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СЕДМИЦАТА

петък, 26 декември 2014

ǭǲȖȌȖȉȘȐǶǷÄǺȘȈȕșȗȖȘȚȐ
ȚȘȈȕșȗȖȘȚȕȈȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ´
Бюджетът на програмата е близо 2 млрд. евро
Десислава Бакърджиева

Снимка авторът

Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура 2014 –
2020” получи одобрението на Европейската комисия. Това съобщи министър-председателят Бойко Борисов след срещата
си с председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер.
„Само за 10 дни работа на кабинета можем да кажем, че осигурихме близо 2 млрд.
евро за инфраструктурата на България”,
посочи премиерът.
Общият бюджет на програмата е
1 887 587 260 евро, от които 1 604 449 168
евро са от ЕС, 1 144 687 261 евро от Кохезионния фонд и 459 761 907 евро – от
Европейски фонд за регионално развитие.
Бойко Борисов припомни, че в новата оперативна програма 700 млн. евро са предназначени за пътища и за приоритетни
обекти като лот 3 на автомагистрала
„Струма”, първи етап от доизграждането
на АМ „Хемус” и проекта за тунела под

Шипка. За софийското метро са планирани 400 млн. евро, а за железопътната
инфраструктура 700 млн. евро. „Благодаря на Жан-Клод Юнкер, че си удържа на думата, и това, за което се разбрахме при
предишното ми посещение, е вече факт”,
коментира още премиерът.

ǲȈȉȐȕȍȚȢȚȖȚȗțșȕȈȔȓȕȓȊȏȈȎȗȗȘȖȍȒȚȐ
Невена Картулева
До 6,8 млн. лв. ще бъдат отпуснати по бюджета на Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2014 г.,
реши кабинетът на извънредно заседание в понеделник. Със средствата
ще се съфинансира изпълнението на жп проекти от

TONDACH®

www.tondach.bg

Национална компания „Железопътна инфраструктура” по Оперативна програма „Транспорт 2007 - 2013”.
Това са реконструкцията
и електрификацията на жп
линията Пловдив - Свиленград и модернизацията на
жп участъка Септември Пловдив.
С промяна в постановление на МС 3/2014 за изпълнението на държавния

бюджет бяха увеличени
разходите за персонал на
Министерството на инвестиционното проектиране за сметка на намаление на парите за издръжка.
Така ще бъдат осигурени
средства за изплащане
на обезщетения и осигурителни вноски на служителите на ведомството,
което беше закрито с решение на парламента.
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ǶȚȌȈȊȈȚșȗȐȘȒȐȚȍ
ȊǹȖȜȐȧȕȈȒȖȕȞȍșȐȧ
Миглена Иванова
Спирките на градския
транспорт в Софи я ще
бъдат отдадени на концесия, съобщи на среща с
журналисти столичният
кмет Йорданка Фандъкова.
Докладът й предстои да
се разгледа от Столичния
общински съвет в началото
на 2015 г.
„Прединвестиционното
проучване за апликационната форма е осъществено
с помощта на представители от инициативата
JASPERS, които са предложили финансова помощ
за анализа за публичночастното партньорство“,
обясни Фандъкова. Резултатите показват, че концесията е подходяща правна
възможност за привличане
на частни инвестиции за
подобряване състоянието
на спирките. „Така публичните средства ще могат
да се насочат към други
мерки за модернизиране на
градския транспорт“, поясни градоначалникът.
Спирките в София са
приблизително 2500. Помалко от половината са с
навеси за пътниците, но
много от тях са в лошо
състояние.

Предвижда се частните инвеститори да изграждат, модернизират и
поддържат спирките на
градския транспорт в столицата. В замяна те ще
могат да поставят търговски обекти за продажба
на вестници и пакетирани
стоки, както и да ползват
рекламните площи на самите стоянки. Будките
ще могат както да бъдат
отдавани под наем, така
и да бъдат експлоатирани
от самите концесионери. В
търговските обекти задължително ще се продават
билети за градския транспорт, ще има разположени и
билетни автомати.
Предвижда се спирките
в София да бъдат групирани
в 4 пакета. „Всеки един от
тях ще може да бъде отдаден на концесия самостоятелно“, поясни Йорданка
Фандъкова. Една фирма ще
има правото да вземе максимум два. „Общата минимална инвестиция се изчислява на над 20 млн. лв. и за
4-те пакета“, допълни тя.
Срокът на концесията
на спирките от градския
транспорт в столицата се
предвижда да бъде 15 години. Основното изискване
към кандидатите е достав-

ката и монтажът на новите съоръжения да станат в
срок до 36 месеца. Това ще
има и най-голяма тежест
при оценката на предложенията. Участниците в
процедурата ще трябва да
приложат също така инвестиционна програма, която
ще се одобрява от Столичния общински съвет, както
и да заложат концесионно
плащане.
И н ве с т и тори те щ е
са длъжни да застраховат всички елементи от
спирките за целия срок на
концесията. Залагат се и
срокове за възстановяване
на повредени съоръжения в
обхвата на спирката. Концесионерът ще е длъжен да
поддържа всички елементи
в добро състояние.
„За всяка от годините
на концесията ще се предоставят банкови гаранции за добро изпълнение“,
посочи столичният кмет.
Концесионерът ще дължи
и неустойки, когато не изпълнява или частично изпълнява задълженията си,
както и когато променя
инвестиционния си план,
осъществява незаконно
строителство в границите
на обектите на концесия и
не се разплаща в срок.
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В навечерието на най-светлия християнски
празник – Рождество Христово, бих искал от
името на Управителния съвет на Камарата на
строителите в България и лично от мен да изразя
най-искрени поздрави и пожелания.
Изпращаме една сложна и трудна за страната и за бранша 2014 г., през която отново показахме, че КСБ е силна и обществено значима
организация. Доказахме го с твърдата си позиция
относно възстановяването на спрените разплащания по оперативните програми. Отстоявахме
интересите на сектора – за ясни критерии при
обществените поръчки, за въвеждането на типовите договори, за промяна на законовата уредба
и разделянето на ЗУТ на Закон за устройство на територията и регионалното
развитие, Закон за строителството и Закон за градоустройството. Водихме
непрекъснати разговори за решаване на проблема с връщането на ДДС на фирмите по европейските проекти. Помогнахме на сполетените от природните
стихии райони.
2015 г. ни очаква с нови предизвикателства - да доведем докрай усилията
ни за разработване на стандартизираните тръжни процедури и типовите
документи, да се включим активно при написването на новия Закон за обществените поръчки, за да елиминираме възможностите за дискриминационни
условия в търговете, да облекчим административната тежест, да се борим
за реални възможности за работа на малките и средните фирми. Ще засилим и
комуникацията с областните представителства и нашите членове по места.
Ще продължим да доказваме на всички нива, че Камарата е силна и значима организация, която може да води диалог с министерства, парламент, общини, за да
защитава членовете си. Професионалната квалификация ще е сред основните
ни приоритети.
Скъпи колеги, очакват ни важни за бранша цели, които можем да постигнем
само с обединени усилия, заедно.
Пожелавам здраве, радост, щастие и успехи на вас и вашите семейства!
Светла Коледа и много късмет през Новата 2015 г.!

ǚǟÅǝǮǌǻǺǽǾǺǷ
ǕǺǬǹǍǺǯǺǽǷǺǮ´ǱǽǹǺǮ
ȀǴǳǶǿǷǾǿǼǱǹǽǬǷǺǹ
199 ОУ „Св. Апостол Йоан Богослов“ ще
има изцяло нов физкултурен салон от втория учебен срок. Стойността на проекта
е 600 хил. лв. Изпълнител на обекта е „НСК
София“ ЕООД. Сградата се очаква да получи разрешение за ползване към средата на
януари. В момента текат довършителни
работи и се купуват оборудване и обзавеждане. Кметът на София Йорданка Фандъкова провери изпълнението на строителните
дейности. Тя обясни, че училището е едно
от новите в София - от края на 90-те години, но до този момент е функционирало
без физкултурен салон.
„Предвиждаме през следващата година
в 98 СОУ в район „Надежда“ също ще бъде
построен спортен салон. В бъдеще се планира и зала във Френската гимназия“, каза
пред журналисти Фандъкова. Кметът на
София обясни, че Френската гимназия е
включена в „Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие“, по който ще
се финансира обектът.

Инж. Светослав Глосов,
Председател на УС на КСБ

ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăü
1 януари
Доц. инж. Георги Линков, председател на
Комисията за воденето, поддържането и ползването
на Централния професионален регистър на строителя
ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Оценка на съответствието
Строителен надзор
Инвеститорски контрол
z Енергийна ефективност
z Оценки
z
z
z

Пловдив: 032/65 32 49; София: 0882 58 97 27
e-mail: office@kontrol-invest.com www.kontrol-invest.com
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ȔȓȕȓȊșȈȏȈȒȖȔȗȖșȚȐȘȈȡȐ
ȐșȍȗȈȘȐȘȈȡȐȐȕșȚȈȓȈȞȐȐ
ȊÄǶǷǶǹ±´
Свилена Гражданска
„Мобилизирали сме целия капацитет на Министерството на околната среда и водите, за да подпомогнем общините
да наваксат изоставането по проектите по ОП „Околна среда 2007 – 2013“. Целта е да усвоим максимално средствата
по програмата“. Това заяви Ивелина Василева, министър на
околната среда и водите. Тя заедно с кмета на Стара Загора
инспектираха обекти, които се реализират по „ОПОС 2007
– 2013“ в общината. Василева подчерта, че в програмния период 2014 - 2020 са заложени общо близо 524 млн. лв. - основно
за изграждане на компостиращи и сепариращи инсталации.
Регионалната система за управление на отпадъците в
Стара Загора ще бъде завършена в срок. Дейностите трябва да приключат до края на 2015 г. Това увериха строителите на обекта министъра на околната среда и водите Ивелина Василева и кмета Живко Тодоров. Избраният изпълнител
чрез открита процедура за обществена поръчка е ДЗЗД
„Иринополис" . Дружеството включва 4 фирми – „Водстрой
98" АД, „Трейс груп холд“ АД, „Енерго ремонт строй" ЕООД и
„Инфраструктурно строителство" ЕООД. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“.
Общата му стойност е 52 млн. лв. - от тях европейските
средства са 42 млн. лв., националните - 7,4 млн. лв., а парите, с които ще участва община Стара Загора, са 2,6 млн. лв.
Ще бъдат изградени и три претоварни станции за Казанлък,
Павел баня и Мъглиж, за Гурково, Николаево и Твърдица и за
Гълъбово.
Строителите заявиха, че е изготвен график за компенсиране забавянето на изграждането на депото. Те обясниха,
че на терена се работи трудно поради обилните валежи от
началото на декември.
Чрез реализацията на проекта ще се намали замърсяването на околната среда в общините от целевия регион Стара Загора - Стара Загора, Чирпан, Братя Даскалови, Павел
баня, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Опан,
Раднево и Гълъбово. Целта е увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и рециклирането. Системата
ще обслужва над 366 хил. души. В рамките на съоръженията
на РСУО ще бъдат третирани над 34 т отпадъци на година.
По време на строителството са създадени над 120 нови работни места, а 64 ще са след завършване на съоръжението.
Експлоатационният период на РСУО е 23 г.

