията, управлението и иконо-
миката на строителството. Това е 
катедрата, която поради стечение 
на обстоятелствата е преминала 
през тежки периоди в своето раз-
витие заради многократни промени 

в нормативната база, в данъчните 
закони, пряко свързани с дейност-
та й. Аз също съм се обучавал в нея. 
Колегите винаги са преодолявали 
трудностите, за което искам още 
веднъж да им благодаря. Поздравя-
вам организаторите – бях свидетел 
на огромния труд, който положиха. 

Поздравявам катедрата за нейната 50-годишнина. 
Аз съм съвременник на създаването й. Днешните обек-
ти се различават от предишните по това, че в тях се 
появяват много нови системи. Затова мениджърът 
трябва да умее да ръководи не само грубия градеж, а 
целия процес на строителството. Това е изкуство, а 
не само знания. Радвам се, че в сегашната катедра 
са застъпени всички дисциплини – организация, тех-
нология, икономика, управление и мениджмънт. Вие – 
преподавателите, имате задачата да учите младите 
студенти, а ние, практиците – да ги насочим, да ги 
възпитаме и да им дадем знания как се управляват  
съвременните обекти. Пазарната икономика освен  
въпроса за качеството и срока поставя и този на как-
ва цена и при каква печалба се постигат те.

В рамките на конференцията бяха връчени и на-
градите в ежегодния конкурс на Строителния фа-
култет – „Най-добра дипломна работа“. Първото 
отличие получи Емилия Колева за дипломна работа 
на тема „Анализ на състоянието на едропанелна жи-
лищна сграда по система Бс-69-Сф, намираща се в гр. 
София, жк зона Б 5“. Тази година беше връчена и още 
една първа награда – на Георги Тотев за разработка 
на тема „Проектиране на стоманобетонна носеща 
конструкция на Американски колеж в гр. София“.

Второто отличие взе Таня Ангелова за „Проек-
тиране на носеща стоманобетонна конструкция на 
сграда със смесено предназначение в гр. Хасково“. 
Третата награда за дипломната си работа получи 
Петя Русинова. Нейната тема е „Проектиране на 
стоманобетонна носеща конструкция на жилищна 
сграда, разположена в гр. Бургас“.

Едни от най-големите 
фирми у нас, изпълнявали 
проекти в България и в 
чужбина, изнесоха презен-
тации за управлението на 
строителни обекти. Ка-
лин Пешов, изп. директор 
на „Главболгарстрой“ АД, 
разказа за предизвикател-
ствата при изграждането 
на Sofia South Ring Mall. 
„27 хил. души са подписали 
книгата за безопасност, 
участвайки в изпълне-

нието на обекта, който 
представям. Работата за-
върши без нито едно сери-
озно нараняване“, подчер-
та той. Като ключово при 
управлението на проекти 
той подчерта условието 
те да бъдат относително 
прости, защото всяко ус-
ложняване води до невъз-
можност планираното да 
се реализира. По думите 
му особеност в строител-
ния сектор е налагането 
на промени в проекта по 
време на изпълнението 
му. „Често инвестито-
рът решава да ги нанесе 
във фаза, в която те дори 

са невъзможни. Фактори-
те за това могат да са 
икономически или други“, 
уточни Калин Пешов.

Яна  Симеонова  от 
„Геотехинженеринг“ ООД 
представи методи за пи-
лотни измервания, изчис-
ляване на водни обеми и 
наноси, които компанията 
е приложила в работата 
си по различни обекти. Тя 
обясни, че геодезически 
измервания са правени в 
региона на Стражица и 
Мирово, където са уста-
новени деформацията на 
земната кора и свлачи-
щата. Едно от нещата, 

които фирмата може би 
за първи път е изпълнила 
в България, е въздушното 
заснемане на електропро-
водите на София и назем-
ното лазерно сканиране 
при заснимане на фасади 
и археологически разкопки.

Програмата продължи 
с презентации на инж. 
Боян Делчев от „Трейс 
Груп Холд“ АД, на Мартин 
Щигер – ген. секретар на 
„Център за европейско 
университетско обуче-
ние”, и на Джими Чар от 
РMI.

Нина Георгиева, ръко-
водител на звено „Упра-
вление на проекти” при 
КСБ, представи опита 
на Камарата в дейности 
с международно участие. 
Тя разказа за проекта 
ProductInfoX, чиято цел е 
създаването на IT сред-
ства, подпомагащи упра-
влението в строителния 
сектор. Bui ld up Ski l ls 
ENERPRO - обучения по 
енергийна ефективност 
за строителни професио-
налисти, също беше сред 
презентираните инициа-
тиви на Камарата. 

Доц. д-р инж. Фантина Рангелова, проф. д-р инж. Красимир 

Петров, проф. д-р инж. Иван Марков и проф. д-р инж. Николай 

Михайлов откриха конференцията

Инж. Симеон Пешов, Калин Пешов, доц. д-р инж. Румен Миланов 

и доц. д-р инж. Георги Линков

Председателят на Научно-техническия съюз по строителство 

в България акад. Ячко Иванов също участва в събитието

Снимки Денис Бучел
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Д-р инж. Петър Стефанов, управител на „Рутекс” ООД: 

Мартин Славчев

Д-р инж. Петър Сте-
фанов – управител на „Ру-
текс” ООД, е роден през 
1946 г. Завършва висшето 
си образование в Москов-
ския автомобилно-пътен 
институт, специалност 
„Пътно строителство”. 
През 1978 г. придобива док-
торска степен и започва 
работа в Научноизследо-
вателския институт по 
пътищата. От 2000 г. до 
момента е и преподавател 
в Университета по архи-
тектура, строителство 
и геодезия (УАСГ) в София. 
Получава научно звание 
„доцент” през 2002 г., а от 
2012 г. е редовен професор 
към катедра „Пътища”. Има 
над 80 публикации у нас и в 
чужбина. 

„През 1994 г. реших да 
стартирам самостояте-
лен бизнес извън държав-
ната структура. Всичко 
започна като на шега. 
Първоначално колегите 
ми казваха, че съм луд и 
след няколко месеца най-
вероятно ще се върна в 
института. Включително 
заявиха, че ще ми пазят 
мястото. Въпреки трудно-
стите, с които се сблъск-
вах в началото, стъпка по 
стъпка, бързайки бавно, 
успях. Така се стигна до 
2014 г., когато фирмата 
навърши своя 20-годишен 
юбилей”, разказва д-р инж. 
Стефанов. 

В началото „Рутекс” за-
почва дейността си като 
консултантска компания, 
която предоставя експерт-
на помощ на пътно-строи-
телните компании, след 
което се насочва към пре-
доставяне на проектант-
ски услуги в областта на 
пътищата и мостовете. 

„Интересните проекти, 
върху които сме работили, 
са многобройни. Тук няма 
как да не спомена един 
действително луд проект. 
Става въпрос за проекти-
рането на летище Граф Иг-
натиево. За изключително 
кратък срок трябваше да 
направим обследването, да 
разработим методология-
та, техническия и идейния 
проект. Строителството 
трябваше да завърши само 
за шест месеца. За голяма 
изненада на всички в край-
на сметка успяхме и полу-
чихме много висока оценка 
за нашата работа”, обясня-
ва д-р инж. Стефанов. 

„Благодарение на опи-
та, който натрупахме в 
областта на проектиране-
то на аеродруми, продъл-
жихме да развиваме тези 
си възможности. След Граф 
Игнатиево работихме и по 
проекти на летищата в 
Пловдив, Бургас, Варна, Со-
фия и Безмер”, добавя той. 

Д-р инж. Петър Стефа-
нов има и богат опит във 
ВиК проектите. Участвал 
е в строителния надзор при 

изграждането на ПСОВ във 
Варна, Хисар и Кнежа, реха-
билитацията и разшире-
нието на водоснабдител-
ната и канализационната 
мрежи на Кюстендил, в 
модернизацията на интег-
рирания воден цикъл на Пе-
щера и др. 

ПСОВ – Варна, е изпъл-
нена съгласно договорните 
условия на FIDIC (Жълта 
книга). Пречиствателната 
станция за отпадъчни води 
е реконструирана така, че 
да поема натоварвания 
от 450 хил. е.ж. Същест-
вуващите биобасейни се 

преустройват за режим 
денитро – нитро с предв-
ключена денетрификация 
(пълно биологично пре-
чистване с отстраняване 
на азот и фосфор). Извър-
шена е реконструкция на 
утайковото стопанство 
и е въведена автоматична 
система за управление и 
контрол на работния про-
цес – SCADA. Стойност-
та на СМР на обекта е 
23 303 713,57 лв. без ДДС. 

Други значими проекти, 
в реализацията на които е 
участвал д-р инж. Петър 
Стефанов и неговият екип, 
са лот 3 на АМ „Тракия” и 

лот 2 на АМ „Марица”. 
„Може да е изненадващо 

за читателите на в. „Стро-
ител”, че твърде малко го-
воря за пътища, защото 
в крайна сметка именно 
това е моята специалност. 
Но в тази сфера нещата си 
вървяха естествено и ме-
тодично”, споделя той. 

Д-р инж. Стефанов е 
консултант и по проекта 
„Брегозащитно съоръжение 
дамба Албена – Балчик”. То 
представлява каменнона-
сипно съоръжение, което 
ще защитава бреговата 
ивица в участъка между 

курортен комплекс Албена 
и Балчик. Извършено е из-
граждане и реконструкция 
на дамба с дължина 2622 м 
с ядро от взривена скална 
маса и защита от страна 
море и суша. 1609 м е ново-
изграденото съоръжение, а 
1002 м е възстановяването 
на частично построената 
дига. Короната на дамба-
та е с ширина 6 м и бето-
нова настилка с дебелина 
20 см. На два участъка от 
страна суша са построени 
вълнобойни стени с обща 
дължина 522 м, два водос-
тока, 35 дренажни ребра и 
противосвлачищен контра-

форсен насип.
Чрез изпълнението на 

предвидените съоръжения 
се спират абразионните 
процеси в крайбрежната 
ивица в района на Балчик 
и се създава допълнителна 
зона за отдих на жителите 
и гостите на града. 

Дамбата е изпълнена 
в рамките на проект „Бъл-
гария – защита на речни-
те и морските брегове от 
ерозията и абразията на 
водата и свързаните с тях 
свлачищни процеси” и е фи-
нансирана чрез държавно 
гарантиран заем от Евро-
пейската инвестиционна 
банка.

Реконструкция на желе-
зопътните отсечки Ста-
ра Загора – Завой и Завой 
– Зимница, включително 
главните коловози и гари-
те Стара Загора и Ямбол 
и всички спирки между тях, 
също е извършена с учас-
тието на д-р инж. Петър 
Стефанов. Изготвен е 

Може да се каже, че аз съм един от хората, пред 
очите на които се родиха и израснаха двете камари – 
Българската браншова камара „Пътища” и Камарата 
на строителите в България. 

Мога да заявя, че през годините КСБ си извою-
ва солиден авторитет. Защитават се важните за 
строителния бранш каузи. Гласът на Камарата на 
строителите в България се чува. 

Вестник „Строител” – изданието на КСБ, е най-
четеното печатно издание в нашата фирма. Следим 
с интерес професионално написаните статии. 

Роден съм през 1976 г. в Москва. Висшето ми обра-
зование премина изцяло в САЩ. Завършил съм бакала-
върска степен по политически науки в „Бейтс Колидж“ 
в Мейн. Имам и магистърска степен по държавна ад-
министрация и икономика от Чикагския университет. 

Моята кариера също започна в Щатите. Работих 
за няколко икономически консултантски фирми във 
Вашингтон. В един момент реших, че семейната ком-
пания се развива много добре и има сериозни перс-
пективи за растеж. Това ме накара да се прибера в 
България и да се включа в екипа на „Рутекс”. 

Теодор Стефанов, финансов 
директор на „Рутекс” ООД:

работен проект за рекон-
струкция на жп отсечки 
за 8 гари и 9 междугария 
с приблизителна разгър-
ната дължина на железния 
път 120 км. Изготвени са 
проекти по геодезия, ситу-
ация, нивелета и напречни 
профили на железния път, 
отводняване на жп пътя, 
проекти за жп прелези, 
малки съоръжения и 12 броя 
големи, комунални услуги, 
геология на слаби места, 
ОВОС – проходи за дребни 

животни. Общата стой-
ност на СМР на обекта е 
151 537 536,29 лв. без ДДС.

„За тези 20 години 
постигнахме немалко . 
Натрупахме значителен 
опит в различни проекти. 
В момента колективът ни 
наброява над 70 души. През 
2014 г. се изкачихме на 43-
то място в престижната 
класация за динамично раз-
виващи се малки и средни 
компании в България. Това 
амбицира целия екип да 
продължим да се развиваме 
така и занапред. В личен 
план мога да кажа, че оби-
чам планината. С огромно 
удоволствие продължавам 
да карам ски. Общуването 
с моите студенти също 
ми действа много разто-
варващо. Много разчитам 
на сина си да продължи 
моята дейност”, завършва 
своя разказ д-р инж. Петър 
Стефанов. 

Брегозащитното съоръжение дамба Албена – Балчик

Реконструкция на 

железопътната отсечка 

Стара Загора – Ямбол

АМ „Марица”, лот 2

ПСОВ – Варна

Снимки авторът и личен архив
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Нашето запознаване с днешния ден на 
столичния район „Възраждане” започна от 
9-ия етаж на една новострояща се сграда 
на бул. „Христо Ботев”, точно срещу пло-
щад „Възраждане”… Оттук отлично се 
наблюдава западното направление, което 
по градоустройствения план е основно в 
развитието на града. Старите софиянци 
вероятно ще си припомнят исторически-

те названия „Три кладенци”, „Коньовица”, 
„Еврейски геран”, „Баталова воденица”… 
Районът представлява една сложна конфи-
гурация от стари квартали, подлежащи на 
частична или пълна реконструкция, и от 
нови жилищни комплекси, изградени преди 
трийсетина години, които продължават 
да се дострояват. Тук са Зоните Б-2, 3, 4, 
5, 18 и 19, които са взаимно допълващи се 
и свързани териториални единици. 

Тази предварителна информация по-

лучавам от строителите на 9-ия етаж, 
които във ветровития ден връзваха слож-
ната арматурна плетеница на поредната 
плоча на сградата. А снимките от високо-
то просто са невероятни.

Прекрасно е и отношението на тези 
мъже във фирмено облекло, до един със за-
щитни каски на главите, към реда и чисто-
тата на строителния обект. Тази тема по-
сле фигурираше и в разговора ни с кмета на 
района Савина Савова. Тя изтъкна, че едно 

от задълженията й е да създава условия 
за подобряване качеството на работа на 
администрацията за осигуряване на ефек-
тивно обслужване на гражданите чрез по-
вишаване капацитета на служителите. За 
това помага и един проект, осъществен с 
финансовата подкрепа на Оперативна про-
грама „Административен капацитет”. 

В предварителния ни разговор с кмета 
Савова стана ясно, че администрацията 
се грижи и за своите читалища „Аура”, 

Савина Савова, кмет на район „Възраждане”:

Г-жо Савова, кмет 

сте на истинския градски 

център на столицата. 

Как ще характеризирате 

район „Възраждане”?

Освен че се намираме 
в централната градска 
част на София, нашият 
район има много особено-
сти. Той носи голяма част 
от духовността, исто-
рията и културата на го-
лемия град. Именно тук е 
старата част на българ-
ската столица. При нас са 
много от сградите, които 
са паметници на култура-
та. Те, освен че пазят духа 
на времето си, са и голя-
ма отговорност на адми-
нистрацията. Ние имаме 
привилегията да съхра-
ним за поколенията едно 
наследство, което е от 
много години… Археологи-
чески пластове, история, 
строителство на инфра-
структура през годините 
– всичко това при нас го 
има. И може би неслучайно 
нашият район носи името 
„Възраждане”. Символично 
е, не намирате ли?

Напълно съм съгла-

сен. Тези архитектурни 

ансамбли и история, с 

която вашият район е 

известен, неслучайно са 

под закрилата на зако-

на. Днешната реалност 

предполага да разкажете 

малко и за друга ваша за-

бележителност – паза-

рите.

Разбира се. На наша 
територия са два от зна-
ковите пазари на големия 
град – Женският е първе-
нецът. Малко история за 
любознателните – тър-
жището се обособява 
като такова още около 
Освобождението и тога-
ва е наречено Житен или 
Конски пазар. Създаден е, 
за да могат столичани да 
се снабдяват с пресни пло-
дове и зеленчуци, а хората 
от близките села да про-

дават продукцията от зе-
мите си. Много от наши-
те съграждани не знаят, 
че пазарът се намира на 
бул. „Стефан Стамболов” – 
толкова нарицателно вече 
е името Женският пазар… 
Другият известен подобен 
обект е този на бул. „Ди-
митър Петков”.

Нашите съграждани 
наистина виждат един 
овладян откъм простран-
ствени решения район, къ-
дето да пазаруват. Жен-
ският пазар ни костваше 
много усилия, но трудът 
си заслужава. От място 
за съмнителна търговия, 
разбирайте прекупвачи на 
селскостопанска продук-
ция и контрабандисти на 
цигари и други стоки, той 
се превърна в търсено мяс-
то за социални контакти, 
за краткотраен отдих и за 
глътка вода в горещ летен 
ден, когато си тръгнал да 
се запознаеш с много от 
забележителностите на 
района. А при нас има как-
во да се види – и по бул. 
„Стефан Стамболов”, и по 
ул. „Пиротска”, бул. „Мария 

Луиза” или бул. „Христо Бо-
тев”.

Наред с това, за което 
говоря, няма как да забра-
ним на хората да вдигат 
поглед и над лъскавите 
магазини на партерите…

Особено, според мен, 

тези на една от най-кра-

сивите улици на столица-

та – „Пиротска”...

Тя е основна, централ-
на улица в София. Това е 
търговска улица, на която 
са разположени множество 
стопански обекти – офи-
си, магазини, заведения за 
хранене, ателиета, хотел. 
Това е най-емблематич-
ната улица на мегаполи-
са. Тя заедно с тези около 
нея – „Братя Миладинови”, 
„Стефан Стамболов”, но-
сят един неподправен дух 
и на отминали далече на-
зад във времето години, 
а с реконструираните си 
къщи и сгради – на нашето 
отношение към историята 
и съхранение на традици-
ите. Това е сърцето на 
София и затова трябва да 
запазим зданията за тези 

след нас. 
Разбира се, не по-мал-

ка е отговорността и на 
собствениците на имо-
ти в тази част на града. 
Престижно е да имаш дом 
в центъра на столицата. 
Това значи, че ти си стар 
софиянец, много богат 
с имота си… Но нека да 
използвам трибуната на 
строителния вестник 
да припомня, че някои от 
сградите са до такава 
степен занемарени, че 

излагат на риск премина-
ващите по улиците хора. 
Това е недопустимо. 

Трябва да поясня, че 
всички такива сгради са 
следени внимателно от 
нашите служители от 
съответните отдели на 
администрацията. Те реа-
гират веднага при сигнали 
на обществеността или 
при техните лични наблю-
дения. Стремим се всичко 
онова, което кореспондира 
с културно-историческо-
то ни наследство, вина-
ги да бъде на дневен ред. 
Дали успяваме? Полагаме 
много усилия и струва ми 
се, че през последните го-
дини направихме немалко. 
Но нека бъда пределно ясна 
– там, където една-две го-
дини сме водили разговори, 
правили сме предложения и 
т.н., и собствениците на 
такива запуснати здания 
не са реагирали по адеква-
тен на важността на про-
блема начин, преминахме 
към налагане на санкции. 
Това е глоба от 5000 лв. 
С тези пари те можеха да 
извършат ремонт на обек-

тите си, но… Общината 
е за това – да изисква за 
общото благо на нейните 
граждани и накрая да санк-
ционира.

Вие сте кмет на бли-

зо 45 хил. души. Това по 

мащабите на страната 

си е един голям град – със 

своите проблеми, нере-

шени задачи, очаквания 

от хората и т.н.

Първо ще кажа, че дали 
си кмет на голяма или на 
малка община/район, раз-
лика няма. Основното е в 
думата „отговорност”. Тя 
е към хората, чиито про-
блеми си длъжен да реша-
ваш – отговорност, както 
е при нас, за морално и фи-
зически остарелия сграден 
фонд, от който могат да 
падат тухли и керемиди, 
за местата в детските 
градини. Отговорност, 
ако щете, и за това тази 
голяма и пренаселена с 
коли територия да бъде 
поддържана и почистена, 
улиците да бъдат във вид, 
който гарантира безопас-
но шофиране и в сложни 
метеорологични условия, а 
и в нормални за граждани-
те – изправни тротоари, 
пешеходни пътеки с добра 
видимост и т.н. Затова 
казвам, че първата дума, 
която съм длъжна да из-
пълня със съдържание по 
време на мандата, е „от-
говорност”.

От друга страна, човек 
се чувства удовлетворен, 
когато дори и малките 
неща, които администра-
цията прави, се забеляз-
ват и оценяват от хора-
та. А те искат да живеят 
в една по-привлекателна 
околна среда. Когато граж-

Савина Савова е завършила Природо-математическата гимназия в 

Ловеч и право във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Била е юрисконсулт 

в район „Красна поляна” и секретар на район „Възраждане” .  

От 2011 г. е кмет на района.

Ново строителство в същинския център на столицата

Снимки авторът
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И НСОРБ

„Хр. Ботев”, „Ем. Шекерджийски”, „Възраж-
дение”, „Природа и наука”, „Васил Друмев”. 
Към тях са изградени езикови школи, шко-
ли по рисуване и танци, различни клубове 
по интереси и др.

На територията на района функцио-
нира и Дворецът на децата, който пре-
доставя възможности за изява и развле-
чения на малчуганите от столичния град 
и страната. Съгласяваме се, че район 
„Възраждане” е много динамичен в раз-

витието си. Той е изключително тежък 
за работа, тъй като е делови център и е 
наситен със стотици търговски обекти, 
които непрекъснато се преустройват. 
Въпреки това много от тях започнаха да 
очертават различния облик на центъра на 
мегаполиса. С това започнахме и разго-
вора със Савина Савова в един неин прие-
мен ден, когато и последният посетител 
беше изпратен по живо, по здраво с решен 
личен или обществен проблем…

даните на района оценя-
ват всичко онова, което 
администрацията извърш-
ва, в това виждам смисъла 
да работиш. 

Една от оценките за 

вашата работа идва от 

децата и техните ро-

дители. Разкажете за 

образователната инфра-

структура – детски гра-

дини, училища…

Седем са детските 
градини в нашия район и 
10 училища, някои от тях 
възможно най-престижни. 
Така например на терито-
рията на Женския пазар 
се помещава Гимназията 
за древни езици и култури. 
При нас е и Немската гим-
назия… Ръководствата 
на тези училища работят 
много добре, възпитават 
по най-добрия начин наши-
те деца, взаимодействие-
то с кметската админи-
страция е професионално 
и коректно. 

Полагаме необходими-
те условия, за да създадем 
една модерна среда. Някои 

от сградите все още се 
нуждаят от саниране и 
прилагане на мерките за 
енергийна ефективност, 
но всичко с времето си. 
Работим методично и по-
етапно по отношение на 
образователната инфра-
структура. В момента 
извършваме строителни 
дейности в 18-о училище, 
чиято сграда е паметник 
на културата. Ако сте ми-
навали по „Пиротска” по 
линията на трамвая, няма 
как да не сте забелязали 
фасадата на зданието. То 
е едно от най-старите в 
София и съхранява много 
исторически артефакти 
и спомени. Първата му 
учебна година е 1907/1908, 
а тържественото му ос-
вещаване като гимназия 
става на 4 април 1910 г. 
Още тогава то получава 
името на видния англий-
ски държавник Уилям Глад-
стон, защитил българите 
по време на Априлското 
въстание. Днес от сти-
ла на сградата най-ясно 
си личат богатите орна-

менти по централната, 
западната и източната 
фасада. Други детайли са 
прекрасната автентична 
и напълно запазена мозай-
ка, покриваща фоайето на 
централния вход. Това спе-
циално го казвам за ваши-
те читатели, български-
те мениджъри – инженери, 
проектанти и строите-
ли…

Трябва да ви призная, 
че подготовката само на 
документацията за един 
такъв ремонт отнема към 
6 месеца. 

Добре е да спомена 
и екстремните условия, 
пред които ни изправи 
градушката тази година. 
На почти всички общински 
сгради правихме ремонти 
– керемиди, стъкла и т.н. 
За това кандидатствахме 
за средства от Столична-
та община и от Междуве-
домствената комисия за 
възстановяване и подпо-
магане към Министерския 
съвет. Поправихме покри-
ва на двата корпуса на 
ОДЗ №120. 

А какво правите за 

обновление на уличната 

мрежа?

На наша територия са 
булевардите „Тодор Алек-
сандров”, частично „Сли-
вница”, „Христо Ботев”, 
„Мария Луиза”, „Констан-
тин Величков” и продъл-
жението на „Ив. Евст. 
Гешов”. Големите буле-
варди, които са и улици 
за движение на масовия 
градски транспорт, са в 
прилично състояние. Там, 
където се появи някаква 
аварийна необходимост 
от намеса на админи-
страцията, го правим на 
момента. Става дума за 
някакви пропадания, ка-
паци на шахти, аварийни 
ремонти от ВиК, топло-
фикация и др. Тогава се 
реагира светкавично, 
за да не се създават за-
труднения и на транспор-
та, а и на хората, който 
живеят наоколо. 

Тази година съвместно 
със Столичната община, 
направление „Транспорт”, 
реализирахме един голям 
проект на нашата тери-
тория. Става дума за мон-
тирането на 70 нови стъл-
ба за улично осветление в 
карето между улиците „По-
зитано”, „Д. Петков”, „Ца-
рибродска” и „Пиротска”. 
Някои от тях осветяват 

терени, които никога не 
са виждали електрически 
крушки. Отделно на други 
места също подменихме 
износените стълбове, за 
да премахнем и предпос-
тавките за злополуки. 

Стара софийска те-

ритория, стара ВиК мре-

жа...

Вярно е. Подземната 
инфраструктура основно 
е изграждана миналия век, 
но специалистите от сто-
панисващите я дружества 

знаят спецификите на ра-
йона и поетапно подменят 
съоръженията. Така на-
правихме при тоталната 
реконструкция на Женския 
пазар.

По отношение на ма-

совия градски транспорт 

сте привилегирован ра-

йон…

Наистина. Метрото е 
голям плюс за нашите хора 
с новите линии и връзки. То 
реши генерален проблем не 
само за нашия район. Има-
ме и тролеи, трамваи и ав-
тобуси. Въобще районът 
се вписва идеално в схема-
та на градския транспорт 
на мегаполиса.

След година и нещо 

време краят на управлен-

ския ви мандат се вижда. 

Какво още искате да реа-

лизирате?

Досега не сме говори-
ли за нещо много важно 
– за работата на самата 
кметска администрация. 
Съвместно със Столична-
та община правим много 
за въвеждане на електрон-
ни услуги, защото това 
ще улесни гражданите на 
цяла София, които следва 
да получават услуги от 
различни райони. Ще се 
оптимизира работата на 
администрацията.

В този смисъл нека 

да попитам като край на 

това интервю: Савина 

Савова има ли един нео-

бикновен ден в битност-

та си на кмет?

Интересен въпрос и 
той ме заварва малко не-
подготвена. Защо точно 
необикновен? Важното в 
работата е обикновеното, 
редовото, това, което ни 
прави полезни на гражда-
ните. Но гражданин, който 
търси подкрепа, съдей-
ствие, определена помощ – 

за него винаги вратата на 
моя кабинет е отворена. 

В  ежедневието  на 
един  кмет възникват 
най-различни ситуации 
– обиколки и посещения 
на различни строителни 
обекти, качване по по-
кривите след градушката 
или по време на наводне-
нията, когато нашата 
администрация беше долу 
с лопатите и ботушите, 
за да чистим задръсте-
ните шахти. Но това, 
да се грижиш за своята 
столица, е едновременно 
задължение и привилегия 
за всеки гражданин и за 
кмета на район „Възраж-
дане”. Когато възникват 
проблеми, градоначал-
никът трябва да е при 
хората. Това впрочем го 
доказва с цялата си дей-
ност и кметът на Сто-
личната община Йордан-
ка Фандъкова.

Отдавна навлязохме в 

новия програмен период 

2014 – 2020 г. ...

Една година от него 
измина сякаш безславно. 
Сега очакваме да реали-
зираме парк „Възраждане” 
– един много важен за нас 
обект по отношение на 
градската среда. На те-
риторията на „Зона Б-5” 
имаме 15 дка общинска 
земя, където в момента 
проектираме нова визия – 
детски площадки, места 
за отдих, алеи, фитнес, 
осветление. Повече зеле-
нина – това е желанието 
ни и то се споделя от ръ-
ководството на СО.

Една друга уникална 

особеност на „Възраж-

дане“ е, че е средище на 

различни религии...

Години наред наши-
ят район като част от 
София, от България, ако 
щете, е символ на рели-
гиозната толерантност. 
Освен православните хра-
мове във „Възраждане” се 
намират Главното мюф-
тийство на мюсюлман-
ското изповедание, Си-
нагогата, „Свети Йосиф“ 
– най-големият католиче-
ски храм в България, седа-
лищата на арменската и 
на еврейската общност… 
Тази толерантност е 
характерна за нашата 
страна, но тя е и наша 
отговорност – да я съх-
раним и да продължим и в 
бъдеще да живеем заедно 
на земята на България.

Знакова сграда – 

Централните хали
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Невена Картулева

Първите магистри по спе-
циалността „Транспортно 
строителство“, които се обу-
чават в УАСГ, ще се дипломи-
рат през 2016 г. Групата от 
18 души, с която програмата 
стартира с очни занятия през 
ноември, е съставена от спе-
циалисти, вече работещи на 
строителни обекти. От 13 
януари продължават вторите 
две седмици лекции от първия 
семестър, последният трети 
семестър е дипломен. Това раз-
каза за в. „Строител“ проф. д-р 
инж. Стойо Тодоров – декан на 
Факултета по транспортно 
строителство при УАСГ. 

Изучаваните дисциплини ка-
саят проектиране на пътища, на 
жп линии, на транспортни съоръ-
жения, като мостове, тунели, ле-
тища, интермодални терминали. 
Сред свободноизбираемите са: 
„Полеви методи за мониторинг 
в транспортно строителство“, 
„Управление на пътища и улици в 
условията на бедствия и аварии“, 
„Градски транспортни комуника-
ции“, „Интермодални термина-
ли“, „Нормативни документи и 
ТСОС“, „Строителство на ме-
трополитени по открит способ“, 
„Надзор, консултантска дейност 
и управление в условията на про-
грамен период 2014 – 2020 г.“, 
„Одит и пътна безопасност“.  
Ръководител на програмата е 
проф. д-р инж. Николай Михайлов, 
който оглавява катедра „Пъти-
ща” в УАСГ. Координатор е проф. 
Румен Миланов от същата ка-
тедра.

„Тази магистратура дава 
възможност на специалисти-
те, завършили инженерна спе-
циалност, да получат диплома, 
въз основа на която КИИП ще 

Започва и прием по „Инфраструктурно инженерство“

Приемът за магистърската програ-
ма „Инфраструктурно инженерство“ ще 
започне през 2015 г. Тя е разделена в две 
специализации – „Хидростроителство” и 
„Транспортно строителство“, съответно 
към Хидротехническия факултет и Факул-
тета по транспортно строителство при 
УАСГ. Програмата се реализира в парт-
ньорство с Техническия университет във 
Виена и ще е на немски и английски език, 
разказа проф. Стойо Тодоров.