ǵȈȞȐȖȕȈȓȕȈȚȈȗȘȖȋȘȈȔȈ
ȏȈșȈȕȐȘȈȕȍȏȈȗȖȟȊȈȖȚȋ
За изпълнение на проектите са предвидени 1 млрд. лв.
Невена Картулева
Националната програма за безвъзмездно финансиране на санирането
на панелни и стоманобетонни сгради ще започне
от 2015 г. За финансиране на изпълнението й ще
бъде създаден фонд с ресурс 1 млрд. лв. държавна
гаранция. Тя ще бъде предоставена на Българската
банка за развитие (ББР), а
решението за осигуряването й е одобрено с приемането на бюджета за
2015 г. Това стана ясно от
брифинг на министъра на
регионалното развитие и
благоустройството Лиляна Павлова след срещата
й с кметовете на 28-те
области, която се проведе в рамките на извънредното правителствено
заседание в понеделник.
Тя уточни, че програмата
ще започне с отпускане
на средства за най-големите сгради в страната
– тези с не по-малко от 36
обекта с жилищно предназначение. „Най-важното е, че говорим за 100%
безвъзмездно финансиране от държавата, така
че собствениците няма
да имат никакъв ангажимент“, подчерта Павлова.

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД
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

www.kofragna-bg.com

НИЕ 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

петък, 26 декември 2014

 Кофраж за кръгли стени

Министърът отчете, че в
страната има общо 70 259
панелни и стоманобетонни сгради с 1,123 млн. жилища в тях, а 82 на сто от
панелните се намират в
28-те големи града.
Във връзка с механизма
за предоставяне на парите тя обясни, че ББР ще
отпуска ресурс през общините на сдруженията на
собствениците. „Ангажиментът на етажната собственост като участник

и основен бенефициент на
държавното субсидиране
е да регистрира Сдружение на собствениците.
Заявявайки своя интерес
и получавайки одобрение от местната власт,
сдружението трябва да
даде съгласие общината
да извърши необходимите дейности за ремонт,
саниране и обновяване на
жилищната сграда”, допълни министърът. Задача на общината ще бъде

изборът на изпълнители и
енергийни одитори. „Програмата ще финансира
осигуряването на пълна
енергийна ефективност
на сградата – включително подмяна на дограма и
хоризонтални и вертикални щрангове“, каза още Лиляна Павлова. По думите й
за подкрепа за саниране
няма да могат да участват поотделно входове от
сградата, а единствено
цялата постройка.

ǸȍșȚȈȘȚȏȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖ
ȕȈǹȍȊȍȘȕȈȚȈșȒȖȘȖșȚȕȈȚȈȕȋȍȕȚȈ
Невена Картулева
Правителството даде
съгласието си председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ да проведе
преговори за сключване на
съдебни споразумения със
собствениците на имоти,
предвидени за отчуждаване за изграждане на Северната скоростна тангента
на София. Това стана при
извънредно заседание на
кабинета в понеделник.
Преговорите ще се водят
със собствениците, които
са обжалвали размера на
паричното обезщетение
или нямат влезли в сила
съдебни актове.

Северната скоростна тангента е обявена
за национален обект по
смисъла на Закона за държавната собственост
и за обект с национално
значение по смисъла на
Закона за устройство на
територията с решение
на Министерския съвет.
Трасето е с обща дължина 16,5 км и преминава
през землищата на Требич, „Илиянци”, „Бенковски”, „Малашевци”, „Орландовци”, „Враждебна”. С
изграждането на участъка
ще бъде осигурена връзката от вътрешността на
страната към Сърбия, а
оттам и към Централна и
Западна Европа.

За обекта е осигурено
финансиране със средства
от ЕС, като сключеният
договор за безвъзмездна финансова помощ е за
234 996 783,89 лв. Срокът
за изпълнение на проекта е 31 октомври 2015 г.
Срещу решението за
отчуждаване на имоти
са образувани около 360
административни дела
(отнасящи се за 384 имота). Те са насрочени за
разглеждане в периода
март - ноември 2015 г. Със
сключването на споразумения между страните
по образуваните дела ще
бъде възможно започване
на строително-монтажните работи по обекта.

ǹȉȓȐȏȖȔȓȕȓȊȌȢȘȎȈȊȈȚȈȗȓȈȡȈ
ȜȐȕȈȕșȖȊȐȚȍȒȖȘȍȒȞȐȐȗȖǶǷǸǸ
Средства от държавни я бюджет ще бъдат
осигурени за покриване
на плоските финансови
корекции по приоритетни
оси 1 и 3 от Оперативна програма „Регионално
развитие 2007 – 2013” и
индивидуалните финансови корекции върху сертифицираните разходи
по приоритетни оси 1 и 3,
възлизащи в общ размер
на 132 922 819,78 лв. Това
реши правителството
при последното си седмично заседание.
Напомняме, че с писмо
от 3 юни 2014 г. ЕК преустанови плащани ята

към България по „ОПРР
2007 – 2013”. Спирането
беше обосновано с факта,
че при извършения от Комисията одит на проекти в рамките на две от
5-те приоритетни оси на
ОПРР са идентифицирани
шест типови нарушения
в процеса на избор на изпълнител, които изискват
налагането на санкции.
Установените нередности бяха счетени от ЕК
като доказателство за
пропуски в системите за
управление и контрол на
Управляващия орган на
ОПРР, в проверките по верификация на първо ниво и

последващия контрол.
Кон с т ат ации те с а
свързани с несъвършенства в нормативната
уредба и недостатъчната
степен на хармонизация на
националното законодателство с европейското.
Затова вината за грешките не може да бъде вменявана на бенефициентите
– в повечето случаи това
са местните власти. Следователно и възстановяването на средствата не
следва да се извършва с
техни средства, а с пари
от централния бюджет,
се посочва в решението
на МС.

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА
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Максималният осигурителен доход става 2600 лв.
Миглена Иванова
След над 17-часов пленарен маратон народните представители приеха бюджета
на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК),
на държавното обществено
осигуряване (ДОО) и на държавата за 2015 г.
Параметрите във финансовия план на страната за
догодина се запазват така,
както бяха предложени. Залагат се забавяне на икономическия растеж до 0,8%,
бюджетен дефицит от 3%
(над 2,2 млрд. лв.) и нов дълг в
размер до 8,1 млрд. лв. Приходите се очаква да бъдат над
18,2 млрд. лв., а разходите
и трансферите – около 19,5
млрд. лв. Вноската на България в бюджета на ЕС е близо
980 млн. лв. Очаква се и лек
ръст на инфлацията.
Минималната заплата
ще се увеличи на два пъти
през следващата година – от 1 януари тя става
360 лв., а от 1 юли – 380 лв. В
средносрочната бюджетна
прогноза е заложено допълнителното й повишение с по
40 лв. от 1 януари 2016 г. и
от 1 януари 2017 г.
И ако окончателното
гласуване на държавния бюджет, определен от управляващата коалиция като единствения възможен вариант,
и на бюджета на Здравната
каса за 2015 г. мина относително гладко, то разглеждането на бюджета на ДОО
на второ четене предизвика
най-разгорещените дебати
в пленарната зала. Веднъж
– заради предложението на
ГЕРБ за прехвърлянето на
личните партиди за втора
пенсия, които се внасят в
частни пенсионни фондове,
към Националния осигурителен институт (НОИ), и втори път – заради гласуването
на максималния осигурителен доход.

Диспутът за втория
стълб на пенсионноосигурителната система
Точно преди второто че-

тене на пакета бюджетни
закони в парламентарната
Комисия по бюджет и финанси ГЕРБ предложиха промени,
с които се дава възможност
на осигурените лица да избират дали вноските им за
втора пенсия да се събират
в частен пенсионен фонд, или
пълният размер на осигурителната вноска за пенсия да
отива в солидарната система. Текстовете са заложени
в Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
бюджета на ДОО и с тях се
променя Кодексът за социално осигуряване.
Предвижда се всички
лица, които навлизат на
пазара на труда от 2015 г.,
да имат едногодишен срок
еднократно или да изберат
частен фонд, в който да се
трупат вноските им за втора пенсия, или пълният размер на пенсионната осигуровка да се превежда в НОИ.
Ако не направят този избор,
осигуровките за пенсия ще
отиват директно в солидарната система. Все още не
е ясно обаче какъв срок ще
имат всички останали лица,
които вече са встъпили в
трудово правоотношение,
да направят избора си и по
какъв ред. Това ще се регламентира с наредба, която
трябва да бъде подготвена
от Министерския съвет
(МС).
Поправката за пенсионния модел е заложена в меморандума за разбирателство,
който правителството и
синдикатите подписаха на
14 декември. Против текстовете се обявиха работодателските организации,
които настояха промяната
да не се приема, а вместо
това дебатът по този въпрос да залегне като част
от дискусиите за цялостната пенсионна реформа, която се планира да е готова
към края на март 2015 г.
Категорично против
текстовете се обявиха от
Реформаторския блок. Несъгласието си изразиха и
народните представители
от Патриотичния фронт,

както и от АБВ, които също
подкрепят правителството. ГЕРБ обаче си осигури
подкрепата на депутатите
от ДПС и промяната мина и
в бюджетната комисия, и в
пленарната зала при окончателното приемане на бюджета на ДОО за 2015 г. В
един момент се очакваше, че
текстовете ще бъдат оттеглени, но това не се случи.
Ден след дебатите в НС
президентът Росен Плевнелиев обяви, че не възнамерява да налага вето на приетите промени за парите за
втора пенсия.