Обучението ще е в четири семес-
търа. Лекциите през първите два ще се 
водят в България, а през последните два 
– във Виена. Докато са тук, студентите 
ще могат да посещават и курс по немски 
език, за да допълнят знанията си, преди 
да заминат за Австрия. Във Виена – през 
четвъртия семестър, те ще подготвят 
дипломните си работи под ръководство-
то на преподаватели от ТУ. Студентите 
ще изготвят разработките си в няколко 
направления - пътища, хидротехника, 
стоманобетон и мениджмънт, според 
специализацията, която са избрали.

Сред дисциплините в рамките на чети-
рите семестъра за двете специализации 
са: „Методи и модели в планирането и про-

ектирането на пътища“, „Горно строене и 
поддържане на железния път“, „Организация 
на предприятието и мениджмънт на стро-
ителен проект“ и „Компютърно моделиране 
в инфраструктурното инженерство“.

Абсолвентите получават диплома за 
ОКС магистър по „Инфраструктурно ин-
женерство” в „Хидростроителство” или 
„Транспортно строителство“ от УАСГ и 
диплома за висше образование от степен 
Master от ТУ Виена по специалността 
„Мениджмънт на инфраструктурата”.

Условията за кандидатстване са ди-
плома за завършено висше образование с 
бакалавърска или магистърска степен от 
професионално направление 5. Технически 
науки. Допускат се и кандидати, които в 
момента на подаване на заявлението са в 
процес на разработване на дипломна рабо-
та и очакват дипломиране през лятната 
дипломна сесия. Необходим е и документ 
за завършено образование с разширено 
изучаване на немски или друго удостове-
рение за владеене на езика, които съот-
ветстват поне на ниво В2 в DaF (писмено 
и говоримо). Третото изискване е моти-
вационно писмо на немски език. Всички 
кандидати се явяват на събеседване пред 

комисия, съставена от представители 
на деканатите на Хидротехническия фа-
култет и на Факултета по транспортно 
строителство, както и двама професори 
от ТУ - Виена.

Обучението е за сметка на студен-
тите, които могат да кандидатстват 
за поемане на част от разноските от 
европейски институции (под формата на 
стипендии) чрез програмите Erasmus и 
CEEPUS.

Проф. Тодоров обяснява, че средства-

та, предоставяни по първата от програ-
мите, покриват престоя на студентите 
за срок от 10 месеца. Това е достатъчно, 
защото третият и четвъртият семес-
тър от програмата са с продължител-
ност три и четири месеца. Той уточнява, 
че минималният наем за общежитие във 
Виена е от порядъка на 200 - 300 евро на 
месец, но колкото по-рано студентите по-
дадат документи, за да кандидатстват 
за настаняване – толкова по-голям е шан-
сът да намерят жилище на по-ниска цена.  

Проф. д-р инж. Стойо Тодоров е завършил 

УАСГ, специалност „Транспортно строител-

ство”. Доктор е по проектиране, строител-

ство и поддържане на железни пътища и съо-

ръжения. Ръководил е проекти в областта на 

железопътното строителство. Участвал е в 

проект по програмата ИСПА за електрифика-

ция и реконструкция на жп линията Пловдив – 

Свиленград, отсечката Крумово – Първомай, в 

проекта по секторна програма „Транспорт” на 

ЕС по лот 4 на АМ „Струма” за изместване на 

жп линията в участъка Генерал Тодоров – Кула-

та и отсечката Първомай – Свиленград. Пред-

седател е на Техническия комитет 70 „Железо-

пътен транспорт” към Българския институт 

за стандартизация (БИС). От 2008 г. е декан на 

Факултета по транспортно строителство в 

УАСГ, а от 2012 г. – ръководител на катедра 

„Железници”. Води лекции по дисциплините 

„Проектиране и строителство на жп линии”, 

„Железопътно строителство”, „Специални 

железници”, „Пътища и железници” и „Общест-

вен пътнически транспорт”.

им издаде документ за правоспособ-
ност да проектират и транспортни 
обекти“, уточнява проф. Тодоров. 

Той допълва, че първата група, обу-
чавана по магистърската програма, 
включва инженери, завършили „Про-
мишлено и гражданско строителство“, 
ВиК в УАСГ, както и специалности във 
ВСУ „Любен Каравелов“, ВТУ „Тодор 

Каблешков“. „Магистрите работят по 
различни обекти, но не са завършили 
„Транспортно строителство“ и искат 
да разширят квалификацията си в тази 
насока. Занятията са задочни, затова 
са подходящи именно за хора, които са 
ангажирани“, допълва проф. Тодоров. 

Той напомня, че програмата е дос-
тъпна само за строителни инженери. 
Изискването към кандидатите и за 
следващия випуск ще е да имат висше 
образование по специалности от про-
фесионално направление 5.7 „Архитек-
тура, строителство и геодезия”. Ма-
гистратурата е отворена и за хора, 
дипломирани в чужбина със степен ба-
калавър или магистър по строително 
инженерство. Приемът е по докумен-
ти – класирането на кандидатите е 
по успех от дипломата за висше обра-
зование и е необходимо да имат обща 
оценка поне „Добър”. 

През ноември се дипломира поредният випуск от Факултета по транспортно строителство

Снимки Денис Бучел и личен архив
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Ясен Михайлов, гл. ас. 
Любен Любенов, 
н.с. I ст. Борис Михайлов, 
ВСУ „Любен Каравелов” – 
София

Фракталът (от лат. 
fractus – счупен) е гео-
метричен обект, който е 
радикално начупен. Най-
често той се генерира 
(например на компютърен 
екран) от повтаряща се 
схема, обикновено рекур-

сивен или итерационен 
(повторяем) процес. Това 
му придава множество ин-
тересни характеристики, 
най-важните от които 
са самоподобността и 
безкрайната подробност 
независимо от увеличение-
то. Той е подобен на себе 
си на всички нива, т.е. във 
всеки мащаб. Фракта-
лите обединяват струк-
тура и неправилност. 
Различни видове първона-

чално са изучавани като 
математически обекти и 
терминът е получил раз-
лични точни дефиниции. 
Фракталната геометрия 
е клон от математиката, 
който изучава обектите 
и особеното им поведе-
ние. Намира приложение 
в науката, техниката и 
компютърното изкуство. 
Фракталите са с дробна 
размерност – между 1 и 2 
или между 2 и 3, която се 

определя по сложна мате-
матическа формула.

Всичко съществуващо 
в реалния свят е фрактал.

Компютърно генерирани

Прилагането на ком-
пютърна визуализация към 
фракталната геометрия 
дава по-силен визуален 
аргумент за връзките на 
тази геометрия с архи-
тектурния дизайн, откол-
кото се е смятало преди 
това. 

I F S  пр е д с т авл ява 

система от някакъв 

фиксиран клас функции, 
преобразуващи едно мно-
гомерно множество в дру-
го. Най-простата IFS се 
състои от афинни прео-
бразуватели на плоскост:

(2.1) X’ = A*X + B*Y + C,
        Y’ = D*X + E*Y + F
През 1988 г. известни-

те американски специа-
листи по теория на дина-
мичните системи Барнсли 
и Слоан предложили някои 
идеи, основани на теория-
та на динамичните систе-
ми, за виване (архивиране) 
и съхранение на графична 
информация.

IFS предоставя широк 
спектър от приложения за 
архитектурен дизайн, мо-
дели и структури. Много 
често IFS кодове се из-
ползват за генериране на 
фрактали.

Например топология 
(оформление) оптимиза-
ция – йерархично фиксиран 
алгоритъм търси точка 
за определяне на 2D ко-
ординатите на фрактал 
директно от IFS кода. IFS 
кодът може да бъде моди-
фициран съгласно желана-
та форма.

                  2(2.2) Z
n
=Z

n-1
+C, Mandelbrot

Нютоновият фрактал

Изобразяване на харак-
теристики на решението 
по метода на Нютон по-
казва как границите меж-
ду различните решения са 
фрактали.

Тяхната геометрия се 
използва и при компресира-
не на данни и моделиране 
на сложни органични и ге-
оложки системи, например 
растежа на дърветата 
или развитието на речни-
те басейни.

Естествени  

(фрактали в природата)

Най-видими са фрак-
талните структури при 
растени ята.  Повече -
то имат някаква форма 
на разклонение. Това се 
случва, когато основното 
стъбло се разделя на мно-
го клони, всеки от тях – 
на по-малки клонки, и това 
продължава до най-малки-
те. Всяко едно изглежда 
подобно на цялото дърво 
и листчето от папрат е 
почти идентично на цяло-
то растение.

В архитектурата

Необходим е  прос -
транствен  анализ  за 
характеризиране и коли-
чествено определяне на 
реда в сложни модели. 
Фракталната геометрия 
е подходящ инструмент 
за изследване на такива 
сложни явления. В архи-
тектурата тя предста-
влява принципен дизайн. 
Играе значителна роля и 
има широко приложение 
в областта на архите-
ктурния дизайн,  впис-
ва се в голяма част от 
структурите на градо-
вете и успешно работи в 
изграждането геометри-
ята и дизайна на модели-
те. 

Ранните модели на 
строителство могат да 
се видят в селищата на 
древните маи. В Европа 
фрактали са открити в 
началото на ХII в. Хармо-
нията, постигната чрез 
композиционен баланс на 
формата, може да бъде 
симетрична или асиме-
трична, съчетана с ви-
сока степен на архите-
ктурна сложност. 

Били са използвани в 
индуски храмове. Някои 
джамии на Запад имат 
такива куполи, които са 
изградени от фрактали. 
Една важна особеност в 
китайската архитектура 
е акцент върху симетрия, 
която внушава чувство за 
величие. В Близкия изток 
такива модели са приети 
широко в проектирането 
на циментова замазка – 
типично персийска форма 
на изкуство за декорация 
на куполни интериори.

Заключение

Този доклад е преглед 
на основните понятия и 
свойства на фракталната 
геометрия. Теорията е от 
съществено значение за 
архитектурния дизайн, как-
то и неговите приложения. 
Тя има важни последици в 
структурата на сградите. 
Фрактални системи могат 
да работят ефективно в 
широк диапазон от различни 
условия, като по този начин 
се предлага адаптивност 
и гъвкавост. В този кон-
текст тяхната геометрия 
предлага алтернатива за 
устойчив архитектурен ди-
зайн. Този доклад изгражда 
мост между инженерното 
строителство, архитек-
турата и геометрията. 
Фракталната архитекту-
ра е съвкупност от възпри-
емане, сложност и дизайн в 
среда на променяща се кон-
цепция и мащаби.

Идеите, които реали-
зира, са многообразие, хар-
мония, естествен поток и 
устойчивост. Дава макси-
мално социално и културно 
многообразие в рамките на 
едно цяло – във фрактална-
та геометрия безкрайното 
разнообразие и единност 
са постоянни, а не хаотич-
ни. Дизайнът трябва да се 
подобрява, а не да намалява 
разнообразието.

П о з н а в а н е т о  н а 
фракталите има важно ши-
рокообхватно въздействие 
– това е опит да се проу-
чат природените форми, 
което би довело до промяна 
на парадигмата в мислене-
то в различни области. 
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Фиг. 1.

Фиг. 2. Компютърно генерирани фрактали: 

а) Big (ci+z)(1-zi); б) Newton; в) Mandelbrot

Фиг. 3. Различни видове естествени фрактали: 

а) зеленчук; б) лист; в) плод

Фиг. 4. Фрактали в архитектурата: 

а) „Дуомо ди Милано”; б) Ranakpur; в) фрактали

Фиг. 5. Фрактали в архитектурата: 

а) блок; б) къща; в) офис сграда
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ТЕХНОЛОГИЧНИ УЛЕСНЕНИЯ:

Спестява се значителна част 
от кофражните работи.

Повърхността на стените не 
се прорязва от стоманобетонни еле-
менти и остава еднородна и равнинна.

Избягват се проблемите, свър-
зани с избиването или изкривяването 
на кофражите за колони пояси и греди.

Довършителните работи се 
извършват по-лесно и с много по-високо 
качество.

При прорязването на канали за 
инсталации в стените не съществува 
възможност да се повредят конструк-
тивните елементи.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:

Топлоизолационните ка-
чества на фасадите значител-
но надвишават изискванията на 
нормите. Вътрешните повърхно-
сти на стените винаги остават  
топли.

Стоманобетонните еле-
менти са „скрити” в стената и до-
бре защитени - преносът на топли-
на през тях е силно ограничен.

Не съществува опасност 
от поява на конденз и впоследствие 
на мухъл и плесен в зоните на греди-
те и колоните. От стените никога 
не лъха студ.

 Системно решение за сгради с носеща зидария и за хоризонтално укреп-
ване на високи (над 3 m) стени;

 Намаляване на кофражните работи;
 Висока  точност на изпълнение без изпъкнал бетон вследствие на под-

даване на кофражите и с гарантирана геометрия на стоманобетонните еле-
менти;

 Ограничаване на топлинните мостове по фасадата;
 Еднородна повърхност на готовата стена и по-високо качество на до-

вършителните работи.

Блокчетата с отвори, както и тези с коритообразна форма, представляват 
фабрично произведени елементи за оставащ кофраж. Те дават възможност 
носещата стоманобетонна конструкция на сградата да се интегрира в зида-
рията. Блокчетата с цилиндрични отвори са предназначени за изпълнение на 
колони и на вертикални пояси. 

Не съществуват нормативни ограничения за тяхното прилагане както в 
българските норми, така и в системата от стандарти за проектиране Евро-
код. 

Интегрирането на стоманобетонни елементи в зидарията е особено ефек-
тивно при еднофамилни сгради с височина до два етажа. Вертикалните и хори-
зонталните елементи се отливат в отворите, оформени в зидарията по време 
на нейното изпълнение.

Ко р и т о о б р а з н и т е 
блокчета се използват за 
безкофражно отливане на 
стоманобетонни пояси, 
както и за изпълнение на 
щурцове над врати и про-
зорци. За целта те пред-
варително се подреждат 
едно до друго по дължина-
та на стените на опреде-
лената от проекта висо-
чина.

Коритообразните блок-
чета се изработват чрез 
изрязване от стандарт-
ни блокчета за зидария 
YTONG B2.5, D440 и YTONG 
B5, D600

Какво печелите, като използвате 
блокчета с отвори YTONG?

Какво печелите с използването 
на коритообразни блокчета YTONG?

d = 200; 250; 300; 350 mm
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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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Елица Илчева

Почти 300 души събра 
Асоциацията на интери-
орните дизайнери в Бълга-
рия (АИДБ) на първата „3D  
годишна дизайн конферен-
ция“. Събитието, на което 
в. „Строител“ бе медиен 
партньор и чието название 
подсказваше, че ще бъде 
триизмерно, има амбиция-
та да се превърне в тради-
ционно в името на поста-
вената цел за обединение 
и развитие на бранша. То 
цели да засили усещането 
за общност между млади 
професионалисти и таки-
ва с многогодишен опит. 
Стремежът е още да се 
реабилитира професията  
и да се създадат условия 
за реален допир на дизайне-
рите с производителите и 
вносителите на продукти 
и услуги за интериора. 

„Нашето място е на-
ред с това на архитекти, 
строители и инвеститори 
и личната ми мисия е да по-
пуляризирам работата ни, 
която все още стои някак 
скрита от погледите на 
хората. Масовият потре-
бител не познава родните 
дизайнери“, заяви предсе-
дателят на асоциацията 
Гена Събева. 

Тя сподели амбициозни-
те планове за 2015 г., сред 
които най-мащабното съ-
битие е конкурсът АНТРЕ. 
Той всяка година ще показ-
ва реализираните инте-
риорни проекти по приме-
ра на конкурсите за нови 
сгради. „Все още търсим 
личността, която да за-
стане зад идеята, искаме 
да произведем грандиозно 
събитие, на което интери-
орният дизайнер да се качи 
на сцената и да се усети, 
че той е важен колкото 
този, който прави дрехи. 
Искаме да създадем име-
на, които да предизвикат 
шум, и аз дълбоко вярвам, 
че това ще стане скоро“, 
разкри Събева. 

Интересна е и идеята 

за създаване на български 
дизайн център. В много 
от развитите страни съ-
ществуват подобни, които 
се включват дори в обикол-
ките на туристите. Той 
ще разполага с магазин-
галерия, с кафене, студио 
и лекционна зала. Кметът 
на София Йорданка Фандъ-
кова е адмирирала идеята и 
в момента се търси поме-
щение в центъра на сто-
лицата. Асоциацията раз-
работва и онлайн магазин 
за дизайнерски продукти, 
амбиция е и създаването 
на правен наръчник, който 

да подпомага членовете, 
да се създават връзки с 
творци в чужбина, да се 
реализират медийни парт-
ньорства. 

Събева заяви,  че е 
странен въпросът как да 
си намерим работа, защо-
то: „Често влизам в бъл-
гарските домове и виж-

дам, че 95% от тях имат 
нужда от нас. Самата аз 
като дете живеех в малка 
гарсониера, домът ни беше 
превърнат от татко в ра-
ботилница за телевизори. 
Нямахме гардероб и дрехи-
те ни стояха зад пердето. 
Сега живея в просторна 
къща и мога да събера 100 
души. Знам колко нужен е 
гардеробът, знам за как-
во е масата, защото ми е 
липсвала. Но и знам, че има 
значение как изглеждат 
тези мебели, че е важно 
как са подредени. Има мно-
го хора, които имат нужда 

от нас. В повечето случаи 
тя не е осъзната и наша е 
грижата да направим така, 
че те да ни потърсят, нека 
да работим заедно“, добави 
тя.

Бе отчетено, че у нас 
все още липсва връзката 
производител - дизайнер, 
както и че за да стане 

търсена българската ме-
бел, трябва да се предла-
гат дизайнерски модели. 
Форумът отчете, че един 
от основните проблеми на 
родните фирми е стреме-
жът към ниска цена, който 
най-често се постига с мо-
дели ширпотреба.

В рамките на събити-
ето се проведе викторина 
с въпроси на тема интери-
ор, в която и в. „Строител“ 
връчи награда – едногоди-
шен абонамент. 

Четирима от най-по-
пулярните дизайнери у нас 

- Красимир Капитанов от 
Бургас, носител на награ-
дата „Човек на XXI век“, 
Елиа Недков, който се е за-
върнал в България след 24 
години работа в чужбина, 
Ники Календеро - милански 
възпитаник, и Мая Дянкова, 
която създава мебели за 
големи вериги у нас, споде-
лиха полезен опит с участ-
ниците. 

За първи път в Бъл-
гария в рамките на кон-
ференцията се проведе и 
търг за преотстъпване 
на авторски права за про-

изводство на дизайнерски 
мебели и осветителни 
тела в присъствието на 
патентен адвокат Паки-
данска. Водещ на събити-
ето бе представителят 
на Българския мебелен 
клъстер Джон Мъри. 

Асоциацията на инте-
риорните дизайнери у нас  
е създадена преди три го-
дини. Форуми като този са 
изключителна рядкост в 
бранша, където професио-
налистите са предимно 
солови играчи, споделиха 
организаторите.

Любителите на оптичните илюзии и 3D киното вече 
имат възможност да пренесат страстта си у дома. 
Това става благодарение на революционната идея за 
триизмерен под, превърнал се в най-популярната тен-
денция в интериора в последните години. Явлението за 
първи път се появява в Европа преди 50 години, но поради 
високата цена не придобива популярност. 

Разбира се, технологията за 3D изображения вър-
ху саморазливните подове няма нищо общо с тази, по 
която се правят филмите. Покритията са така разра-
ботени, че придават триизмерност на образите в за-
висимост от това от какъв ъгъл ги гледате. Можете 
за миг да се пренесете на зелена поляна, да походите по 
вода или да се разходите по морския бряг, залят с вълни, 
а всъщност да се намирате например в банята си.

Подовете са топли на допир, гладки и предпазват 
влажните помещения от поява на мухъл. Лесно се под-
държат и могат да издържат до десет години. Създа-
дени са на основата на творчеството на художници, 
които за първи път рисуват 3D изображения върху ас-
фалт с цветни тебешири. Изборът на такъв под има 
едно неудобство – добре се съчетава само с минимално 
количество мебели.

Асоциацията на корифеите в интериора минава през АНТРЕ

Гена Събева, 

прeдседател на 

АИДБ, по време на 

неформалната среща 

между членовете на 

асоциацията

Джон Мъри води търга за преотстъпване на авторските 

права на български продуктови дизайнери

Снимки авторът
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Проектиране и строителство на ПСОВ и 
строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица”

Наименование: „Изграждане на център за изкуство, местни зана-
яти и традиции” в УПИ XIX-157, квартал „16”, от план на град Созопол – 
на територията на Археологически резерват „Античен град Аполония”.

Наименование: „Изграждане на отводнителни колектори за 
отвеждането на дъждовните води от системно заливаемите ул.  
„Роза“, ул. „Димитър Николов“ и ул. „Ружа“ в кв. „Лозово” на гр. Бургас“.

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Възложител: Община Берковица
Описание: Изготвяне на работен проект за 

Изграждане на Пречиствателната станция за 
отпадъчни води в рамките на договор за инже-
неринг, включително необходимата довеждаща 
техническа инфраструктура (външен водопро-
вод, външно електрозахранване и част пътна – 
външни връзки) в съответствие с разпоредбите 
на Закона за устройство на територията, На-
редба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдър-
жанието на инвестиционните проекти, както 
и другото приложимо законодателство, включи-
телно съответните наредби. Авторски надзор 
по време на изпълнението на строително-мон-
тажните дейности (само за ПСОВ); Изпълнение 
на строително-монтажни дейности във връзка 
с изграждане на ПСОВ в съответствие със съ-
гласувания и одобрен работен проект, включи-
телно външните връзки; Обучение на персонала, 
ангажиран в експлоатацията на обекта и тест-
ването на оборудването в рамките на необхо-
димия за това период от време; Изпълнение на 
строително-монтажни дейности във връзка с 
реконструкция на водопроводната мрежа на гр. 
Берковица съгласно техническата спецификация 
и одобрените работни проекти; Изпълнение на 
строително-монтажни дейности във връзка с 
доизграждане на канализационна мрежа на гр. 
Берковица съгласно техническата спецификация 
и одобрените работни проекти.

Oсн. предмет: 45332000 - Строителни и 
монтажни работи на водоснабдителни и канали-
зационни инсталации 

Прогнозна стойност: 16 434 938.46 лв.
Технически възможности: 1. Участниците 

доказват изпълнението на това изискване с 
представянето на списък на строителството, 
изпълнено през последните 5 години, считано 
от датата на подаване на офертата, и: а) по-
сочване на публичните регистри, в които се съ-
държа информация за актовете за въвеждане на 
строежите в експлоатация, 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 б) удостоверения 
за добро изпълнение, които съдържат стойност-
та, датата, на която е приключило изпълнение-
то, мястото, вида и обема на строителство-
то, както и дали е изпълнено в съответствие 
с нормативните изисквания; удостоверенията 
съдържат и дата и подпис на издателя и данни 
за контакт, или в) копия на документи, удосто-
веряващи изпълнението, вида и обема на изпълне-
ните строителни дейности; Когато участникът 
е обединение, това минимално изискване трябва 
да бъде изпълнено общо от обединението. 2. 
Участниците доказват изпълнението на това 
изискване с представянето на списък на изпъл-
нено проектиране, което е еднакво или сходно 
с предмета на обществената поръчка, изпъл-
нено през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата, с посочване 
на стойностите, датите и получателите, заед-
но с доказателство за извършената услуга. За 
проектиране със сходен предмет на обществе-
ната поръчка се приема изпълнено проектиране 
с обхват подготовка на инвестиционен проект 
във фаза идеен/технически/работен проект в об-
ластта на Водопроводни и/или Канализационни 
мрежи и съоръжения към тях и пречистване на 
отпадъчни води. Доказателството за извърше-
ната услуга се предоставя под формата на удос-
товерение, издадено от получателя или от ком-
петентен орган, или чрез посочване на публичен 
регистър, в който е публикувана информация за 
услугата. Когато участникът е обединение, това 
минимално изискване трябва да бъде покрито от 
членовете, чрез които обединението доказва съ-
ответствието си с критериите за подбор по чл. 
25, ал. 2, т. 6 ЗОП 3. За доказване на изискване-
то участникът представя: а) списък с лицата, 
съдържащ: имена; позиция (длъжност), която ще 
заема лицето при изпълнение на обществената 
поръчка; Списъкът се попълва съгласно прило-
жения към настоящата документация образец 
– Образец №13; б) посочване на образованието, 
професионалната квалификация и професионал-
ния опит на лицата, включени в списъка по буква 
„а”, съгласно приложения към настоящата доку-
ментация образец на автобиография – Образец 
№14. Когато участникът е обединение, това ми-
нимално изискване трябва да бъде покрито от 
членовете, чрез които обединението доказва съ-
ответствието си с критериите за подбор по чл. 
25, ал. 2, т. 6 ЗОП. Участникът може да докаже 
съответствието си с изискванията за техниче-
ски възможности, квалификация и професионален 
капацитет с възможностите на едно или повече 
трети лица, като представи доказателства, че 
при изпълнение на поръчката ще има на разполо-
жение ресурсите на третите лица за срока на 
изпълнение на договора. 4. Изискването по тази 
точка се доказва чрез представяне на завере-
ни от кандидата копия на издадените валидни 
сертификати или документи, удостоверяващи 
процес на сертификация или ресертификация или 
на еквивалентни сертификати, издадени от ор-
гани, установени в други държави членки, както и 
чрез други доказателства за еквивалентни мер-
ки за осигуряване на качеството и опазването 
на околната среда. Сертификатите трябва да 
са издадени от независими лица, които са ак-
редитирани по съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна агенция „Българска 
служба за акредитация" или от друг национален 
орган за акредитация, който е страна по Много-
странното споразумение за взаимно признаване 
на Европейската организация за акредитация, за 
съответната област или да отговарят на изис-
кванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от 
Закона за националната акредитация на органи 
за оценяване на съответствието. Продължава в 
„Допълнителна информация"

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 18
Срок за получаване на документация за 

участие: 26.01.2015 г.  Час: 16:45 
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 26.01.2015 г.  Час: 16:45
Отваряне на офертите: Заседателна зала 
в сградата на общинска администрация 

Берковица
Дата: 27.01.2015 г.  Час: 10:00
За контакти: Томислав Филипов
Факс: 0953 88405
Адрес: пл. „Йордан Радичков“№4
Адрес на възложителя: www.berkovitsa.bg
Телефон: 00359 95389128
E-mail: ob@berkovitsa.com  

Възложител: Сдружение „Черно море - 
Странджа"

Описание: „Археологически, консервационни, 
реставрационни и строително-монтажни рабо-
ти за възстановяване на унищожена от пожар 
сграда (неизползваема в момента) и обособява-
нето в Център за изкуство, местни занаяти и 
традиции. Средствата за предвидените строи-
телни дейности ще се финансират от: - Европей-
ски фонд за „Рибарство“, Оперативна програма 
за развитие на сектор „Рибарство” 2007 - 2013 
г.; - Община Созопол. Общата стойност на пред-
видените дейности след осигуряване на финанси-
рането им е в размер на 826 781,00 (осемстотин 
двадесет и шест хиляди, седемстотин осемде-
сет и един) лева без включен ДДС. Предвидените 
археологически проучвания ще бъдат изпълнени 
от археолог, разполагащ с необходимо присъщи-
те квалификации за изпълнението на тези дей-
ности. Стриктно ще се спазват изискванията 
на Закон за културното наследство, чл. 148, ал. 
2 и ал. 5, чл. 150, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 161, както 
и Наредба №Н-00-0001 от 14.02.2011 година за 
извършване на спасителни теренни археоло-
гически проучвания, чл. 17а, ал. 4 и чл. 20, ал. 4. 
Посредством изпълнение на археологически, кон-
сервационни, реставрационни и строително-мон-
тажни работи ще се извърши възстановяване на 

унищожена от пожар сграда (неизползваема в мо-
мента) и обособяването в Център за изкуство, 
местни занаяти и традиции, съгласно изготве-
ния и одобрен от правоимащите институции ра-
ботен проект. Възстановяването засяга в пълен 
обхват общата застроената площ на сградата, 
а дейностите са развити в пълен обем по части: 
„Архитектура”, „Архитектура-Детайли”, „Кон-
структивна”, „Вътрешни електроинсталации”, 
„ВиК”, „ОВК”, „Енергийна ефективност”, „Пожарна 
безопасност”, „Пожароизвестяване”, „Геодезия” и 
„План за безопасност и здраве”. Възстановяване-
то е решено чрез изграждане на нова сграда по 
всички специалности, като дейностите по стро-
ителството са съгласувани от контролните 
органи – Министерство на културата, община 
Созопол. Издадено е разрешение за строеж от 
главен архитект на община Созопол - №190 от 
20.12.2010 година. Статутът на двуетажната 
сграда на база съгласувателното писмо на Ми-
нистерство на културата е определен като не-
движима културна ценност от местно значение.

Oсн. предмет: 45453000 - Строителни рабо-
ти по възстановяване и възобновяване 

Прогнозна стойност: 826 781 лева
Общо количество или обем: Археологиче-

ски, консервационни, реставрационни и стро-
ително-монтажни работи, за възстановяване 

на унищожена от пожар сграда (неизползваема 
в момента) и обособяването в Център за изку-
ство, местни занаяти и традиции. Средствата 
за предвидените строителни дейности ще се фи-
нансират от: - Европейски фонд за „Рибарство“, 
Оперативна програма за развитие на сектор 
„Рибарство” 2007 - 2013 г.; - Община Созопол. 
Общата стойност на предвидените дейности 
след осигуряване на финансирането им, е в раз-
мер на 826 781,00 (осемстотин двадесет и шест 
хиляди, седемстотин осемдесет и един) лева без 
включен ДДС. Предвидените археологически про-
учвания ще бъдат изпълнени от археолог, разпо-
лагащ с необходимо присъщите квалификации за 
изпълнението на тези дейности. Стриктно ще 
се спазват изискванията на Закон за културното 
наследство, чл. 148, ал. 2 и ал. 5, чл. 150, ал.1, т. 
1 и т. 2, чл. 161, както и Наредба №Н-00-0001 от 
14.02.2011 година за извършване на спасителни 

теренни археологически проучвания, чл. 17а, ал. 4 
и чл. 20, ал. 4. Възстановяването засяга в пълен 
обхват общата застроената площ на сградата, 
а дейностите са развити в пълен обем по части: 
„Архитектура”, „Архитектура-Детайли”, „Кон-
структивна”, „Вътрешни електроинсталации”, 
„ВиК”, „ОВК”, „Енергийна ефективност”, „Пожарна 
безопасност”, „Пожароизвестяване”, „Геодезия” и 
„План за безопасност и здраве”. Възстановява-
нето е решено чрез изграждане на нова сграда 
по всички специалности, като дейностите по 
строителството са съгласувани от контролни-
те органи – Министерство на културата, община 
Созопол. Издадено е разрешение за строеж от 
главен архитект на община Созопол - №190 от 
20.12.2010 година. Статутът на двуетажната 
сграда на база съгласувателното писмо на Ми-
нистерство на културата, е определен като не-
движима културна ценност от местно значение. 

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 7
Срок за получаване на документация за 

участие:  19.12.2014 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 22.01.2015 г.  Час: 12:00
Дата: 23.01.2015 г.  Час: 14:00

За контакти: Митя Милетиев Димитров
Адрес: НДК – главен вход, асансьори 1 и 2, 
етаж  7, зала 3.3  
Адрес на възложителя: www.chernomore-
strandzha.com  
Телефон: 0887 463713; Факс: 02 4760513
E-mail: chernomore_strandja@yahoo.com  

Възложител: Община Бургас
Описание: „Изграждане на отводнителни ко-

лектори за отвеждането на дъждовните води от 
системно заливаемите ул. „Роза“, ул. „Димитър 
Николов“ и ул. „Ружа“ в кв. „Лозово” на гр. Бургас“.