Укриването на осигуровки ще се наказва със
затвор от 2015 г.
С Преходните и заключителни разпоредби на Закона
за ДОО се правят и поправки
в Наказателния кодекс, с които се криминализира укриването на осигурителни вноски. Текстът също е заложен
в меморандума, подписан от
правителството и синдикатите.
Предвижда се укриването на осигуровки в големи
размери да се наказва с лишаване от свобода до 5 години и с глоба до 2 хил. лв., а
при укриване в особено големи размери наказанието ще
е лишаване от свобода от
2 до 8 години и конфискация
на част или на цялото имущество на работодателя.
Служителите няма да носят
наказателна отговорност.
Според текстовете „големи
размери“ на укрити осигуровки са над 3 хил. лв., а „особено големи размери“ – над 12
хил. лв.
Мярката се подкрепя от
министъра на труда и социалната политика Ивайло
Калфин. Според него така
укриването на осигурителни вноски се приравнява с
това на данъци. Депутати,
както и работодателските
организации, обаче изразиха
притеснение, че нормата
няма да проработи и вместо
това трябва да се активизира администрацията, която

отговаря за събирането на
осигурителните вноски.

Спорът за максималния
осигурителен доход
В Закона за ДОО беше
заложено максималният
осигурителен доход да бъде
увеличен от 2400 до 2600 лв.
Така догодина се увеличава и
максималната пенсия, която е 35% от МОД. Таванът
на пенсиите обаче се предвижда да се запази до 2017 г.
включително, дори ако максималният осигурителен
праг нараства, записано е в
средносрочната бюджетна
прогноза.
Текстът също стана извор на напрежение в НС, след
като по време на окончателното гласуване на пакета
бюджетни закони в пленарната зала депутатът от ГЕРБ
и бивш икономически министър Делян Добрев предложи
размерът на максималния
осигурителен доход да се
запази 2400 лв. Според правилника на парламента поправки могат да се правят
само между първо и второ
четене в комисиите.

Снимка Денис Бучел

Предложението на Добрев беше гласувано, което предизвика смут сред
депутатите. След кратка
почивка председателят на
НС Цецка Цачева обяви, че
вотът не е действителен.
Така беше подложено на гласуване първоначалното предложение – за увеличаване на
максималния осигурителен
доход до 2600 лв., и то беше
прието.

Параметрите на бюджета на ДОО
Размерът на осигурителната вноска за фонд
„Пенсии” се запазва на нивото от 2014 г. – 17,8% за
родените преди 1 януари
1960 г. при съотношение 9,9
за сметка на работодателя
и 7,9 за сметка на работника и 12,8% за лицата, родени
след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение
7,1/5,7. Държавното участие
във финансирането на фонд
„Пенсии” също се запазва.
Минималните осигурителни прагове по основните
икономически дейности и
групи професии нарастват

средно с 4,4% за 2015 г. в
сравнение с 2014 г. С 4% ще
се увеличат осигурителните прагове за дейностите,
в които не е постигната
договорка на браншово равнище. Ефектът върху бюджета се изчислява на 35,4
млн. лв.
Възрастта за пенсия
се запазва през 2014 г., но
изискуемият осигурителен
стаж се увеличава с 4 месеца. Пенсиите се предвижда
да бъдат осъвременени по
швейцарското правило, като
ръстът им се изчислява на
1,9%.
Запазват се и помощите
при безработица и режимът
на изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност, който предвижда първите три дни от
болничните да се покриват
от работодателите.

Бюджетът на НЗОК – без
изненади при дебатите
За 2015 г. приходите
на касата се определят на
3,075 млрд. лв. Първоначалният вариант, който беше
гласуван и от Надзорния съвет на институцията, предвиждаше приходите да са
3,155 млрд. лв. Намалението
идва от занижения трансфер от централния бюджет
за покриване на недостига
на средства – от 98 млн. лв.
през 2014 г. перото е свито
до 18 млн. лв. Планира се да
се запази размерът на здравноосигурителната вноска
през 2015 г.
Новото в бюджета на
НЗОК е, че се гарантира
сума от резерва на институцията, която е предвидена за доболничната помощ,
а не само за болниците и за
лекарства. Новите лечебни
заведения, получили лиценз
след 31 декември 2014 г.,
няма да могат да сключват
договори със Здравната каса
през следващата година.

)LWFKȏȈȗȈȏȐȖȞȍȕȒȈȚȈșȐȏȈǩȢȓȋȈȘȐȧ
Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България на ниво ВВВ в чуждестранна и ВВВ в местна валута със стабилна перспектива. Според агенцията рисковите фактори, които биха могли да доведат до понижение, включват значително отклонение от официалните бюджетни цели, което би могло да рефлектира в повишаване на
държавния дълг, проблеми в банковия сектор, които да окажат натиск върху бюджета и
растежа, или негативен икономически шок, водещ до съществено понижаване на БВП
и инфлацията в средносрочен план.
Положителна преоценка на присъдения рейтинг е възможна в случай на успешно
реализирана фискална консолидация, ускоряване на икономическия растеж, подобряване
на институционалното управление и запазване на политическата стабилност.
Припомняме, че на 12 декември Standard&Poor’s намали рейтинга на България до
неинвестиционно равнище – ВВВ със стабилна перспектива, заради влошаването на
фискалната позиция на страната и банковата криза.
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Искра Михайлова, председател на Комисията по регионална политика

¯ÂËÄÂÈÏÂÔÂÏÊÉÂÆÂÙÂÇ
ÐÑÇÒÂÔÊÄÏÊ
Свилена Гражданска

Г-жо Михайлова, изтичат последните дни на
2014 г. Как протече тя
според вас?
2014 г. беше изпълнена с политическо напрежение за България, което
ни изведе извън орбитата
на проблемите на Европейския съюз. Успяхме да
ориентираме и изборите
за членове на Европейския
парламент към нашите вътрешни въпроси. До голяма степен тези национални послания решиха изхода
от вота, но ни поставиха
пред необходимостта да
търсим национа лните
теми сред общата европейска политика.
Началото на годината
беше силно. За първи път
от близо 20 години България успя да задели собствен национален ресурс за
инвестиции. Програмата
за регионални проекти
беше много добър знак,
който доведе до раздвижване на бизнеса в районите, идентифицира стотици проекти от местно
и регионално значение,
даде знак на общините, че
държавата има намерение
да решава проблемите им
и да използва национален
ресурс за създаване на работни места и заетост.
Резултатите от реализацията на програмата
могат да се видят в цялата страна. Преди дни бях
в Пазарджик и се убедих
сама в нейния ефект, като
посетих рехабилитация на
пътя за достъп до града
от магистралата и околовръстната отсечка, което гарантира по-спокойно
движение на хора и стоки.
Има подобни резултати в
цялата страна.
След това през годината дойде времето за
избори за Европейски парламент. Никога няма да
се уморя да благодаря на
българските граждани за
това, че по най-категоричен начин показаха, че ние
държим на членството на
България в ЕС и на общите европейски ценности.
У нас избирателят не подкрепи евроскептицизма и
допринесе за процеса на
оздравяване на Европейския съюз. Сега е време
ние, избраните с този вот,
да докажем, че вотът е
бил правилен и полезен за
страната ни. Предстои
ни много работа, но аз съм
убедена, че всеки един от
нас съзнава високата отговорност и е готов да
работи за България.
През 2014 г. имаше и
предсрочни парламентарни избори. Те най-точно
показаха колко разединено
е българското общество
и колко високи са очакванията на гражданите към
управлението на страна-

та. Не мисля, че формулата на управляващата
коалиция е най-добрата
за България. Подкрепата за правителството
на партия, която отрича
европейските ценности
и извежда етническата
и религиозната нетърпимост като приоритет,

Така че ни предстои много работа. С една дума,
2014-а беше пъстра година. 2015-а ще бъде тежка.

Как изглежда страната ни от Брюксел?
Българи я е една от
държавите – членки на Европейския съюз, и точно

КСБ има ключова роля в реализацията
Снимка Денис Бучел

е неприемлива и притеснява нашите европейски
партньори. Трите партии,
които формират мнозинството в ЕП, декларираха своите притеснения
– Европейската народна
партия беше категорична
чрез посланието на Джозеф Доул, европейските
социалисти излязоха със
специална декларация, либералите в лицето на групата на АЛДЕ също декларираха своите несъгласия.
Предстоят важни решения. България трябва
да отговори на изискванията от специалните
препоръки на Европейския
семестър (цикъл на координиране на икономически
и фискални политики в ЕС
с продължителност 6 месеца, откъдето идва името семестър – бел.ред.).
Партньорското споразумение за периода 2014 –
2020 г. беше подготвено в
първите месеци на 2013 г.
и беше одобрено в началото на август т.г., но
оперативните програми и
предварителните условия
към тях са обект на договаряне и едва ли ще бъдат
одобрени преди юни 2015 г.

Искра Михайлова-Копарова е родена в София. По професия е библиограф. Владее английски и руски език. През периода 1980
– 1996 г. е референт, секретар на научна секция, научен сътрудник II ст. и началник-отдел в Народната библиотека „Св.
св. Кирил и Методий“. От 1996 г. до 1997 г. е главен експерт в Министерството на културата. След това за една година е
секретар в Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски”.
От 1998 г. до 2001 г. е главен експерт в Национална агенция „Сократ” към Министерството на образованието и науката.
В периода от 2001 – 2005 г. е съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Изпълнителен
директор е и на сдружението на общини „Толерантност”. От 2005 г. до 2009 г. е зам.-министър на регионалното развитие
и благоустройството в правителството на тройната коалиция. Депутат е в 41-вото Народно събрание, където е
председател на Комисията по околна среда и води, член на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските
фондове, член на временната Комисия за изследване на добри практики за проучване на подземни богатства. На
предсрочните парламентарни избори през 2013 г. бе избрана за народен представител в 42-рото Народно събрание. От 29
май с.г. е министър на околната среда и водите. Избрана е за член на Европейския парламент на вота от 25 май т.г., поради
което се оттегля от поста министър на околната среда и водите. На 7 юли е избрана за председател на Комисията по
регионална политика на Европейския парламент.