Oсн. предмет: 45232400 - Строителни и 
монтажни работи по общо изграждане на кана-
лизационни колектори 

Прогнозна стойност: 513 391.67 лева
Технически възможности: Изискуеми доку-

менти и информация: 1. Участниците трябва да 
имат опит, който се изразява в изпълнение на 
строителство, еднакво или сходно с предмета 
на настоящата обществена поръчка, изпълне-
но през последните 5 (пет) години, считано от 
датата на подаване на офертата. Забележка: 
Под „сходно“ с предмета на поръчката се има 
предвид: изграждане на водоснабдителни и/или 
канализационни мрежи и съоръжения, предста-
вляващи трета категория строежи съгласно 
Наредба №1/2003 г. за номенклатурата на ви-
довете строежи.

Минимални изисквания: • Списък на стро-
ителство, изпълнено през последните 5 (пет) 
години, считано от датата на подаване на офер-
тата, което е еднакво или сходно с предмета на 
обществената поръчка. (Приложение №11). До-
казателствата за извършеното строителство 

се предоставят под формата на: • Посочване на 
публичните регистри, в които се съдържа инфор-
мация за актовете за въвеждане на строежите 
в експлоатация, която информация включва данни 
за компетентните органи, които са издали тези 
актове, стойността, датата, на която е приклю-
чило изпълнението, мястото и вида на строител-
ството или • Удостоверения за добро изпълнение, 
които съдържат стойността, датата, на която 
е приключило изпълнението, мястото, вида и обе-
ма на строителството, както и дали то е изпъл-
нено в съответствие с нормативните изисква-
ния; удостоверенията съдържат и дата и подпис 
на издателя и данни за контакт или • Копия на 
документи, удостоверяващи изпълнението, вида 
и обема на изпълнените строителни дейности. 
Участник може да докаже съответствието си 
с изискванията за технически възможности и/
или квалификация с възможностите на едно или 
повече трети лица. В тези случаи освен доку-
ментите, определени от възложителя за доказ-
ване на съответните възможности, участникът 
представя доказателства, че при изпълнението 
на поръчката ще има на разположение ресурсите 
на третите лица. За тези цели трети лица може 
да бъдат посочените подизпълнители, свързани 
предприятия и други лица, независимо от правна-
та връзка на участника с тях.

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 60
Срок за получаване на документация за 

участие: 14.01.2015 г.  Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заяв-

ления за участие: 14.01.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Бургас, ул. 
„Александровска" №26, ет.1, заседателна 

зала
Дата: 15.01.2015 г.  Час: 11:00
За контакти: Боряна Балабанова; инж. Ма-
рияна Иванова
Факс: 056 841996
Адрес: ул. „Александровска" №26
Адрес на възложителя: www.burgas.bg 
Телефон: 056 907242; 056 907285

Започна новото, дванадесето издание на бла-
готворителната инициатива на президента на 
Република България „Българската Коледа“.

През годините на своето съществуване „Бъл-
гарската Коледа” помогна на много деца да се 
преборят с болестта, дари на редица лечебни за-
ведения в цялата страна съвременна високотех-
нологична апаратура за лечение на малчуганите.

В резултат на дарителската кампания „Българската Коледа 
2013/2014”, посветена на подрастващите с увредено зрение и увреден 
слух, са събрани 2 163 004 лв. Подпомогнати са 524 деца за осъществя-
ване на диагностика, лечение и рехабилитация за 947 763 лв. Закупена 
е медицинска апаратура за 30 лечебни заведения от цялата страна на 
обща стойност  1 207 177 лв. 

„Да помогнем на децата с вродени заболявания“ е темата на новото 
издание на „Българската Коледа“, кампания 2014/2015 г. 

За желаещите да се присъединят към каузата на „Българската Коле-
да” дарителската банкова сметка на кампанията е:

IBAN: BG13UBBS80023300186210 
BIC: UBBSBGSF

БАНКА: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
ТИТУЛЯР НА СМЕТКАТА: БНТ – „БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА“

 
Повече информация за благотворителната инициатива, както и за 

начините, по които могат да бъдат правени дарения, са посочени на 
сайта www.bgkoleda.bg.
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Уелският дизайнер Ки-
рен Джоунс е разработил 
концепция за овладяване 
на разрушителната сила 
на изригващите вулка-
ни, като се използват 
потоците лава за съз-
даването на компонен-
ти за построяването на 
сгради. Настоящият ме-
тод за контролиране на 
природната стихия се 

свежда до пренасочване 
на огнената скална маса 
посредством използва-
не на огромни бетонни 
бариери и охлаждане с 
морска вода.  Затова 
Джоунс разработил ал-
тернативен сценарий, 
при който лавата се 
излива в предварително 
изкопани „легла“ така, 
както се поставя тесто 
във формички за печене. 
Калъпите следва да имат 
формата на структурно-
градивните елементи на 
бъдещи сгради. „Тези лег-
ла, изкопани в земята, 
не само ще защитават 

Лавата ще бъде използвана за построяването на сгради

населението, живеещо в 
основата на вулканите, 
но и ще създадат кон-
структивен материал, 
с който да се подпомог-
не възстановяването 
на сградите“, обяснява 
Джоунс.

Дизайнерът смята, 
че точността, с коя-
то вулканична дейност 
може да бъде предвиде-
на чрез използването на 
сложни геоложки данни, 
би могла да позволи калъ-
пите да бъдат разполо-
жени на най-ефективни-
те места. „Лавата като 
материал е естествено 
лека и има топлоизола-
ционни свойства, които 
качества ще помогнат  
да бъде добър строите-
лен компонент“, добавя  
Джоунс.

Нов тип плажен чадър 
ще ни позволява спокой-
но да зареждаме своите 
джаджи, докато си почи-
ваме. Това ни обещават 
създателите на Solarella. 
Той има соларни клетки и 
презареждаема батерия, 
за да захранва дребна 

електроника, докато хората се наслаждават на хубавото 
време. Телефони, таблети и компютри могат „да се нахра-
нят“, докато се изтягаме на шезлонга и се наслаждаваме 
на почивката.

Факт е, че съвременните смартфони постоянно тор-
мозят своите собственици с краткото време, на което 
батериите им издържат. Малцина могат да прекарат деня 
си спокойно навън, без да гледат индикатора за остава-
щата енергия. Точно този проблем цели да реши Solarella. 
Дори в мрачен и дъждовен ден соларната енергия работи, 
така че собственикът на соларния чадър можа да остане 
на открито и да не се тревожи за батериите на своите 
джаджи. Създателите на това устройство – българо-ан-
глийски екип, казват, че при разработването на чадъра са 
се постарали да се преборят с въпроса: „Защо батерията 
на телефона ми винаги свършва точно когато съм навън и 
се радвам на плажа, а няма нито един контакт, където да 
го включа за зареждане?“ Основните принципи, заложени 
в проекта, са три – функционален дизайн, лесно използва-
не, свобода. Батерията е с капацитет 10 000 mAh, което 
означава, че спокойно осигурява заряд и за повече от едно 
устройство. Solarella има вградени LED светлини, така 
че човек лесно може да си устрои нощно парти край ба-
сейна – осветлението с диоди ще озари вечерта. За да 
е веселбата пълноценна, устройството има и вградена 
Bluetooth „колонка“, така че нощното парти край басейна 
да бъде не само осветено, но и озвучено. Благодарение на 
безжичната връзка музика може да се пусне от телефон, 
таблет, лаптоп. Що се касае до трайността на продукта, 
създателите му обещават той да не изгаря от слънцето 
само за година или две, както се случва с обикновените 
чадъри. В прототипната версия се използва негорим тек-
стил, за който производителят дава 5 години гаранция. 

Американски инженери 
от Станфордския универ-
ситет предлагат клима-
тиците да бъдат заменени 
от огледала, които прена-
сочват излишната топли-
на в дълбините на Космоса. 
Извършени в Калифорния 
експерименти са показали, 
че в слънчев ден боядиса-
ните в черен цвят покри-
ви стават с 60 градуса по 
Целзий по-горещи, откол-
кото въздухът около тях. 

Специалистите предлагат 
огледална повърхност с де-
белина два микрона, която 
се състои от няколко слоя 
сребро и смес от силициев 
двуокис и хафниев оксид. 
Последните два материала 
превръщат огледалото в 
термоизлъчвател. Когато 
силициевият двуокис се 
нагрява, започва да излъч-
ва топлина под формата 
на инфрачервена светлина 
с дължина на вълната от 

порядъка на 10 микрона. На 
практика атмосферата на 
Земята не може да погълне 
излъчването, в резултат 
топлината се насочва ди-
ректно в Космоса. Огле-
далото отразява до 97% 
от попадащата на него 
светлина. Охлаждащата 
му способност достига 40 
вата на квадратен метър. 
Според изчисленията на ин-
женерите, ако подобна кон-
струкция бъде монтирана 

на покрива на триетажна 
сграда, може да се икономи-
сат 100 мегаватчаса елек-
трическа енергия. Нещо 
повече, огледалата ще по-
могнат на мнозина изобщо 
да се откажат от използва-
нето на климатици.

Специалисти от САЩ са разработили метод за про-
изводство на разграждаща се по желание или „изчезваща“ 
пластмаса. Подходът на учените от университета на 
Северна Дакота може да доведе до появата на нов тип 
продукт, който се разгражда под въздействието на специ-
фична светлина. Чрез експеримент, фокусиран върху при-
ложенията на биомаса, специалистите са използвали съ-
държаща се в плодовете фруктоза. Учените са приготвили 
разтвор от молекули, който след това е бил превърнат в 
полимер. На следващия етап специалистите са изложили 
материала на действието на ултравиолетова светлина 
при определена дължина в продължение на 3 часа. В проце-
са пластмасата е била разградена и върната в началното 
й състояние – разтвора от градивни молекули.

Великобритания строи 
първата изкуствена лагуна 
за приливи, която да захранва 
с електричество над 150 хил. 
домакинства. По план инова-
тивното съоръжение трябва 
да бъде изградено на залива 
Суонзи. Именно приливите са 
една от възможностите за 
добив на възобновяема енер-
гия. Според анализи 20% от 
електричеството, потре-
бявано във Великобритания, 
биха могли да се добиват от 
приливни централи. Заливът 
Суонзи има високо ниво на 

приливи, достигащо 10,5 м. 
Това го прави идеално място 
за изграждане на електриче-
ска централа. Проектът на 
групата, която стои зад иде-
ята, предвижда издигането 
на стена с дължина 9,5 км, 
която ще създаде изкустве-
на лагуна. В нея ще се поме-

щават до 26 турбини, които 
водата ще задвижва, преми-
навайки в две посоки – при 
прилив и при отлив. Според 
първоначалните изчисления 
лагуната ще има производ-
ствен капацитет от 320 
мегавата и би могла да оси-
гури 120 години надеждно и 

предвидимо генериране на 
електричество. 

В допълнение към про-
изводството на електри-
чество лагуната ще бъде 
средище на изкуствата, об-
разованието, както и място 
за развлечения и дейности по 
опазване на природата. Кон-
цепцията е одобрена, за да 
бъде разгледана като инфра-
структурен проект с нацио-
нално значение. Решенията 
за планирането и морските 
лицензи се очакват в начало-
то на 2015 г.

Находчиви предприемачи 
в Швеция измислиха мобилен 
хотел, който да отговаря на 
повикване на клиентите, за 
да ги подслони. Хотелът на 
колела представлява фургон, 
елегантно оборудван като 
стая с площ от 18 кв. м. Гос-
тите му могат да бъдат 
настанени от почти всяка 
скандинавска локация. Нова-
та услуга се казва „Scandic 
на повикване” – на името на 

известната шведска 
хотелска верига. Досе-
га фургонът се е уста-
новявал в центъра на 
Стокхолм, в Трондхайм в 
Централна Норвегия, на 
южното шведско край-
брежие и край езеро във 
Финландия. Нощувката 

струва 347 долара. Това е в 
скалата между средните и 
високите цени за хотелска 
стая, като се имат предвид 
тарифите в Стокхолм. 

Фургонът предоставя 
спалня, баня и тоалетна и 
малка веранда с изглед. Мо-
билният хотел може да се 
включи към местното елек-
трическо захранване, но ако 
няма такова, използва свой 
генератор.

С цел да създадат евти-
на алтернатива чрез използ-
ване на рециклирани матери-
али италианските дизайнери 
Антонио Гиралди и Кристи-
ана Фаврето от Studiomobile 
са създали плаваща модулна 
оранжерия, която се носи 
върху 96 пластмасови бидо-
на. Нейното име е „Медуза-
та“ и представлява осмоъ-
гълна структура, която дава 
възможност на семейства, 
живеещи в крайбрежните ра-
йони или в близост до вода, 
да отглеждат своя собстве-
на храна, без да им е необ-
ходима земя. Насажденията 
се поливат с дъждовна вода, 
която се събира през 7 дес-
тилатора в самоподдържа-
ща се, захранвана със слън-

чева енергия система. Това 
позволява да се филтрират 
150 л чиста вода дневно – 
било то морска или дъждов-
на, подходяща за поливане на 
растения. Най-хубавото е, 
че цялата система може да 
се управлява дистанционно, 
което рационализира про-
цеса на отглеждане на хра-
ната. Модулният дизайн на 
баржата позволява тя да се 
разрасне или да се смали спо-
ред нуждите. Може да бъде 
адаптирана за различни нуж-
ди, като например ресторан-
ти от типа „От фермата – в 
чинията“, плаващи пазари, а 
защо не и обществени гра-
дини на вода, които могат да 
пътуват между пунктовете, 
където са нужни. 
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Шотландският Дънди, 
Билбао в Испания, Курити-
ба в Бразилия, италиански-
ят Торино и финландската 
столица Хелзинки получиха 
от ЮНЕСКО статута „Град 
на дизайна” заради приноса 
им към тази индустрия. 
Призът за културно на-
следство на световната 

организация има за цел да 
отличи и да насърчи разви-
тието на местните твор-
чески индустрии, както и 
обмена на идеи между пред-
ставителите на сектора в 
петте селища. Статутът 
„Град на дизайна” се присъж-
да като част от мрежата 
„Креативни градове”, сфор-
мирана от ЮНЕСКО през 
2004 г., която признава 
също приноса на различни 
градски общности към ли-

тературата, изкуството, 
музиката, киното и гастро-
номията.

Селищата трябва да 
отговарят на няколко кри-
терия: да имат условия за 
развитието на процъфтя-
ващи дизайнерски практи-
ки, да разполагат с училища 
и изследователски центро-
ве за сектора, както и 
практикуващи групи тво-
рци. Всеки от отличените 
5 града има свои собстве-

ни дизайнерски училища и 
институции. Билбао е дом 
на проектирания от Франк 
Гери Музей на съвременно-
то изкуство „Гугенхайм”. 
Куритиба привлича внима-
нието на ЮНЕСКО заради 
изключително добрата си 
градска инфраструктура, 
а Хелзинки и Торино имат 
множество културни и при-
родни обекти, включени в 
Списъка на ЮНЕСКО. 

В Дънди съвсем скоро 

ще бъде открит музей на 
дизайна V&A, в който шот-
ландското правителство 
инвестира 15 млн. паунда 
като част от 30-годишен 
план за възстановяването 
на крайбрежната зона на 

града, който е на стой-
ност 1 млрд. паунда. Ста-
тутът „Град на дизайна” 
досега е присъждан само 
на 12 други града в света, 
сред които са Пекин, Бер-
лин и Монреал.

Носители на приза са Дънди, Билбао, Куритиба, Торино и Хелзинки 

225-метров пешеходен 
мост, който ще служи ед-
новременно като транспор-
тен терминал и място за 
почивка, ще бъде изграден 
като част от новия транс-
портен център в датския 
град Кьоге. Проектът за 
него е на архитектурна-
та фирма СОВЕ, която ра-
боти в сътрудничество с 
Dissing+Weitling и инженер-
ната компания COWI.

Плановете предвиждат 
новият транспортен цен-
тър да може да обслужва 90 хил. души 
на ден, които ползват високоскорост-
ните влакове, местния жп транспорт и 
магистралата, водеща към Копенхаген. 
Пешеходният мост ще се простира от 
запад на изток над аутобана и жп коло-

возите. Мястото ще бъде обзаведено 
така, че всеки пътник да може да ос-
тане да почине или да разгледа окол-
ността. Строителството на новото 
съоръжение се очаква да започне през 
2016 г. 

Офис сграда на 6 етажа, чието стро-
ителство трябва да започне в Упсала в 
началото на 2015 г., претендира да се 
превърне в зданието с най-добра енергий-
на ефективност в Швеция. Това твърдят 
създателите на проекта „Бижуто” от ар-
хитектурното студио Utopia Arkitekter и 
инженеринговата фирма Skanska.

Зданието прилича на истинско бижу, а 
ефектът ще бъде постигнат, като фаса-
дата бъде направена от множество мал-
ки елементи от стъкло и метал, които 
наподобяват скъпоценен камък. Панелите 
от своя страна ще генерират енергия от 
слънчевата светлина. Сградата ще се 

намира до жп гарата в Упсала и ще има 
чакалня и подземен парк за велосипедисти. 

Луксозен хотел в Швеция 
предлага безплатен престой на 
гости, които са популярни във 
Facebook или Instagram. Nordic 
Light Hotel в Стокхолм наскоро 
обяви, че ще приема „социална 
валута” вместо пари в брой. 
Става въпрос за наистина сери-
озни цифри. 

Трябва да имате най-малко 
2000 приятели във Facebook, 
10 0  0 0 0  Fa c e b o o k  ф е н ов е 
или 100 000 последователи в 
Instagram, за да получите без-
платно 7 нощувки (като едната 

струва 360 щатски долара). В 
замяна на безплатните услу-
ги хотелът ще използва вашия 
висок статут в социалните 
мрежи. Ако сте популярен във 
Facebook, трябва да споделите 
един пост за Nordic Light Hotel, 
когато правите резервацията, 
един при настаняване и един в 
момента на напускане. Освен 
това е нужно да харесате стра-
ницата на хотела и да се таг-
нете от него при настаняване и 
напускане. Ако сте популярен в 
Instagram, трябва да споделите 

един пост, когато правите ре-
зервацията, един при настаня-
ване и един в момента на напус-
кане. А какво ще се случи, ако не 
успеете да направите нещо от 
гореизброеното? Ще трябва да 
платите пълната сума за прес-
тоя си. Според Маркус Мажевски 
– главен изпълнителен директор 
на Nordic Light Hotel, няма нищо 
странно в това, че хотелът смя-
та социалните медийни публи-
кации за форма на валута. „Горд 
съм, че ние сме първите, които я 
използваме“, добавя той.

Прочутата кула в Пиза не е един-
ствената сграда, която привлича инте-
рес заради необичайния си наклон. Нас-
коро властите в Шанхай бяха принудени 
да обследват подробно състоянието на 
два 15-етажни жилищни блока, постро-
ени в съседство един до друг, чиито 
основи са се слегнали така, че здани-
ята буквално се крепят едно на друго. 
Сградите са били построени преди две 
години като компенсация за хората, 
живели преди това на мястото, където 
се изгражда новият увеселителен парк 
„Шанхай Дисни Ризорт”. Според специа-

листите пропадането е в приемливи 
граници и не застрашава сигурност-
та на обитателите им. Цитираното 
заключение е, че една от сградите се 
е наклонила с 87,65 мм, което е много 
под допустимата граница от 200 мм. 
Властите уточняват, че двата блока 
са с обща основа, но са били построе-
ни твърде близо един до друг. Заедно с 
това обаче местни медии публикуват 
оплаквания на гражданите, според кои-
то в резултат на накланянето в домо-
вете им са се появили пукнатини и ма-
зилките падат. 

Миглена Иванова

Китайските инвестиции в сектора на 
имотите в глобален мащаб ще надвишат 
15 млрд. долара преди края на тази годи-
на, прогнозира консултантската компа-
ния Knight Frank. 

Основните пазари остават водещи-
те градове в Австралия, САЩ и Велико-
британия. „От началото на годината до 
сега например са отчетени 60% ръст на 
вложенията на китайски инвеститори в 
сектора на имотите в Австралия спрямо 
същия период на миналата година“, отбе-
лязват консултантите.

Увеличават се и компаниите, които 
планират вложения в имоти в чужбина. 
Около половината от 20-те водещи ки-
тайски фирми в строителния сектор са 
направили значителни инвестиции извън 
границите на родината си. Две трети 
от останалите също планират експан-
зия на чужди пазари. Интересът им е към 

офисни и жилищни проекти в основните 
градове, но в търсенето на по-висока до-
ходност все повече компании се насоч-
ват и към алтернативни дестинации.

Обикновено държавните инвести-
ционни фондове първи стъпват на чуж-
дите пазари. Следват банките, които 
придобиват сгради за собствено ползва-
не. Едва след тях на чуждите пазари на-
влизат китайски строителни компании, 
които диверсифицират пазарите си. 
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Ричард Филипс Файнман (1918 – 1988) е един 
от най-забележителните теоретични физици в 
историята. Известен с уникалното си чувство 
за хумор и критичното си мислене, той е опреде-
лян от мнозина като „втория най-велик ум след 
Айнщайн“ и безспорно е един от най-бележитите 
американски физици на XX в.

След като завършва Масачузетския техно-
логичен институт през 1939 г. и защитава док-
торска степен в Принстън през 1942 г., Файнман 
преподава в университета „Корнел”, а след това 
и в Калифорнийския технологичен институт. 
Участва в разработването на атомната бом-
ба като част от секретния проект „Манхатън“ 
(проект, осъществяван в САЩ в периода 1939 
– 1946 г. с цел създаване на първите в света 
ядрени оръжия; Великобритания и Канада са съ-
трудници). През 1959 г. изнася лекция на тема 
„Нанотехнологии”, която впоследствие му носи 
световна популярност. Файнман получава Но-
белова награда за физика през 1965 г. заедно с 
Шиничиро Томонага и Джулиан Швингър за раз-
ширяването на теорията на квантовата елек-
тродинамика. Създател е на диаграми за взаи-
модействията на елементарни частици, които 
носят неговото име и имат огромно практиче-
ско приложение. Файнман взима участие и в де-
шифрирането на йероглифите на маите, както и 
в изясняването на причините за катастрофата 
на космическата совалка „Чалънджър” през 1986 
г. Освен на тритомното издание The Feynman 
Lectures on Physics видният учен е автор на ре-
дица статии и издания.

„Сигурно се шегувате, г-н Файнман!“ ни дава 
шанс да се запознаем отблизо с колоритната 
личност на легендарния физик. В своя автоби-
ографичен труд американският учен разказва 
как работи по различни проекти със световни 
величия във физиката, като Алберт Айнщайн 
и Нилс Бор; как едва на 12-годишна възраст си 
прави собствена лаборатория вкъщи; как като 
тийнейджър изправя майка си и баща си на но-
кти, след като веднъж, прибирайки се по-късно, 
родителите му влизат в неговата стая, а изо-
бретената от него аларма срещу крадци зат-
рещява зверски; как като изпечен касоразбивач 
се справя със заключени сейфове, пазещи най-се-
кретните ядрени разработки; как акомпанира с 
бонгосите си на балетна трупа; как рисува гола 
тореадорка и още много удивителни истории.

Популярният режисьор 
и продуцент Ридли Скот 
(„Гладиатор”, „Американ-
ски гангстер”) представя 
поредното си амбициозно 
начинание. Използвайки 
най-новите дигитални тех-
нологии, той вдъхва живот 
на историята за непокор-
ния водач Мойсей (Крисчън 
Бейл), който се изправя 
срещу египетския фараон 
Рамзес (Джоел Еджертън) 
и организира изумителното 
преселение на 400 хил. роби, 
за да ги спаси от ужасява-

щите природни бедствия в 
Египет.

„Животът на Мойсей е 
едно от най-великите при-
ключения и духовни тър-
сения на всички времена”, 
категоричен е Ридли Скот. 
От началната битка, къ-
дето 15 хил. египетски 
войници нападат лагера, 
до разделянето на Червено 
море режисьо рът е оставил 
своя почерк върху визията 
на невероятната история. 
„Обичам всичко, което е 
истинско. Знаех как да ре-

ализирам „Гладиатор” – как 
да го направя така, че на-
истина да диша, да живее 
с чувствата на хората от 
онази епоха. С „Изход: Бо-
гове и царе” исках по подо-
бен начин да вдъхна живот 

на египетската култура и 
самата история по начин, 
какъвто досега никога не е 
бил възможен”, споделя той. 

Резултатът е епич-
на героична сага, която 
в същото време е мощна 

лична история, наситена 
с емоции, съперничество, 
предателство и неугасващ 
стремеж към свобода.

Тъй като Египет е под 
силното влияние на различ-
ни култури, екипът на про-
дукцията е избрал актьори 
от различни етноси, за да 
отрази това разнообразие 
и във филма – от перси до 
испанци и араби. 

Всеки костюм, рекви-
зит, дизайн, конструкция 
и визуален ефект говори 
за мащабните пропорции 
на „Изход: Богове и царе”. 
Според Ридли Скот въпреки 
това усещането на филма 
е земно и реално, тъй като 

Мойсей е изпълнен с обик-
новени човешки колебания 
и въпроси.

Холивудската звезда 
Крисчън Бейл, който изпъл-
нява главната роля в лен-
тата, разкрива, че сним-
ките са били незабравимо 
преживяване за него. „Той 
е толкова опияняващ пер-
сонаж, че в много отноше-
ния след края на снимачния 
ден се чувствах като: „Уау, 
не можем ли да продължим 
още малко?“ Има толкова 
много да се разкаже за него, 
а след края на продукцията 
бях още по-развълнуван от 
всичко, което разбрах”, до-
бавя Бейл.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев 

Легендарната рок група 
Toto ще гостува в столич-
ната зала „Арена Армеец” на 
28 юни 2015 г. Шоуто е част 
от предстоящото европей-
ско турне на музикантите. С 
над 35 години зад гърба си и 
множество постижения, Тoto 
все още са една от групите с 
най-продавани турнета и ал-
буми (над 35 млн. копия). Тай-
ната на успеха им е уникална-
та комбинация от поп, соул, 
фънк, прогресив рок, хард рок, 
ритъм енд блус и джаз.

През годините музикан-
тите непрестанно печелят 
нови фенове, превръщат се 
в пример за много известни 
личности в музикалния сек-
тор, а хитове като Africa и 
Rosannа им носят престижни 
награди, между които и някол-
ко статуетки „Грами”. 

Специалистите са еди-
нодушни, че Toto са една от 
най-впечатляващите банди 
на живо, в което успя да се 
увери и българската публика 
през 2000 г. Музикантите 
документираха концертна-
та си сила в дългоочаква-
ното DVD от турнето през 
2013 г. – 35th Anniversary Tour: 
Live from Poland. Изданието 

оглави класациите в САЩ, 
Германия, Холандия, Белгия, 
Финландия и Швеция и за-
стана на второ място във 
Великобритания, Франция и 
Канада. Официалните и не-
официални видео клипове на 
групата са гледани почти 1 
милиард пъти. 

За предстоящото си 
европейско турне, част от 
което е и България, бандата 
ще бъде в състав: Стив Лука-
тър – вокали, китари; Дейвид 

Пайч – вокали, кийборди; Стив 
Поркаро – кийборди; Дейвид 
Хънгейт – бас; Джо Уилямс 
– вокали; Кийт Карлок – ба-
рабани; Лени Кастро – перку-
сии; Джени Дъглас – вокали, и 
Мабвуто Карпентър – вокали.

Билетите за концерта на 
Toto могат да бъдат намере-
ни в разпространителската 
мрежа на Eventim. В зависи-
мост от местоположението 
в залата те струват между 
60 и 110 лв.

Билетите за концерта 
струват между 60 и 110 лв.

Ренета Николова

Lord of the Rings in Concert 
може да се окачестви като 
най-запомнящото се събитие 
в културния живот на Бълга-
рия за 2014 г. Мащабното 
музикално представление се 
проведе за първи път у нас. 
250 музиканти свириха в про-
дължение на 3 часа в синхрон 
с прожекцията на първата 
част от шедьовъра на Питър 
Джаксън „Властелинът на 
пръстените: Задругата на 
пръстена”. Музикантите от 
Симфоничния оркестър, Сме-
сеният хор и Детският хор 
на БНР бяха дирижирани от 
швейцарския диригент Давид 
Райц, а Кейтлин Луск (сопра-
но) изуми публиката с крис-
талния си глас. 10 000 души 
изпълниха „Арена Армеец“, за 
да се потопят в света на Дж. 
Р. Р. Толкин. И въпреки крайно 
неудобните столове, поста-
вени уж за ВИП местата, 

уникалното изживяване си 
струваше – хор и оркестър 
бяха в абсолютен синхрон 
с кадрите от филма, кой-
то пристрастените към 
историята за Средната 
земя и смелите хобити мо-
жеха да гледат на огромен 
екран. Проектът Lord of 
the Rings in Concert обикаля 
света от 10 години и е по-

сетен от над 2 милиона души. 
Хауърд Шор, композирал 

музиката към „Властелинът 
на пръстените”, се вдъхновя-
ва за нея от „Пръстенът на 
нибелунга” на Вагнер. Той е 
сред най-уважаваните компо-
зитори и диригенти на наше-
то време. Неговите творби 
с Питър Джаксън от трило-
гията на „Властелинът на 
пръстените” са му донесли 3 
награди „Оскар”. Диригентът 
Давид Райц е участвал в ня-
кои от най-емблематичните 
проекти във формата Movie in 
Concert, сред които „Карибски 
пирати”, „Агент 007” и „Хари 
Потър”. С впечатляващия 
си глас и виртуозно изпъл-
нение Кейтлин Луск потопи 
присъстващите в магията 
на филма. Блестящи бяха и 
Симфоничният оркестър, и 
Смесеният, и Детският хор 
на БНР. 

Със сигурност всички 
присъствали на това уни-
кално събитие още дълго ще 
говорим и коментираме неза-
бравимото изживяване. И ще 
очакваме с нетърпение Part 2 
– „Двете кули”.

Снимки авторът
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Светослав Загорски

Наближаването на коледните 
празници разпалва пътешестве-
ническите страсти и мнозина 
поемат с колата извън България. 
Един прекрасен вариант е сло-
венската столица Любляна, до 
която са малко над 900 км, ако 
тръгнете от София. Пътят е 
приятен и изцяло по магистрала 
след Ниш. А крайната точка ще 
ви заплени, защото Любляна на-
помня в мащабите и разположе-
нието на Прага, а в симетрията 
– на Залцбург. В същото време е 
строена и оформена като съвре-
менна столица от австрийски 
архитекти и ще откриете нот-
ки и от Виена, а лъкатушещата 
р. Любляница и разположението 
на сградите препраща директно 
към р. Сена и Париж. 

Всичко обаче е в сладък 
умален размер, като покрай ко-
ледните празници тук е много 
красиво. Навсякъде по реката 
са разположени сергии със суве-
нири и с лакомства, купонът е 
безкраен и през нощта е светло 
като ден. Можете да се шляете 
безгрижно, да похапвате прочу-
тата кранска наденица и да се 
наслаждавате на спокойствие-
то. Можете да я комбинирате 
с известните щрукли – плитки 
от тесто, което се приготвя 
по различни начини с пълнеж от 
зеленчуци, месо или със сладко.

За да изпитате обаче истин-
ска коледна топлинка, трябва да 
опитате местния ликьор, който 
има задължително място във 
всеки магазин или ресторант – 

„Боровничек”.

Питието е подобно на наша-
та ракия, но направено от боро-
винки. Може да го опитате в два 
варианта – със и без плодове. За 
десерт хапнете традиционния 
словенски сладкиш потица. Това 
е орехов сладкиш, завит на руло.