така я виждаме от гледната точка на Европейския парламент. В края на
2014 г. в ЕП се работи по
няколко паралелни досиета, които дават представа за състоянието на
целия Съюз и отделните
страни членки. Прие се
актуализацията на бюджета за 2014 г. и новият
за 2015 г., процедура за
освобождаване от отговорност за плащания за
2013 г., специален доклад
за нарушенията във финансовата дисциплина и
измамите в Европейския
съюз.
В тези документи
България присъства като
страна член, но в никакъв
случай не е от най-лошите или от най-добрите.
Според доклада на Евро-

пейската сметна палата
няма нито един фрапиращ
пример от нас. Страната
ни следва златната среда по показатели, което
е добър знак за нивото на
интегриране в общите европейски политики и приоритети.
Има и някои добри новини. Все по-често се чува
български език. Има наш
зам. председател на ЕК,
но имаме и председател
на комисия в Европейския
парламент. Ще дам пример
– на годишната среща на
Колежа на комисарите с
председателите на комисии от Европейския парламент българският език
беше един от десетте
езика, на които имаше
осигурен превод. Възползвах се от възможността

и направих представянето
на въпросите на Комисията по регионално развитие към ЕП на родния си
език. Ще кажете – голяма
работа, но аз вярвам, че
колкото по-често се говори на български и се представят добри примери от
държавата ни, толкова
по-бързо ще се изгради
положителна представа
за страната ни, която заслужаваме и сме длъжни да
отстояваме заради тези,
които гласуваха за нас.
Как протича работата на оглавяваната от
вас Комисия по регионална политика в ЕП? Кои
бяха основните теми
през последните месеци? Какво предстои през
2015 г.?

Работата на комисията е натоварена. Заседанията са един път месечно по цял работен ден
или един следобед и на
следващия ден – до обяд.
Д невни ят ред включва
обсъждания и гласувания
на становища, самостоятелни доклади, незаконодателни и законодателни
позиции. Тематиката също
е доста разнообразна –
градско развитие, макроикономически региони,
нередности и измами в усвояването на средствата
по регионално развитие,
освобождаване от отговорност на ЕК за плащанията за 2013 г., бюджет,
нова кохезионна политика,
напредък в одобрението
на оперативните програми за целия Европейски
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на Европейския парламент:
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на кохезионната политика у нас

съюз и т.н. Преди всяко заседание като председател
имам доста работа, за да
подготвя дискусията, да
проведа срещи с политическите групи, с ЕК, с Комитета на регионите, с
Икономическия и със Социалния съвет. По някои от
основните теми и становища, като освобождаването от отговорност, аз
като председател съм и
докладчик.
Не мога да не отбележа, че устният въпрос към
комисаря по регионална политика Крецу за закъснението с одобряването на
оперативните програми
за 2014 – 2020 г. предизвика оживен дебат в пленарната зала. Повече от 20
колеги от всички политически фракции се изказаха
и конкретизираха поставените от мен въпроси. В
края на пленарната сесия

беше приета резолюция,
която поставя изисквания пред Европейската
ко м ис и я . Д ок у ме н тъ т
беше подкрепен от 608
членове на Европейския
парламент. Това е огромно мнозинство. Нека не
забравяме, че президентите на ЕП и на ЕК бяха избрани с по около 430 гласа.
За мен това мнозинство е
признание за позицията на
комисията и оценка колко
навременен е бил нашият
въпрос.
Това, което ни предстои, е не по-малко важно. През януари ще има
изслушване на новото
председателство и на комисар Крецу за напредъка
по договарянето на оперативните програми. Най-

важната ни задача е прилагането на кохезионната
политика и влизането в
действие на оперативните програми.
Имам намерение да направя така, че Комисията
по регионална политика на
Европейския парламент
да се превърне в място,
където страните членки
и регионите ще могат да
споделят своя добър опит.
Много е важно да успеем
да създадем и изпратим
към европейските граждани позитивни и изпълнени
със съдържание послания.
Това, че много хора в Европа подкрепят евроскептиците, трябва да ни
накара да се замислим и
да признаем, че невинаги
намираме вярната форма, под която да покажем
какво прави ЕС за своите
граждани.
Така е и в България.

Нека се огледаме и видим
какво направихме само за
7 години членство в ЕС.
Реновирани училища, социални домове, театри,
читалища, изградени кана лизационни мрежи и
пречиствателни станции, хиляди малки и средни
предприятия, получили подкрепа за своето оборудване, прилагане на стандарти, реклама за родния
туризъм, обновен парк на
градския транспорт, обновени градски центрове,
стотици туристически
атракции, реновирани храмове, хиляди безработни,
получили шанс за преквалификация, и т.н. Не е малко
за един планов период. Ако
се вгледаме внимателно в
някои български градове,

ще видим качествена промяна. Това е резултат от
прилагането на европейската кохезионна политика само за един планов
период.
Какво се предвижда,
за да се подобри конкурентоспособността на
регионите?
Новият планов период е
истинско предизвикателство за регионите и страните членки. Европа има
нужда да покрие целите на
стратегията си „Европа
2020”. Това е необходимо,
за да преодолеем кризата,
да намалим броя безработни, да възстановим конкурентоспособността на
европейската икономика и
да гарантираме икономически растеж и социална
сигурност. Това не е лека
задача. Прилагането на
политиката за развитие

на регионите е един от
инструментите за постигане на тези цели. През
новия период страните
членки трябва да изпълнят
много условия – макроикономическите критерии и
специалните национални
препоръки от Европейския
семестър, както и предварителните условия от
споразуменията за партньорство относно финансовите изисквания на ЕС.
Задачата не е лесна дори
за някои страни членки с
дългогодишен опит в ЕС.
Очакваме още в средата
на 2015 г. да започнат
процедури за наказания за
неспазване на макроикономическите критерии. А
през 2016 г. ще направим
преглед на изпълнението

на предварителните условия по партньорските
споразумения.
За България това означава реформи, които отлагаме с години. Промените ще трябва да бъдат
реализирани в рамките
на една година. Сред тях
са реформите във водния
сектор, в здравеопазването, в образованието и
в администрацията. Всяко отлагане ще доведе до
прекъсване на плащанията
по оперативните програми. Всички неефективни
мерки ще са причината
за провал на реформите
и отново до спиране на
средствата от Брюксел.
Въ з мож н о с т и те з а
страните членки са огромни. Повече от 370 млрд.
евро са предвидени в Кохезионния пакет за периода
до 2020 г., но при определени условия, които от своя
страна гарантират конкурентоспособността на
европейската икономика.
В края сме на първия
програмен период и в
момента върви одобряването на новите оперативни програми. Кои са
поуките от периода 2007

– 2013 г.? Какво трябва
да се промени през следващия?
Вече каза х, че според мен България успя да
направи много за първия
планов период от нашето
членство. Също така научихме много. Разбрахме, че
проекти без стратегически смисъл губят своето
предназначение и често
са обект на нелицеприя т н и кон с т ат аци и по
време на одит. Научихме,
че административният
капацитет не е безсмислено словосъчетание и не
е измислено за България.
Административният капацитет е необходимо условие, което ни позволява
да реализираме добрите
си намерения, а липса-

та му пречи да изпълним
и най-добрите проекти.
Това важи за всяка страна
член, в т.ч. и за България.
Научихме, че реализацията на кохезионната политика не е работа, проблем
или завоевание на едно
или друго правителство.
Необходими са продължителни, постоянни и последователни усилия в течение на години от различни
правителства и мандати
на местни власти, за да
постигнем желаните резултати. И не на последно
място – научихме, че каквото сме договорили, това
и ще реализираме.
И сега на дневен ред
стои въпросът, какво ще
реализираме за периода
до 2020 г. В момента е
нужно да препрочетем
всички научени уроци и
отговорно и целенасочено
да договорим новите програми, като помним какви
предварителни условия
имаме, т.е. какви реформи
трябва да реализираме и в
каква макроикономическа
рамка трябва да се движим. Имаме шанс вторият
планов период да бъде още
по-добър за България, но
трябва да концентрираме
усилията си, да изграждаме проекти, които са ориентирани към постигане
на конкретни цели, и да
спазваме стриктно финансовата дисциплина.