Любляна е разположена почти 
в идеалния център на Словения. 
Тя е оптимален изходен пункт 
и за по-голямо пътешествие с 
кола из Европа. Ако свърнете на 
юг, ще минете през Постойна и 
влизате в Италия. Ако тръгнете 
на запад през Марибор, ще вле-
зете в Австрия, а оттам – и в 
Германия.

Със своите около 330 хил. 
жители тя е една от най-малки-
те и нови европейски столици. 

Разположена е между Алпите и 
Адриатическо море, в басейна, 
където р. Любляница се влива в 
р. Сава.

В околностите на града има 
много културни забележително-
сти, които свидетелстват за 
динамичната му история. Към 
тях водят множество туристи-
чески маршрути, по които може 
да усетите наследството на 
кръстосалите се тук през веко-
вете славянски, латински и гер-
мански култури. От Средновеко-
вието до 1918 г. и селището, и 
реката са носили името Лайбах.

От векове Любляна стои на 
кръстопътя между Централна 
и Южна Европа. Историческите 
извори свидетелстват за пър-
вото споменаване на града като 
словенско селище през 1144 г. Но 
в зората на новата ера тук е съ-
ществувала 

римската колония Емона,

за което говорят открити 
археологически доказателства 
от I – IV в. 

След изключително бурно ис-
торическо минало днес Любляна 
е навярно една от най-спокой-
ните и дружелюбни столици по 
света. Фасадите на старите 
къщи из града греят в топли 
цветове от оранжево, бежово 
и охра, а яркочервените им по-
криви прибавят допълнително 
очарование. 

След голямо земетресение 
през XIX в. голяма част от град-
ската архитектура е възстано-
вена благодарение на австрий-
ския архитект Йозеф Плечник. 

Главен маркер за ориенти-
ране в селището е р. Лю-
бляница, която минава през 
централната му част. По 
двата й бряга се редят въл-
нуващи бароковите сгради, 
над които доминират ук-
репленията на старинния 
замък на хълма.

Старата част на Лю-
бляна заема предимно из-
точния бряг, докато но-
вата се разпростира по 
западното крайбрежие. 
Мостовете над реката 
са една от забележител-
ностите на града. Най-из-
вестните от тях са 

Тройният мост  

и Драконовият мост.

Първият е проекти-
ран от Йозеф Плечник и се 
състои от три живописни 
моста, разположени един 
до друг. Съседният площад 
„Прешерен“ със статуята 
на най-известния словен-
ски поет Франце Прешерен 
пък е едно от най-популярните 
места в центъра. Оттам, ако 
пресечете реката и завиете на-
ляво, ще отидете на Открития 
пазар и Драконовия мост, а ако 
продължите направо и след това 
надясно, ще намерите Стария 
град. Той е сгушен между хъл-
ма на замъка и р. Любляница. В 
Стария град можете да посети-
те градския площад с фонтана 
„Роба”, кметството зад него и 
Горния площад. В добре запазе-
ните средновековни здания сега 
се помещават бутици, както и 

известни кафенета и ресторан-
ти. Въпреки че изглеждат злове-
щи, тесните улички отвеждат 
до очарователни площадчета с 
малки сгради.

Драконовският мост е про-
ектиран от хърватина Юрий 
Зайнович и е завършен през 
1901 г. Украсен е с четири кра-
сиви статуи на драконите от 
герба на Любляна. Също така 
ще ви направят впечатление ук-
расите с мотив на митичното 
създание из целия град. Когато 
сте в района на моста, внима-

вайте, защото през него 
минава главен път и чес-
то туристите, излезли 
извън пешеходната зона, 
за малко се разминават с 
инциденти. 

Най-красивата гледка 
към града се разкрива от 

средновековния замък,

кацнал на хълма над 
Любляна. Също така при 
ясно време може да ви-
дите р. Сава и планини-
те над град Камник. Към 
атракцията е включен и 
3D филм за историята на 
Словения – като се запо-
чне от праисторически 
времена, премине се през 
Римската империя, та до 
днес. 

Площадът на републи-
ката е култовото място 
в Любляна. Там са се съ-
брали хората, когато 
Словения обявява неза-
висимостта си от Юго-
славия през 1991 г. Пло-
щадът заема значително 
място в историята на 
страната. Той е бил сце-
на на важни обществени 
събития и демонстрации 
в миналото. От другата 
страна на улицата е пар-
ламентът на Словения. 
Фасадата му е украсена 
със статуи на словенци в 
моменти на работа и по-
чивка. На площада също 
се намира и Международ-
ният бизнес център.

На  съвсем близко 
разстояние западно от 
центъра са римските 
градски стени, където 
може да видите много 

останали колони, както и входа 
към селището.

В западния край е и основни-
ят градски парк „Тиволи”, който 
е различен от увеселителния 
„Тиволи” в Дания.

Интересен за посещение е и 
„Метелкова”, разположен на око-
ло 5 минути от централната 
градска гара. Той е нещо като 
самопровъзгласил се културен 
център. Това е средище на ал-
тернативните културни творци 
с Любляна, любимо е на много 
младежи. Тук има доста барове 
и нощни клубове, заемащи сгра-
дите на бивши военни казарми.

Сред забележителните ис-
торически постройки на Любля-
на са също така катедралата 
„Свети Николас“, храмът „Све-
ти Петър“, Францисканската 
църква „Благовещение“, която е 
построена през XVII в.

Ако сте в Любляна през лято-
то, то истинско удоволствие ще 
ви даде разходката с лодка по ре-
ката. Корабчетата тръгват от 
Тройния мост и се движат бав-
но покрай сградите и веселите 
улички. Особено красива е нощ-
ната разходка, когато Любляна е 
осветена от фенери.

Един от драконите на 

едноименния мост

Разходка с лодка по реката, която тръгва от Тройния мост Централна улица в Стария град

Римските руини  

 Стените на замъка

Артистичният център „Метелкова“
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Mr. Vuchkov, how do you as-

sess the state of the legal basis 

concerning the Interior Ministry 

and special services?

Starting with the question of 
services, the regulatory framework 
is imperfect. Not just in the recent 
few years but throughout the 25-
year transition period. Of course, 
back in time before 1989 there 
were no laws for foreign intelligence 
–civilian and military, the National 
Security Service, as well as frame-
work law for the so-called special 
services. Our historical duty is in 
2015 finally foreign intelligence – ci-
vilian and military, and the National 
Security Service to have their legal 
basis on the level of law. I strongly 
hope that this can happen, because 
in the 41st Parliament three work-
ing days missed to make the laws 
a fact of the legal world. I believe 
that now can be found maximum 
consensus – political and expert, to 
be adopted, of course, some texts 
that can be cleared in plenary. As 
for the Interior Ministry, the basis is 
also very imperfect. I will tell you 
why. Since 5 months has been act-
ing a new Law on the Ministry of 
Interior, whose adoption was ab-
solutely unnecessary because it 
contains 80% of the texts of the old 
legislative act of 2006 and the new 
elements – new in quotes - brought 
very serious tension. For example, 
the competition for career develop-
ment of civil servants was liquidat-
ed, the balancing role of the Presi-
dent as an institution to appoint the 
highest professional figure of the 

Interior Ministry – Chief 
Secretary, was entirely re-
moved, as happened with 
the President of SANS. 
Limited to a certain extent 
were some opportunities 
for trade union influence in 
decision-making as were 
introduced unconsidered 
previously norms of rep-
resentation. Besides, a 
service that was typically 
police, although specific, 
was taken out – that is 
the Office for Combating 

Organized Crime (Fight against 
Organized Crime), and was sewn 
entirely artificially to SANS. This is 
where I think the draft law amending 
and supplementing the Law on the 
Ministry of Interior by MPs will help 
us to restore the previous state, of 
course, with some new initiatives in 
order to conduct the reform in the 
Interior Ministry. 

Will you highlight the main 

amendments to the Law on the 

Interior Ministry? 

There will be changes in the 
current one. I do not support the 
idea constantly to write new regula-
tions. The current law in force since 
1 July this year should be altered 
in four directions. The unit Fight 
against Organized Crime will again 
move to the Ministry of Interior – 
in its natural police environment. 
A new Directorate General will be 
created. How exactly it will be struc-
tured can be assessed more care-
fully and onwards. We will restore 
competitions for career develop-
ment of all civil servants because 
at the moment they are liquidated. 
We will look again the chapter for 
trade union activities. I had a meet-
ing with union leaders to consider 
whether the legal basis really suits 
them. The balancing role of the 
Bulgarian President who nearly 25 
years as an institution had the right 
to appoint the highest professional 
figure in the Interior Ministry – Chief 
Secretary will be restored. This ap-
plies, by the way, also to the Presi-
dent of SANS. 

BCC and MRDPW prepare standard 
procedures and documents 

“We set up a working group that 
will prepare an ordinance for stand-
ard documentation and contracts 
within the Public Procurement Act. 
In it will participate Deputy Prime 
Minister for European Funds and 
Economic Policy Tomislav Donchev, 
Public Procurement Agency, Bulgar-
ian Construction Chamber and oth-
er industry organizations,” said Min-
ister of Regional Development and 
Public Works Lilyana Pavlova during 
the 15th meeting of the Monitoring 
Committee of Operational Program 
Regional Development 2007 – 2013. 
“For the types of services will be in-
troduced standard documents with 
requirements, criteria and method-
ology for assessment and standard 
contracts with contractors. Just in 
this respect our beneficiaries now 
are severely criticized and there-
fore cause massive financial cor-
rections,” said Minister Pavlova. Ac-
cording to her, if the changes are 

adopted, this will solve the problem 
with appeals and will reduce penal-
ties. “Standard documentation will 
be governed by a regulation within 
the PPA. It is expected to be final-
ized in 2015,” she added. 

The meeting was also attended 

by Denitsa Nikolova, Deputy Minis-
ter of MRDPW and head of OPRD 
MA, representatives of the Euro-
pean Commission Marek Teplanski 
and Borislava Woodford and Eng. 
Ivan Boykov, Executive Director of 
BCC and Deputy Chairman of KRIB. 

During the event it became 
clear that by the end of the month 
can be partly restored the sus-
pended funds under Operational 
Program Regional Development and 
in January next year – completely 
opened. Analyses of the team of 
the Managing Authority of OPRD 
show there are 25 high-risk projects 
under the program for a total value 
of BGN 370 million. A list of alterna-
tive proposals for BGN 280 million 
is envisaged which is ready and to 
these can be shifted funds from the 
program so that European funding 
will not be lost. 

Pavlova said that 2014 has been 
a year of challenges both for the 
program team and the beneficiar-
ies who have experienced every 
problem and have been affected by 
the suspension of funds. She as-
sured that the government’s efforts 
are directed towards the maximum 
payment under OPRD projects to 

Mr. Moskovski, what tasks do you set as trans-

port minister? What are your top priorities to the end 

of 2014 and next year?

The most important thing is to intensify our work in 
all sectors and to save the achieved results. The pri-
orities are clear but they concern not only the coming 
months but also the coming years. We have to find the 
right solutions to stabilize the railways and make the 
railway transport competitive. Under the rules of the Eu-
ropean Commission, next year the deadline of eligibility 
of expenditure under the Operational Program Trans-
port 2007 – 2013 expires, and at present many large 
infrastructure projects are lagging behind. We will work 
to accelerate their performance, but I’m not optimistic 
that we will be able to absorb all the available resources 
under the program.

No less important is to complete the negotiations 
with the European Commission on the new OP Trans-
port and Transport Infrastructure 2014 – 2020 (OPTTI), 
to be able next year to start the first projects on it. It is 
high time the e-government in Bulgaria to start working 
and the businesses and citizens to benefit from real 

е-services. A reform is needed in “Bulgarian Posts” and 
in most of the companies in the transport system. I know 
the sectors and the problems and I know that a lot of 
work and strong will is needed to achieve the results. 

How will you proceed with risk projects under Op-

erational Program Transport 2007 - 2013? Which will 

you keep a close eye on?

Up to now we have identified 5 projects under OP 
Transport at high risk. These are Lot 1 of Maritsa Mo-
torway, Lot 4 of Struma Motorway and the three rail-
way projects Septemvri – Plovdiv, Plovdiv – Burgas and 
Dimitrovgrad – Svilengrad. We have already begun the 
checks on them but things, as we see, are very dis-
turbing. With colleagues from the Ministry of Regional 
Development and Public Works we will seek the best 
solution for road projects. I called a meeting with the 
contractors of all railway projects. At present the most 
serious is the situation of Lot 3 of the project Plovdiv – 
Burgas. The physical implementation on it is 74%. I have 
put an ultimatum and if I do not see rapid activation of 
the builder, we are ready to terminate his contract. 

Ivaylo Moskovski, Minister of Transport, 

Information Technology and Communications:

Eng. Vladimir Vutov, member of BCC Executive and Managing Board: 

Veselin Vuchkov, Minister of Interior: 

A strong will is needed 
to achieve results 

The development of quality engineering 
infrastructure is a way to boost the economy 

Our duty is in 2015 special services 
to have legal basis on the level of law

Eng. Vutov, what was 

2014 for the industry?

Construction is one 
of the main factors for 
economic growth both in 
terms of attracting invest-
ments and absorption of 
EU funds and in terms 
of  creat ing new jobs 
and hence raising living 
standards. The annual 
growth of total production 
in the sector in our coun-
try reached 5% against 6.6% for the EU. According to 
recent estimates of the National Statistical Institute, 
since November there has been an increase in con-
struction, albeit at a slower pace - by 2.9%, compared 
to over 4% in the previous two quarters. The increase 
applies to civil and engineering construction (12.4%), 
and again there is a decline in the construction of build-
ings (-4.2%). There are difficulties in certain operational 
programs. The companies - members of the Bulgarian 

Construction Chamber - had to overcome significant 
obstacles in the implementation of important projects, 
such as slowing down and stopping funding, uncertainty 
regarding the next programming period 2014 - 2020, as 
well as contracting authorities refrain from starting the 
expected activities for decades. 

What were the other difficulties encountered by 

companies in the sector?

Besides those already mentioned, I would mention 
also the unfavorable weather conditions – heavy rainfall 
does not allow a large part of the construction activities 
to be performed. 

In practical terms, serious problems are the gaps 
in the design and preparation. This leads to making 
additional design or organizational action which is gen-
erally a precondition for delays and increased costs in 
the facilities. 

However, all participants in the process have made 
efforts to overcome the difficulties so that we can ob-
serve a relatively successful construction season com-
pared to previous years. 

minimize the losses of European fi-
nancial resources and appealed to 
municipalities for fast certification. 

At present the total budget of 
the program was about BGN 3 bil-
lion, 75% were the disbursed funds 
on current projects, became clear 
from the words of the minister.

“In addition to efforts for maxi-
mum absorption of EU funds under 
OP Regional Development 2007 – 
2013 we already lay the foundation 
of the new OP Regions in Growth 
2014 – 2020, under which we work 
actively for the adoption of rules 
governing the operation and man-
agement of the program,” Pavlova 
explained. According to her, every-
thing possible should be done so 
that next year will not be zero for 
absorption of European financial 
resources. “I hope at the beginning 
of 2015 to be approved the final 
version of OPRD 2014 – 2020, to 
enable beneficiaries to prepare and 
submit projects,” stressed the min-
ister. “With better coordination and 
mobilization of the institutions we 
can make the year 2015 not to be 
zero for absorption of funds under 
the program,” said Pavlova. 
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Тенис

Снукър

Инж. Иван Персиев

„Юроком 2000“ – „Главболгарстрой“ 2:3

Срещнаха се два от отборите с 
най-дълга серия без победа и развитие-
то на мача вървеше към резонно ра-
венство, когато в последната минута 
Пламен Яначков (ГБС) засече топката 
в мрежата на „Юроком“ и донесе първа 
победа за „небесносините” от близо 
два месеца. Победният гол беше тре-
ти за футболиста в този ден и той 
заслужено спечели наградата „Играч 
на кръга“.