В ЕП обсъждахте инвестиционния план на
председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер.
Д о к у м е н т ъ т п о лу чи подкрепата на АЛДЕ
като необходима стъпка
за възстановяване на европейската икономика и
мобилизиране на частния
капитал и банковите институции в инвестиционния процес. Гордеем се
с това, че благодарение
на нашите настоятелни
въпроси Юнкер формулира своите намерения. По
време на изслушването
му в групата ни аз му отправих питане, как смята
да мобилизира частния
капитал за инвестиции
за регионално развитие.
Ето сега имаме отговор,
въпреки че не е пълен. Все
още има много неясноти
по процедури, набиране
на средства, оценки на
проекти, очакван ефект и
координация с другите инвестиционни инструменти на ЕС и на първо място
с Кохезионния пакет. Но
въпреки това от стратегическа и политическа
гледна точка планът „Юнкер“ се появява на правилното място в правилното
време. Европа има нужда
от инвестиции, има нужда
както от публични, така и
от частни и това е единственият път към растеж и заетост. Ще бъде

трудно, но не и невъзможно. Необходими са общите
усилия и на ЕП, ЕК, страните членки и частните
ресурси.
В парламентарната
Комисия по регионално
развитие имаме много
въпроси по плана „Юнкер“.
Надявам се, че в началото
на следващата година по
време на изслушването
на вицепрезидента на ЕК
Катайнен ще получим повече отговори. Според
нас е изключително важно
как този нов инструмент
ще работи в синхрон с инструментите на кохезионната политика.
Каква ще е Европа
през 2015 г.? А България?
Според мен ЕС през
2015 г. ще бъде още пообединен, по-целеустремен и по-човечен. Има
една поука от последните
европейски избори, за която рядко се говори. Това е
знанието, че ако не се обръща внимание на обикновения човек, на неговите
проблеми и възможности,
нито едно политическо
послание не намира подкрепа. Либералните ценности за важността на
човека, неговите права и
свободи, възможностите
за частното предприемачество и свободната инициатива нямат алтернатива в Европа. Само това
е пътят, по който можем
да спечелим подкрепата
на европееца за обединена Европа и на българския
гражданин за подкрепа на
европейските ценности
– свобода, права, инициативност и устойчиво управление.
Как ще протича взаимодействието ви с Камарата на строителите в
България?
Изключително много
ценя ролята на Камарата
на строителите в България. Убедена съм, че тя
има ключова роля в реализацията на кохезионната политика у нас. Ще
се радвам и ще работя за
добро сътрудничество и
плодотворни съвместни
инициативи. Надявам се
през идващата 2015 г. да
организираме съвместна
конференция за ефекта
върху строителния бранш
от прилагането на европейската кохезионна политика в България.
Какво ще пожелаете
за празниците на нашите
читатели?
От все сърце желая на
вашите читатели да са
живи и здрави, да се радват на професионални успехи и лично щастие през
новата 2015 г. Нека всички
заедно работим и успяваме в името на просперитета на страната ни.
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2014 г. бе динамична за Камарата на
строителите в България. КСБ продължи да
отстоява интересите на бранша – да работи за промяна на нормативната база, за
създаване на стимули за привличане на инвестиции, за осигуряване на възможности за

ЯНУАРИ

8-12

В началото на
2014 г. инж. Светослав Глосов – председател на
КСБ и почетен консул на Кралство Мароко в Пловдив, взе
участие в официалната делегация, водена от министъра на
инвестиционното проектиране
арх. Иван Данов в северноафриканската държава. Домакинът
– министърът на жилищното
строителство, планирането
и градската политика Набил
Бенабдала, очерта областите
на съвместно сътрудничество
между двете държави – учас-

заетост на малките и средните фирми. Ръководството на Камарата и нейните членове проведоха редица срещи на национално и
международно ниво, на които бяха поставени важните за строителния сектор въпроси.
КС Б р е а лизи ра в парт ньор ство с
в. „Строител“ традиционните за бранша
годишни форуми. Политическите промени
през 2014 г. ни поставиха пред предизвика-

ФЕВРУАРИ
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Р ъков о д с т в о т о
на Камарата на
строителите в България обсъди значими за бранша теми с
Немската строителна камара
(HDB) в Берлин, Германия, в контекста на законодателството
и практиката на домакините.
Българските представители
се интересуваха дали освен Закона за териториално устройство (Raumordnungsgesetz) съществуват други нормативни
актове в страната, регламентиращи регионалното развитие, какви опростени процедури

телства – оставка на кабинета, служебно
правителство, предсрочни парламентарни
избори, продължителни преговори за съставяне на редовен кабинет, които наложиха
неколкократни промени в предварително
планирания график на провеждане на събитията. Въпреки всичко екипът ни се справи
и успя да организира може би най-ползотворните досега форуми на КСБ.

народния отдел, и арх. Борислав
Борисов – ръководител на екипа
към Камарата, изготвил промените в законодателството,
свързани с устройството на територията и строителството.

корупцията и организираната
престъпност (ЦППКОП) към
Министерския съвет и Камара-

сектор. По време на последната
кръгла маса тогавашният вицепремиер по икономическото
развитие доц. Даниела Бобева
заяви, че ще бъде изготвен нов
Закон за обществените поръчки. „Смятаме, че той трябва да
има ясни специфични правила
за различните сектори. Целта
ни е да подпомогнем малките
и средните фирми и да ограничим субективизма при търговете“, заяви тя на форума,
който се проведе при огромен
интерес в централната офис
сграда на КСБ. В него участва-
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В Хисаря членовете на КСБ
дискутираха възможностите
за строителство до 2020 г.
Форумът бе организиран от
Камарата и областните представителства в София и Бургас. Официален медиен партньор бе в. „Строител“. В първия
модул бяха дискутирани теми,
свързани с проблемите и персПо време на посещението в Германия българските и немските
представители дискутираха и изготвените от КСБ изменения в Закона за
устройство на територията

Инж. Светослав Глосов подари на министър
Бенабдала един от символите на българските
строители „Колоната на Омуртаг“

тие в общи проекти, обмен на
опит и експерти, съвместни
действия на трети пазари и др.
Настоящото правителство на
кралството си поставя за цел
през 2016 г. да намали наполовина необходимите жилищни
единици – от 800 хил. на 400
хил. Част от насърчителните
мерки за местни и чуждестранни инвеститори включват пълно освобождаване от данъци
за строителните компании до
2020 г. В тази връзка министър Набил Бенабдала изрази
надежда за по-активно участие
в търговете за строителство
от фирми – членове на КСБ. Общата стойност на проектите
за покриване на жилищните
нужди в африканската държава
до 2016 г. е 600 млн. евро, като
министерството се задължава
да поеме 10% от тази сума.

ЦППКОП и КСБ подписаха меморандум за сътрудничество

са застъпени в практиката при
устройственото планиране и
инвестиционното проектиране
и строителство, намерен ли е
начин за намаляване на административната тежест, пречеща
на развитието на сектора.
Директорът на отдел „Международни пазари” в HDB Франк
Келенбарх увери, че немските експерти ще предоставят
необходимата информация на
гостите. Председателят на
Камарата инж. Светослав Глосов благодари на домакините за
гостоприемството. Членове на
българската делегация бяха още
и изпълнителният директор на
КСБ инж. Иван Бойков, председателят на Контролния съвет
Валентин Николов, председателят на ОП на КСБ – Бургас, инж.
Николай Николов, инж. Джани Антова – главен експерт в Между-

пективите при реализирането
на проекти от пътната инфраструктура и предизвикателствата при изпълнение на
програмите за саниране на остарелия сграден фонд.
„През последните години
българските пътностроителни
фирми показаха, че могат да изграждат доста сложни обекти,
и това вече се вижда от всички“, каза зам.-министърът на
регионалното развитие Мирослав Мазнев, който бе гост на
форума. Според него трябва да
се търсят възможности за излизане на външни пазари, тъй като
производствената мощ, с която
разполагат част от компаниите, надхвърля обема на обектите у нас.
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„Модернизация на обществените поръчки“,

ха и арх. Иван Данов, който към
датата на провеждане беше
министър на инвестиционното
проектиране, Петър Киров –
зам.-министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията, Бойко Великов
– директор на Центъра за превенция и противодействие на
корупцията и организираната
престъпност (ЦППКОП) по това
време, и неговият заместник и
настоящ и.д. директор Елеонора
Николова, инж. Емил Костадинов
– председател на парламентарната Комисия по инвестиционно
проектиране в 42 НС, представители на АФКОС, на Агенцията
за държавна финансова инспекция, на управляващите органи по
оперативните програми, на Дирекция „Управление на собствеността и социалните дейности“
към МВР.
Във форума се включиха и
членове на УС на КСБ, както и
на ръководните органи на сродните браншови организации.
„Необходим е засилен предварителен контрол върху търговете, финансирани със средства

стартира като инициатива на
ОП на КСБ – София. През годините се утвърди като форум, на
който не само се обсъждат, но
се стига и до решения на проблемите в търговете – една от найважните сфери за строителния

от ЕС, както и хармонизиране
на нормативната уредба в съответствие с европейските
директиви и регламенти“ – за
това настоя инж. Светослав
Глосов, председател на УС на
КСБ.

та на строителите в България
(КСБ) сключиха споразумение за
сътрудничество. Подписи под
документа поставиха инж. Светослав Глосов – председател на
КСБ, и Бойко Великов – директор
на ЦППКОП.
„Отношенията между двете организации имат история
и ще се доразвиват. Опитът,
натрупан в КСБ, е много полезен
за нас“, посочи Бойко Великов –
директор на ЦППКОП. Той допълни, че дейността на Камарата
показва ефективност от гледна
точка ограничаване на корупцията в страната.
„През последните години
строителният бранш разчита
основно на обществените поръчки като източник за осигуряване на работа. Всички ние
искаме търговете да бъдат
прозрачни и да се провеждат
при честни и открити условия“,
посочи инж. Глосов.

МАРТ
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Центърът за превенция
и противодействие на

Форумът, който бе организиран от КСБ и областните представителства в София и Бургас, бе открит от инж. Николай
Станков, зам.-председател на КСБ и председател на ОП - София, и от инж. Николай Николов, председател на ОП – Бургас

КСБ

петък, 26 декември 2014

ÑÒÇÉÅ
На 24 април на пресконференция Камарата и други браншови организации
настояха за алтернатива на тунела през Кресненското дефиле
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Обявен бе стартът на
законодателната реформа в сектор „Строителство“.
Това стана на съвместна пресконференция на министъра на
инвестиционното проектиране
арх. Иван Данов с браншовите
организации, Камарата на строителите в България, представлявана от нейния председател
инж. Светослав Глосов, арх. Владимир Дамянов – председател
на Камарата на архитектите в
България, и инж. Стефан Кинарев – председател на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране. На нея присъстваха и председателят на
парламентарната Комисия по
инвестиционното проектиране
в 42 НС инж. Емил Костадинов,
зам.-председателите на УС на
КСБ Андрей Цеков и инж. Николай Станков, зам.-председателят на УС на КАБ арх. Николай
Гълъбов и доц. д-р арх. Борислав
Борисов – ръководител на работната група за изготвяне на
промени в Закона за устройство
на територията и за създаване
на Закон за строителството.
Пресконференцията бе в централния офис на КСБ.
„Преди две години с колегите
– ръководители на другите организации в сектора (КАБ, КИИП и
КИГ), се обединихме в създаването на т.нар. Председателски
съвет. Започнахме да говорим
за гилдията „Строителство“ и
да работим за коренна промяна
в законодателството, свързано
с бранша“, заяви инж. Светослав
Глосов – председател на УС на
КСБ.

АПРИЛ
Четвъртият месец на годината мина под знака на лот
3.2 на АМ „Струма“. Идейният проект за 15 км тунел през
Кресненското дефиле трябва да
бъде преразгледан. Съоръжението е икономически неефективно, ще окаже негативно влияние на околната среда и крие
рискове, защото минава през
сеизмична зона. Около това се
обединиха представителите
на пътния, строителния, инженерния бранш и научните среди
по време на форум, посветен на
идейния проект на тунелната
част на аутобана. Дискусията
бе в Университета по архитектура, строителство и геодезия
(УАСГ). В кръглата маса участие взеха почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов,
инж. Иван Бойков – изпълнителен директор на Камарата на
строителите в България, д-р

Николай Иванов – председател
на УС на Българската браншова камара „Пътища“ (към 17.04.)
и УС на Българската браншова
асоциация „Пътна безопасност”
(ББАПБ), главният архитект на
София Петър Диков. Сред участниците в кръглата маса бяха
ректорът на УАСГ проф. д-р инж.
Красимир Петров, почетният
член на ББАПБ проф. д-р инж.
Иван Трифонов, както и представители на Сдружението на
пътните инженери и консултанти (СПИК), на ББК „Пътища”, на
катедра „Пътища” към Факултета по транспортно строителство към УАСГ.
Според експертите трябва
да се направят допълнителни
проучвания и да се разработят
нови възможности за изграждането на лот 3.2. Преразглеждането е необходимо основно заради високата цена на обекта,

МАЙ

7

„Има място в Алжир за българските фирми от бранша.“ Това заяви по време на среща в КСБ Шикх Лароуи, който е
представител на обединение от
фирми – доставчици на строителни продукти и услуги в цяла
Европа, Източна Азия, Близкия
изток и Африка. Той бе в централата на Камарата по покана на
инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ. Срещата се
проведе и със съдействието на
Н. Пр. посланика на Алжирската
народнодемократична република в България Ахмед Буташ. На
нея присъстваха и търговският
аташе на посолството Мохамед Мусауи и представители на
едни от най-големите български
строителни фирми. В качеството си на директор на алжирско-

Председателят на КСБ инж. Светослав Глосов и изп. директор инж. Иван
Бойков поздравиха новоизбрания президент на FIEC Йохан Вилемен и го
поканиха да посети нашата страна

В последните дни на април бе
финална среща на участниците
в проекта „Аз мога да строя”.
Тази година почетното челно
място в благородната надпревара за усмивките и уважението на младите хора от строителните гимназии в страната
беше спечелено от проф. д-р Валери Стоянов – зам.-ректор по
учебната дейност на ВСУ „Черноризец Храбър”. На тематичния
финал във Варна той обяви, че
всички лауреати от националния шампионат вече са приети
като студенти в университета
в морската столица със съответните преференции – бонуси,
сертификати и стипендии. Това
беше потвърдено и на големия
финал във Виенския салон на Панаирния град в Пловдив, от доц.
д-р инж. Милена Кичекова от Ар-
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хитектурния факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър”.
Председателят на КСБ инж.
Светослав Глосов приветства
бъдещите колеги: „Петте години на проекта бяха време на
израстване. Ваши бивши колеги
вече са технически ръководители, строителни инженери, проектанти, архитекти и геодезисти. Те са на водещи позиции у
нас и в Европа. Това показва, че
„Аз мога да строя” е институция”, завърши инж. Глосов.
„Вие израснахте с проекта
и направихте така, че той вече
работи за вас”, подчерта Пламен Иванов – зам.-председател
на КСБ и инициатор на „Аз мога
да строя“.
Членове на КСБ помогнаха за възстановяване на наводнените райони

Областните представителства на КСБ поддържаха постоянна връзка с ръководството на
организацията за съгласуване
на дейностите с цел оказване на възможно най-ефективна
подкрепа на всички засегнати
от водната стихия части на
страната. Проведе се извънредно заседание на Изпълнителното
бюро на Управителния съвет на
Камарата. Анализирана бе актуалната ситуация в различните
региони на страната, както и
помощта, която фирмите – членове на КСБ, могат да оказват
в предстоящите процеси по
възстановяване на инфраструктурата и жилищните сгради в
пострадалите райони. ИБ взе
решение да бъде открита целева сметка за събиране на средства, които да се използват за
извършване на ремонтни дейности. И започна възстановяването
на районите. А в Камарата и в
ОП-тата пристигнаха благодарствени писма за действията на
членовете на КСБ.
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която е над 1,1 млрд. лв.
Становището им бе представено и на нарочна пресконференция в БТА.

СТРОИТЕЛ

то строително обединение Шикх
Лароуи бе особено заинтересован от ролята, задачите и възможностите, с които разполага
КСБ. Според него най-удачно за
чуждите компании е да развиват
дейност заедно с местен партньор, защото при провеждане на
търгове наличието на такъв
оператор в едно сдружение носи
допълнително предимство от
25%.

ЮНИ
През лятото страната ни
бе сполетяна от невиждани наводнения. Загинаха хора, а щетите, нанесени от природното
бедствие в различните региони
– Варна, Добрич, Велико Търново, Бургас, Поморие, Мизия и др.,
бяха огромни. Още в първите
минути на стихията членовете
на Камарата на строителите
в България бяха в наводнените
райони и помагаха с хора и с техника.

„Строителството на „европейската къща” все още не е
завършило, все още има разлика
между отделните „стаи”. Тя е
гаранция за свобода и равни възможности и затова трябва поскоро да й бъдат предоставени
необходимите инвестиции и инфраструктура, за да се изравни
благосъстоянието на всички жители.” С тези думи държавният
секретар на Министерството
на благоустройството, околната среда и строителството на
Германия Флориан Пронолд откри
конгреса за 2014 на Европейската федерация на строителната
индустрия (FIEC). Форумът бе
в Берлин. На тържественото
събитие присъстваха представители на строителни фирми и
федерации – членки от ЕС, EFTA
и Турция. КСБ бе представена
на конгреса от инж. Светослав
Глосов – председател на Камарата, и инж. Иван Бойков – изп.
директор.
С кворум от 92% от активните гласове чрез открит вот за
президент на FIEC бе избран Йохан Вилемен – бивш президент на
Белгийската строителна федерация и вицепрезидент на FIEC,
представител на групата Белгия, Холандия и Люксембург за
периода 2012 – 2014 г. Вилемен е
инженер и управляващ директор
на „Вилемен Груп” – една от найголемите и бързоразвиващи се
семейни строителни фирми в

Белгия с повече от 2000 служители и годишен оборот от 600
млн. евро.

ЮЛИ
В началото на месеца ситуацията за общините и за
строителния бранш бе критична. Спрените плащания по ОП
„Околна среда“ (ОПОС) поставиха голяма част от проектите в
риск от замразяване, проблеми
се очертаваха и по останалите
оперативни програми. Необходими бяха максимално бързи спасителни мерки за излизане от
тревожната ситуация. Около
тази позиция се обединиха ръководствата на НСОРБ и КСБ.
Председателят на Камарата
инж. Светослав Глосов и членът
на УС на НСОРБ Димитър Николов се срещнаха в Бургас, за да
обсъдят възможностите за съвместни действия за намиране
на механизъм за разрешаване на
проблемите. Направена бе и среща с Лиляна Павлова като представител на ПП ГЕРБ.
Управителни ят съвет на
Камарата на строителите в
България излезе със становище
като реакция на критичната
ситуация и препоръча: „Предвид
липсата на адекватна реакция
от отговорните институции
строителните компании да
пристъпят при спазване на българското законодателство към
процедура за подписване на Акт
10, съгласно Наредба №3/2003 г.
по ЗУТ, за спиране на строителството до намиране на решение
за възстановяване на финансирането на проектите по европейските програми.“

АВГУСТ
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Започва възстановяване на плащанията по
ОП „Регионално развитие 2007
– 2013“ с пари от държавния бюджет. Това стана ясно след среща между служебния вицепремиер и министър на регионалното
развитие Екатерина Захариева,
служебните министри на финансите Румен Порожанов, на
околната среда и водите Светлана Жекова, представители
на Националното сдружение на
общините в Република България
(НСОРБ) и на ръководството
на Камарата на строителите
в България (КСБ) – председателя инж. Светослав Глосов,
заместниците му Андрей Цеков
` на стр. 10
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и инж. Николай Станков, който
е и председател на ОП на КСБ
– София. Разговорите се проведоха в Министерския съвет,
след което участниците в тях
дадоха брифинг в Гранитната
зала. „Благодарение на активната работа и диалог между институциите и организациите
плащанията се възстановяват“,
посочи вицепремиерът.

СЕПТЕМВРИ
Строителната камара на
Хесен – Тюрингия има конкретни намерения и проекти, които
иска да осъществи съвместно с
колегите от Камарата на строителите в България (КСБ), както и желание да си сътрудничи
с родните фирми по отношение
изграждане на система за професионално образование. Това
стана ясно по време на работна визита на ръководството на
КСБ в Германия. Официалното
посрещане на българските гости се състоя в замъка Вартбург, където председателят на
Строителната камара на Хесен
– Тюрингия д-р Буркхард Зиберт
сърдечно приветства с добре
дошли председателя на КСБ инж.
Светослав Глосов, зам.-председателя Пламен Иванов и изп. директор инж. Иван Бойков.