„СТХБ 1985“ – Yes Hes 1:9

Yes Hes постигна 15-а победа за 
полусезона и заслужено ще посрещне 
Коледа като есенен първенец. Интрига 
в срещата имаше само в началото, ко-
гато Мишо Димов изведе „техникума“ 
напред, но „виолетовите“ успяха да се 
върнат бързо в мача и до почивката 
вече водеха с удобното 4:1. След ан-
тракта Yes Hes бяха безапелационни 
и вкараха нови 5 гола в мрежата на 
Явор Миланов-Гулията. За победители-
те очаквано се отличи Росен Ненчев  
(4 гола), който ще зимува еднолично на 
върха при стрелците с 30 попадения. 
Бисер Георгиев и Цветан Стефанов се 
отличиха с по два и Милчо Виденов – с 
един гол. 

„Стройкомерс“ – Paris Saint Gobain 5:4

„Стройкомерс“ предложи вихрено 
начало и до 10-ата мин вече имаше два 
гола преднина. Разписаха се Десислав 
Данков и завърналият се след отсъст-
вие Георги Георгиев. До почивката 
отборите си размениха по един гол, а 
началото на втората част бе пълно 
копие на развоя от първото полувре-
ме – бързи два гола за „Стройкомерс”, 
което означаваше 5:1. Paris Saint Gobain 
се събуди и чрез Владо Александров (2) 
и Виктор Кирянов успя да направи ре-
зултата 5:4. 

„Деником“ – „Мухарски“ 2:5

В началото на двубоя Мартин Васи-
лев и Тихомир Стоичков взеха комфор-
тен аванс от два гола за „Деником“. До 
почивката Светльо Атанасов („Мухар-
ски“) върна един гол, а след нея отбо-
рът му направи пълен обрат и успя да 
спечели безапелационно с 5:2. Свето-
слав Атанасов реализира хетрик във 
втората част. Георги Атанасов отбе-
ляза един гол. 

„Станилов“ – „Инфра Холдинг“ 4:8

„Инфра Холдинг“ постигна четвър-
та поредна победа. Те бързо натрупаха 
преднина от три гола и въпреки пос-
ледвалото „събуждане“ на „Станилов“, 
пасивът се оказа непосилен за залича-
ване. Трима играчи завършиха срещата 
с постигнат хеттрик – Димитър Ди-
митров („Инфра“), Иво Велчев („Инфра“) 
и Румен Евтимов („Станилов“).

„Артекс Инженеринг“ – G. P. Group 1:4

G. P. Group успя да се възползва мак-
симално от грешките на опонента. Ка-
питанът на G. P. Иван Стефанов вка-
ра 2 гола, а съотборниците му Петко 
Фърцов и Сашо Николов реализираха 
останалите голове за отбора с най-
добрата защита в лигата. За „Артекс 
Инженеринг“ почетно се разписа Росен 
Коцев.

„Теразид“ – „GS Строймаркет” 1:3

„Теразид“ за пореден път бяха заме-
сени в интригуващ двубой с малко на 
брой голове. За тяхно неудовлетворе-
ние и този път победата им убягна, а 
„виновни“ за това бяха „момчетата от 
строителната борса“ начело с Ивайло 
Ангелов, Илиян Китанов и вратаря Пе-
тър Иванов. За „канарчетата“ отново 
силно се представи капитанът Ангел 
Ангелов, който отбеляза своя 14-и гол 
за сезона.

Футбол

Страницата подготви Теодор Николов

Българският шампион „Лудогорец” претърпя тежко пораже-
ние с 0:4 от „Реал” (Мадрид) в мач от последния кръг на група В 
на Шампионска лига. Така „орлите” не успяха да прескочат като 
трети отбор групата и напролет да вземат участие в директ-
ните елиминации на Лига Европа. Напред в Шампионската лига 
продължават „Реал” (Мадрид) и „Базел“. Българският тим завърши 
на последно място в групата с актив от 4 точки, но въпреки 
това остава в историята на родния футбол като първия отбор, 
спечелил точка в надпреварата.

Кристиано Роналдо откри резултата в 19-ата минута, след 
като бе точен от дузпа. Преди това разградският тим остана 
с човек по-малко, след като Марселиньо получи директен червен 
картон.

В 38-ата минута Гарет Бейл удвои преднината на домакини-
те. В края на срещата Марсело в 86-ата и Медран две минути 
след това направиха резултата 4:0.

„Ливърпул“ отново бяха под нужната класа и резонно приклю-
чиха тазгодишното си участие в турнира, след като записаха 
равенство 1:1 с „Базел” на „Анфийлд”. Този резултат отреди 
третото място на „мърсисайдци” в крайното класиране на гру-
па В. Фабиан Фрей изведе гостите напред в 25-ата минута, а 
положението на домакините, които и без това не играха осо-
бено убедително, се утежни в 61-ата, когато Лазар Маркович 
пък получи дискусионен директен червен картон.

Въпреки това капитанът на „Ливърпул“ Стивън Джерард 
успя да изравни резултата 9 минути преди края, но това не бе 
достатъчно на „мърсисайдци“, които приключват участието 
си в груповата фаза едва с една победа – срещу българския 
шампион „Лудогорец“.

„Монако “  на 
Димитър Берба-
тов също си оси-
гури класиране 
напред в турнира, 
след като спечели 
директния сблъ-
сък за второто 
място в група С с 
2:0 срещу „Зенит 
СП“ на стадион 
„Луи Втори“. Бъл-
гарският футбо-
лист прекъсна се-
рията си от два мача с отбелязан гол, но дори при липсата на 
попадения от негова страна се намери кой да прати топката 
в мрежата на руския първенец.

След центриране на Яник Ферейра-Караско от пряк свобо-
ден удар Айден Абденур избяга от капана на засадата, извиси 
се във въздуха, изпревари вратаря и с глава прониза мрежата 
на съперника за първи път в 63-ата минута.

В 89-ата пък Фабиньо сложи точка на спора в мача, възполз-
вайки се от подаване на Жоао Моутиньо. Бербатов бе напуснал 
играта още в 56-ата минута и не участваше в изграждането 
на победните ходове на „Монако“. В другия мач по същото време 
„Байер” (Леверкузен) устиска нулево равенство като гост на 
„Бенфика”, поради което изпусна първата позиция в крайното 
класиране.

Отборът на „Ювентус” от своя страна постигна минимума, 
за да си осигури също класиране на 1/8-финал в Шампионската 
лига. „Бианконерите” и „Атлетико” (Мадрид) си спретнаха ну-
лево реми в последния мач от група А в Торино. Този резултат 
устройваше и двата тима, като за „старата госпожа” той 
гарантира второто място и продължаване, докато с него „дю-
шекчиите” официално спечелиха първата позиция в групата и 
ще се надяват на по-лек жребий в следващата фаза.

Отборът на „Лукойл Академик“ претърпя ново поражение от 
естонския „Тарту Рок” и на практика се прости с шансовете си 
да продължи напред в турнира Еврочалъндж. Българският тим 
отстъпи със 73:75. Загубата бе четвърта за нашите, които 
се нуждаеха от задължителен успех в тази среща, за да имат 
надежда за следващата фаза.

Двубоят в „Арена Самоков” в крайна сметка се реши в по-
следната, четвърта част, когато българският отбор излезе 
напред в резултата с 11 точки, след като до този момент 
срещата вървеше равностойно. Центърът на домакините 
Бруно Шундов избухна с две много важни тройки. Но сериоз-
ни грешки в защита и нападение в заключителните минути 
заличиха този аванс и позволиха на съперника да победи с 2 
точки разлика.

Чарлз Томас вкара 20 точки и овладя 8 борби за „Лукойл Ака-
демик”, Бруно Шундов добави 19 точки, а Тери Смит остана с 
18 точки. Янар Талц реализира 17 точки за „Тарту Рок”, а Герт 
Дорбек се отчете с 15.

Най-добрият българ-
ски тенисист Григор 
Димитров запази свое-
то 11-о място в све-
товната ранглиста на 
ATP. 23-годишният бъл-
гарин завърши своята 
състезателната година преди месец и има актив от 3645 т. 
В същото време 20-годишният Пламен Милушев записа ре-
кордно класиране в своята кариера, достигайки до 955-то 
място с 13 т.

Водач при мъжете продължава да е сърбинът Новак Джоко-
вич, който е събрал 11 360 т. Втори е Роджър Федерер с 9775 т., 
следван от Рафаел Надал с 6835 т.

При жените Цветана Пиронкова заема 38-а позиция с актив 
от 1276 т. Ранглистата се оглавява от американката Серина 
Уилямс, която е спечелила 8485 т. Тя е следвана от Мария Ша-
рапова със 7050 и Симона Халеп с 6292.

Рони О’Съливан спечели за пети път в кариерата си шампи-
оната на Обединеното кралство по снукър, който се проведе 
в Йорк. „Ракетата“ спечели изключително оспорвания финал 
срещу своя сънародник Джъд Тръмп с 10:9 фрейма. 39-годишният 
петкратен световен шампион започна срещата по отличен 
начин и поведе с 9:4 фрейма. Той обаче допусна внезапен спад в 
играта си, Тръмп се възползва и изравни резултата до 9:9. Все 
пак О’Съливан прояви по-здрави нерви в решителната игра и 
триумфира в турнира.

След петия си успех в надпреварата британецът се израв-
ни с втория най-успешен играч в историята на шампионата 
Стивън Хендри. Най-много трофеи в турнира има Стив Дейвис, 
който е печелил 6 от 10 финала.

Освен титлата О’Съливан получи чек от 150 хил. паунда 
плюс бонуса от 44 хил. паунда за максимален брейк. Това е не-
говата 27-а купа от ранкинг системата и той продължава да 
е трети по брой трофеи във вечната ранглиста. Пред него са 
само Стив Дейвис с 28 и Стивън Хендри с 36.

Баскетбол
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В следващия брой очаквайте

ОБЩИНИ ИНТЕРВЮ 
ИХТИМАН – 
между 
Вакарелската и 
Белишката планина

МАРШРУТИ
Скаген –  
фантастичната 
граница между 
Северно и 
Балтийско море

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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Небостъргачите заемат челните места

Невена Картулева

Строителството на 
впечатляващи здания още 
от древността е било скъ-
по начинание. В наши дни 
нищо не се е променило и 
с пълна сила важи правило-
то – колкото по-голямо и 
луксозно, толкова по-висока 
цена. И все пак  стойност-
та на някои сгради надхвър-
ля  и най-смелите очаквания. 
На определението „мащабни 
и лъскави“ обикновено отго-
варят небостъргачите. Но 
не само. Ето някои от най-
скъпите строителни произ-
ведения в света:

Sheraton Huzhou Hot Spring 

Resort

Сградата се намира в 
Хузхоу, Китай. Аритмети-
ката сочи, че всеки от 27-
те й етажа струва 55 млн. 
долара. Общата й цена е 1,5 
млрд. долара – колкото тази 
на 163-етажния небостър-
гач Burj Khalifa. Проектира-
на е от MAD и именно идея-
та на студиото е главният 
фактор за стойността. 
Хотелът представлява не-
вероятно сложна структура 
във формата на подкова. И 
за да е истинско предизви-
кателство за строителите 
– тяхната задача е била да 
го изградят в езеро. 

Burj Khalifa

Небостъргачът в Дубай 
е най-високият в света със 
своите 828 м. Сградата 
беше официално открита 
през 2010 г. и е част от 
новоизградения комплекс 
Даунтаун Дубай, разполо-

жен в близост до главния 
търговски квартал на гра-
да и заемащ площ 2 кв. км. 
Проектът е изготвен от 
американското бюро „Ски-

дмор, Оуингс и Мерил”, като 
главен архитект е Ейдриън 
Смит, а водещ конструктор 
- Уилям Бейкър. Главен изпъл-
нител е южнокорейската 

компания Samsung. Цената 
от 1,5 млрд. долара всъщ-
ност не е толкова висока, 
имайки предвид мащабите 
на зданието.

Taipei 101

Авангардният проект е 
завършен през 2004 г. Всъщ-
ност това е бил най-висо-
кият небостъргач, издигащ 
се на 508 м със 101 ета-
жа, преди появата на Burj 
Khalifa. Намира се в столи-
цата на Тайван – Тайпе, и 
струва 1,76 млрд. долара. 
Любопитното е, че е обо-
рудван с едни от най-бързи-
те асансьори, производство 
на „Мицубиши”. От 1-вия до 
89-ия етаж те се изкачват 
за 39 секунди със скорост 
63 км/час.

Зданието е облицова-
но със стъкло и алуминий, 
поддържано от 380 бетон-
ни опори, стигащи до 80 м 
в земята. Опасността от 
урагани и земетресения е 
намалена от огромен гло-
бус-маховик между 87-и и 
91-ви етаж. По изчисления 
на инженерите сградата 

може да издържи на външни 
влияния 2500 години.

The Shard

Откритият миналата 
година небостъргач се из-
висява на 310 м и предлага 
на посетителите панорам-
на гледка над британската 
столица. Това е най-висока-
та сграда в Европа. Създа-
ването й струва 1,9 млрд. 
долара, а мега проектът е 
дело на прочутия архитект  
Ренцо Пиано. Конструкци-
ята е облицована с 11 хил. 
стъклени панела и напъл-
но отговаря на името си, 
защото прилича на остро 
парче стъкло. Кристално-
то 87-етажно здание обаче 
не оправда съвсем очаква-
нията на катарските ин-
веститори, финансирали 
изграждането му, и все още 
се търсят наематели за 
площите в него.

Palace of the Parliament

Считаната за втората 
по големина администра-
тивна сграда след Пента-

гона се намира в Букурещ. 
Размерите й са внушител-
ни: 270 м дължина, 240 м 
ширина, 86 м височина и 
92 м под земята. Има 12 
надземни нива и 8 подзем-
ни. Най-големият коридор 
в сградата е дълъг 150 м, а 
най-голямата зала обхваща 
2200 кв. м и е висока 16 м. 
Груби оценки сочат, че са 
използвани около 1 млн. 
куб. м камъни от Трансил-
вания, 3500 т естествен 
кристал за направата на 
480 полилея, 1409 освети-
телни тела и огледала; 
700 000 т  стомана и бронз 
за врати, прозорци и др.; 
900 000 куб. м дърво за пар-
кет и ламперии. Строител-
ството започва през 1984 г. 
В началото сградата е на-
ричана Дом на републиката 
и е отражение на амбиции-
те на румънския диктатор 
Николае Чаушеску. В стро-
ежа са участвали над 20 
хил. работници, а в изгот-
вянето на проекта – 700 ар-
хитекти. Завършването на 
сградата отнема 13 години, 
а крайната й цена е около 
3,3 млрд. долара.

Burj Khalifa

The Shard

Taipei 101

Palace of the Parliament

Sheraton Huzhou Hot Spring Resort
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Утвърдихме се като 
предпочитан финансов 
инструмент

Инж. Добромир Симидчиев, 
председател на СД на Фонд ФЛАГ:
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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  
Три часа през нощта. Мъж и 
жена спят...
Изведнъж се звъни на вра-
тата. Мъжът, ядосвайки се, 
отива да отвори. На прага 
стои мъж, очевидно пийнал:
- Приятел, ела, моля ти се, 
долу да ме бутнеш.
- Абе, човек, ти полудя ли? 
Три часа през нощта е. Ходи 
помоли някой друг.
Връща се мъжът в леглото и 
жена му го пита:
- Кой беше?

- Някакъв луд, искаше да го 
бутна.
- И ти какво направи?
- Отпратих го.
- Не те ли е срам? Помниш 
ли на нас как ни изгасна ко-
лата в големия дъжд и едно 
момче цял час ни бута? Тол-
кова ли не можеш да помог-
неш на човека?
Мъжът, негодувайки, става 
от леглото и се облича. Сли-
за на двора, а там - пълна 
тъма. Вика:

- Ей, приятел. Къде си?!
От тъмнината:
- Тук съм. Ела тук.
- Къде тук?
- Тука бе, на люлките.
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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!

Спортен комплекс „Камчия”
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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0  2,45 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0  3,56 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0  2,94 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  4,17 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,82 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  3,99 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 

 

 

www.bgr.bg
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