На 11 август се състоя среща между вицепремиера и министъра на регионалното развитие Екатерина Захариева,
служебните министри на финансите Румен Порожанов, на околната среда и водите Светлана Жекова, представители
на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и на ръководството на Камарата на
строителите в България (КСБ) – председателя инж. Светослав Глосов, заместниците му Андрей Цеков и инж. Николай
Станков, който е председател и на ОП на КСБ – София

ства и които имат смелостта
при добре познатите ни условия
да продължават да работят в
тази област“, каза още председателят на комисията за ЦПРС.
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ли на форума в Португалия.
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На бала на Деня на
строителя бяха връчени
годишните отличия за най-добрите компании в строителния
сектор. Той се проведе в зала
„Роял“ на „София хотел Балкан“.
Домакини на събитието
бяха Екатерина Захариева – служебен вицепремиер и министър
на регионалното развитие и на
инвестиционното проектиране,
и инж. Светослав Глосов – председател на Управителния съвет
на Камарата на строителите
в България. Сред официалните
гости присъстваха служебният
вицепремиер по управление на
средствата от ЕС Илияна Цанова, зам.-министърът на икономиката и енергетиката с ресор
„Туризъм” Бранимир Ботев, зам.министърът на околната среда
и водите Атанаска Николова,
кметът на Столичната община
Йорданка Фандъкова и нейните
заместници Ирина С авина и
Любомир Христов, настоящият министър на регионалното
развитие и благоустройството
Лиляна Павлова, изп. директор на
„Метрополитен“ ЕАД инж. Стоян
Братоев, председателят на УС
на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров, директори на оперативни програми.
„Точно вашата гилдия е видимата, най-осезаемата част за
успеха на държавата и за това,

„4202 фирми са вписани
в Централния професионален регистър на строителя.”
Това заяви доц. д-р инж. Георги
Линков – председател на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, по
време на традиционната пресконференция, която Камарата
на строителите в България дава
след годишното приключване на
процедурата по чл. 20, ал. 2 от
Закона за Камарата на строителите. Събитието се състоя

Председателят на УС
на Камарата на строителите в България инж. Светослав Глосов получи писмо от
президента на организацията
„Европейски и международни контрактори” (EIC) Дучио Асталди.
В него се съобщава, че на свое
заседание на 16 октомври т.г.
Бордът на директорите на EIC
единодушно е взел решение да
приеме КСБ за пълноправен член
на организацията, считано от 1
януари 2015 г. То е в отговор на
писмо, в което КСБ заявява своя
интерес за членство в нея. Решението е обявено на Общото
събрание на EIC, проведено на
17 октомври в Порто. То е било
подкрепено от всички делегати
и федерации членки, присъства-

в централната сграда на КСБ.
В пресконференцията участваха инж. Светослав Глосов
– председател на УС на КСБ, и
инж. Иван Бойков – изп. директор на Камарата. „В началото
на 2014 г. в ЦПРС е имало 4303
вписани строители, това число за същия период на 2013 г. е
4158. През 2014 г. след процедурата по чл. 20 от регистъра са
заличени 520 юридически лица.
Вписаните строители са 4202.
През 2013 г. след процедурата
са заличени 456. Вписаните са
4054. Ако съберем и извадим числата, ще установим, че и през
двете години имаме прираст от
по 150 юридически лица“, обясни
доц. д-р инж. Линков. „Дълбоко
уважение към мъжете и жените,
които управляват тези друже-

Служебният вицепремиер Екатерина Захариева и председателят на УС на
КСБ инж. Светослав Глосов връчиха годишните награди на най-добрите
компании в строителния сектор
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че хората в нея се чувстват
добре. За да има инвестиции,
най-важното е да има развита
инфраструктура, да са благоустроени градовете, с хубави
детски градини, жилища, спортни площадки, здравни заведения.
Така хората остават да живеят
и да работят тук, а в основата
на всичко това сте вие, строителите“, каза в приветствието
си вицепремиерът Захариева.
„Вашият професионален празник
е най-скъп на сърцето ми. Надявам се наистина да има стабилно правителство, защото това
ще даде сигурност в държавата,
а тя е най-важна за бизнеса и
инвеститорите. Ще направя
всичко възможно, за да подкрепим бранша, да покажем, че
сме ваш партньор. Държавата
трябва да ви помага, а не да ви
пречи. Това, което заедно с моя
екип можем да направим, е да
облекчим подзаконовите нормативни актове, за да ви улесним“,
обясни служебният вицепремиер и пожела 2015 г. да е по-добра
от настоящата за строителния
сектор. „Надявам се да не е нулева, както 2014 г., по усвояването
на евросредствата от програмния период 2014 – 2020 г. Много
е важно парите от еврофондовете да стигат до вас “, допълни
Захариева.
„Почитайки традицията, на
26 октомври правим равносметка за отиващата си строителна година. За съжаление тя не
беше по-лека от предходната.
Този път бяхме изправени не
само пред последиците от финансовата криза, а и пред проблема със спрените плащания по
оперативните програми „Околна
среда“ и „Регионално развитие“.
И природата не беше с нас. Сполетяха ни бедствия. Тук искам
да благодаря на всички фирми,
които се включиха с безвъзмездна помощ към хората за преодоляване на щетите от катаклизмите“, заяви инж. Светослав
Глосов. „В изключително трудната за бранша ситуация заради
спрените фондове с активната
си позиция Камарата успя да намери решение и да бъде осигурен, макар и недостатъчен ресурс от бюджета за разплащане
към фирмите“, каза още предсе-

дателят на Камарата. „2015 г.
няма да бъде лека. Но нека да я
посрещнем с оптимизъм. Нека да
си пожелаем да бъдем заедно, да
имаме шанса да покажем професионализма си с изпълнението на
още повече обекти, с които да
направим страната по-красива,
по-модерна, по привлекателна за
инвестиции“, каза още инж. Глосов. Той пожела здраве, късмет,
лично щастие и благоденствие
на колегите строители, на семействата и екипите им.
„Считам, че тази година бе
силна за София въпреки трудностите, които имахме. Столичната община остана един от
най-големите инвеститори в
страната. Направихме всичко
възможно строителите да нямат никакви затруднения. Столичната община е най-надеждният платец и ще продължава
да бъде“ – така се обърна към
гостите кметът на София Йорданка Фандъкова.
След официалното откриване стартира и церемонията по
връчване на наградите в класацията на КСБ за добра строителна практика през 2013 г. В
нея участваха 3268 компании,
вписани в Централния професионален регистър на строителя
и изпълнили процедурата по чл.
20, ал. 2 от ЗКС за 2013 г. към
30.09.2014 г.
За настроението на гостите се погрижиха Sentimental
Swingers и Mihail Yossifov Sextet.
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Реализирахме нова идея.
Беше открита изложбата „Виж София – където строителството среща историята с
бъдещето“, посветена на Деня
на строителя. Експозицията е
резултат от партньорството на КСБ и в. „Строител“ със
Столичната община. Събитието откриха кметът на София
Йорданка Фандъкова и председателят на УС на КСБ инж.
Светослав Глосов. Присъстваха
столични общински съветници,
изпълнители на обекти, медии и
др. Изложбата беше осъществена с подкрепата на „Геострой“
АД и „Геотехмин“ ООД.
„Специално искам да поздравя
фотографа Денис Бучел. 60-те
творби ще впечатлят столичани и гостите на града. Най-важното е, че хората ще могат да
видят София такава, каквато я
променяме, изпълнявайки различните проекти заедно със строителите. Тя успява да съчетае
съвремието с културно-историческото наследство. Приятно е
да видиш резултата от труда
си. Работата ни е денонощна, а
крайният ефект личи на фотосите – изграденото метро, обновеният бул. „Витоша“, прекрасните нови сгради. Каня всички да
разгледат изложбата. Смятам,
че тя ще има голям успех и ще
накара софиянци да заобичат
повече града си и да го пазят“,
подчерта кметът на София в
изказването си. „Забързани в
ежедневието си, не забелязваме това, което ни заобикаля, а
София се променя всеки ден. С
изложбата можем да покажем
сградите и булевардите, които
сме направили в последно време,
и да погледнем в бъдещето. Искам да благодаря за подкрепата
на кмета Йорданка Фандъкова
за осъществяването на екс-
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позицията, за съдействието,
което имаме като строители,
и за възможностите за работа,
които Столичната община ни
предоставя. Искам да благодаря
и на колегите строители, защото в основата на тези обекти
стоят техният неуморен труд
и висок професионализъм. Ще
продължаваме да правим всичко по силите си нашият град да
става все по-красив и добър за
живеене“, подчерта инж. Светослав Глосов. „Надявам се, че тази
изложба ще даде нов поглед към
столицата. На снимките ще
видите някои емблематични за
София стари и нови сгради, реновирани и новопостроени инфраструктурни обекти, изградени по европейски проекти или
със средства на Столичната
община от български строители
– членове на Камарата. Очаквам,
че експозицията ще даде възможност на столичани и гостите на София да открият някои
непознати за тях кътчета, да
харесат още повече нашия град“,
допълни той. „Беше невероятно
предизвикателство да направя
тази изложба. Имах само три
седмици за снимки. С голям ентусиазъм фотографирах София и
като чужденец я открих за себе
си. Благодаря за възможността,
която ми беше дадена, и се надявам да бъдат построени още
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Даниел Панов. От насоките за
работа, които бяха дадени,
стана ясно, че през 2015 г. нормативната база ще е основен
приоритет за КСБ.
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Четвъртата водна конференция „Предизвикателства при изпълнението
на обекти по ОПОС и ПРСР“ се
състоя на 25 ноември в „София
хотел Балкан“. Камарата на
строителите в България и Българската асоциация по водите
ще работят за осъществяване
на реформата във ВиК сектора, стана ясно на форума. Той
събра над 250 представители
на възложители, бенефициенти
и изпълнители. Конференцията
бе открита от министъра на
околната среда и водите Ивелина Василева, министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова,
инж. Светослав Глосов – председател на УС на КСБ, и инж. Иван
Иванов – председател на БАВ. С
презентации в програмата се
включиха зам.-кметът на Столичната община Ирина Савина,
Яна Георгиева – главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“
към МОСВ, Радослав Русев – съветник в политическия кабинет
на министъра на регионалното
развитие и благоустройството,

Конференцията, организирана от КСБ и БАВ, и ежегодният строителен форум събраха представители на местните
и централните власти, на бизнеса и експерти от институциите

ДЕКЕМВРИ
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За първи път в. „Строител“ организира изложба. Експозицията от 60
фотоса беше реализирана в партньорство със Столичната община

много обекти, които да снимам“,
сподели фотографът Денис Бучел. Изложбата беше експонирана на пешеходния мост над бул.
„България“, до НДК.

НОЕМВРИ
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За първи път Общото годишно отчетно събрание
на Камарата беше изнесено и
се проведе във Велико Търново.
На него присъстваха инж. Светослав Глосов – председател на
УС на КСБ, и неговите заместници инж. Николай Станков,
който е и председател на ОП
на КСБ – София, инж. Иван Мирински и Пламен Иванов, Валентин Николов – председател на
Контролния съвет на Камарата, доц. д-р инж. Георги Линков
– председател на Комисията
за воденето, поддържането и
ползването на Централния професионален регистър на строителя, изп. директор инж. Иван
Бойков, членове на УС, председатели на областни представителства на КСБ и делегати,
излъчени от местните структури на организацията. Официален гост на форума беше
кметът на Велико Търново инж.

Ренета Георгиева – в.и.д. изп. директор на ПУДООС, инж. Добромир Симидчиев – председател
на Съвета на директорите на
Фонд ФЛАГ, Павлина Евтимова
– експерт, Дирекция „Договориране по ПМРСР“, Божидар Попов
– експерт, Дирекция „Оторизация на плащанията по ПРСР“ към
Държавен фонд „Земеделие“, и др.
Във форума участваха членове
на УС на КСБ и областни председатели.
„Неизвършената реформа във
ВиК отрасъла създава проблеми
при изграждането на обекти по
Оперативна програма „Околна
среда“. Необходимо е да реализираме мерките, заложени в
Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването
и канализацията на Република
България, и изискването на ЕК
във всяка област на страната
да бъде определен единен ВиК
оператор. Крайно време е да
се реализира законодателната
реформа, за да избегнем риска
от 3-годишен период без европейско финансиране в сектора.
Трябва да търсим междинно изпълнение на вече готови и минали одобрение проекти“, заяви при
откриването на конференцията
инж. Светослав Глосов.

Последното голямо събитие
за 2014 г. беше четвъртият
дискусионен строителен форум,
който се проведе на 1 декември
в „София хотел Балкан“. Тогава
стана ясно, че през следващата
година строителният бранш ще
разполага с 2 млрд. лв. за инвестиции, от които 1,5 млрд. лв. е
предвиденият ресурс за разплащане на проектите, които
се изпълняват в момента и ще
приключат през следващата година, а 460 млн. лв. са за обекти от програмния период 2014
– 2020 г. Информацията съобщи
Лиляна Павлова – министър на
регионалното развитие и благоустройството, при откриването
на събитието под наслов „Строителството през 2015 г. – перспективи и предизвикателства.
Възможностите през новия програмен период 2014 – 2020“. То
събра над 200 представители на
централната и местната власт,
както и на водещи строителни
компании.
Инж. Светослав Глосов –
председател на УС на КСБ, прочете поздравителни адреси от
Кристалина Георгиева – вицепрезидент на Европейската комисия
по бюджет и човешки ресурси, и
от Искра Михайлова – председател на Комисията по регионално
развитие към Европейския парламент. „Въпреки трудностите
строителството е един от главните двигатели на икономиката
във всички страни. Вие сте тези,
които променят лицето на България. Бъдете активни и не се
колебайте да участвате в европейските програми, за да могат

хората у нас да усещат ефектите от членството в ЕС“, се
казва в обръщението на вицепрезидента на ЕК към участниците
във форума. „Този форум през
последните години се утвърди
като значимо събитие за строителния отрасъл на българската
икономика. Неговото провеждане
предоставя възможности за създаване на градивен диалог между
държавните институции, местната власт и бизнеса за обмяна
на опит, мнения и идеи“, се посочва в поздравителен адрес на
Искра Михайлова. Възможностите за строителство през 2015 г.
представиха освен Лиляна Павлова и Ивелина Василева – министър на околната среда и водите,
Ивайло Московски – министър
на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
Васил Грудев – зам.-министър
на земеделието и храните, Любомир Христов – зам.-кмет на
Столичната община, инж. Стоян Братоев – изп. директор на
„Метрополитен“ ЕАД, инж. Лазар
Лазаров – председател на УС на
Агенция „Пътна инфраструктура“, инж. Асен Антов – изп. директор на Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“.
„Форумът на КСБ е много важен за нас. Осъзнаваме възможността и важността да обсъдим
как завършваме тази нелека година и какво предстои през следващата. В Министерския съвет
беше приет проектозаконът за
държавния бюджет за 2015 г.“,
поясни Павлова и допълни, че през
следващата година в България
ще има нови 120 км магистрали,
44 км първокласни пътища и 300

км рехабилитирани трасета от
първи, втори и трети клас. По
думите й договарянето по ОП
„Регионално развитие 2007 –
2013“ е приключило. Бюджетът
й е 3,1 млрд. лв. Има и наддоговаряне по програмата с цел, ако
има спестени средства, рискови
или неизпълнени проекти, парите
по тях да бъдат компенсирани с
други обекти.
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На своята редовна среща
в края на годината председателят на КСБ Светослав Глосов и регионалният мениджър на
ЧЕЗ за България Петър Докладал
отчетоха ползите от сътрудничеството и взаимодействието между двете организации
и набелязаха общи действия за
подпомагане на инвестиционната среда в България през 2015
г. Оптимизирането на процедурите и сроковете за одобрения
на проектите бе очертано като
основна задача за следващата
година. Предвижда се сформиране на работна група, която
да анализира действащата
нормативна уредба и да предложи изменения в нормативната
база, чрез които да се постигне съкращаване на сроковете и
уеднаквяване на процедурите,
като субективният фактор при
вземането на решения се сведе
до минимум. „Бизнесът има нужда
от гъвкави решения и облекчени
административни процедури, за
да може да се възстанови след
тежката криза и да тръгне нагоре. Това може да се постигне
само при сътрудничеството на
всички участници в процеса на
равноправен и прозрачен принцип“, каза инж. Глосов.
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Достигането на целите, които ЕС постави
в областта на климата
за 2020 г. – намаляване
на емисиите на парникови газове с 20%, добиване
на 20% от енергията от
възобновяеми енергийни
източници и увеличаване на енергийната ефективност с 20%, подлага
на сериозно изпитание
строителния сектор. Той
трябва да бъде готов да
осигури обновявания с високи енергийни показатели и по-специално проекти
за сгради с почти нулево
потребление. Това обаче
изисква повече квалифицирани работници, което
пък е директно свързано с
качеството на образователните програми, както
и с включването на обучения по енергийна ефективност и ВЕИ инсталации. В
отговор на очертаните
нужди проектът

BUS EnerPro, който започна
през септември тази година и по който Камарата на
строителите в България
(КСБ) е партньор,
си поставя амбициозни цели. Най-общо казано,
става дума за модернизация и подобряване на
професионалното образование у нас за специалностите „Промишлено
и гражданско строителство“ (ПГС) и „Електротехника и енергетика“
чрез въвеждане на иновативни образователни подходи, методологии и нови
обучителни програми. И
по-конкретно целите на
проекта могат да се обобщят така:
z Дефиниране, анализиране и описване на необходимите технологични
компетенции, свързани с
най-разпространените
решения за ЕЕ и ВЕИ в

сградите.
z Преглед на Държавните образователни изисквания (ДОИ) и иницииране на необходимите
промени.
z Разработване и лицензиране на програми за
обучение, включващи новите технически компетенции.
z Повишаване на капацитета за професионално
обучение на преподавателите.

Проектът „Обучения по
енергийна ефективност за
строителни специалисти:
BUILD UP Skills EnerPro”
e вторият етап от
инициативата BUILD UP
Skills в България и е финансиран по програ ма
„Интелигентна енергия
в Европа“. Тази европейска инициатива има три
етапа и обединява 30 държави. В България успешно
завърши първият етап
със следните резултати:
национални платформи за
дискусии, анализ на ситуацията в строителния
сектор в Европа, пътни
карти за обучение и квалификация за решения за
ЕЕ и ВЕИ в сградите и
кампания за приемане на
резултатите на общоевропейско равнище.
Сред най-важните характеристики на втория
етап е поставянето на акцент върху работещите в
сектора и върху енергийно
ефективни реконструкции.
И още: разработване на
нови или усъвършенстване на съществуващи квалификационни схеми на основата на националните
пътни карти, ясна визия
за възможностите за финансиране на обученията,
фокус върху устойчивостта на схемите, мониторинг и оценка (поне) на
първото проведено обучение, създаване на център
за върхови постижения,
учебни програми и помагала за квалификация на
строителни специалисти,
за допълнителна квалифи-

Снимка Влади Георгиев

Ана Пиринска,
Мария Желева
eксперти „Международна дейност и управление на проекти“ към
КСБ

кация на преподаватели,
електронна платформа за
обучение на лектори и проведен курс за обучаващи в
Германия, учебни курсове
за преподаватели (минимум 50 участници), за
строителни специалисти
(минимум 250 участници),
мониторинг и оценка, сътрудничество с потенциални партньори, както
и не на последно място
повишаване на информираността.
Всичко изброено погоре са заложените индикатори само в рамките
на проекта, но партньорските организации по BUS
EnerPro си поставят поамбициозни цели, които
предвиждат подобряване
на институционалните параметри на националната
система за професионално обучение в дългосрочен
план, усъвършенстване на
съществуващите умения
на работниците, така че
да отговарят на най-актуалните изисквания на
пазара.

Партньорите по проекта са „ЕнЕфект”, Центърът за енергийна ефективност, Националната
агенция за професионално
образование и обучение
(НАПОО), КСБ, институтът „Пасивна къща“
– Дармщат, Германи я,
ПГСА – Пазарджик, ПГСАГ
„Пеньо Пенев” – Русе, ПГТЕ
„Хенри Форд” – Софи я,
СПГЕ „Джон Атанасов” –
София, и БГЦПО – Плевен.
Консорциумът гарантира представителство на
най-значимите актьори в
сферата на енергийната
ефективност и ВЕИ инсталациите, на строителното и професионалното
обучение, както и продължаването на дейностите,
започнати по време на
първия етап от инициативата BUILD UP Skills.
Участието на германския институт „Пасивна
къща“ заслужава специално внимание, защото се
базира на добрата традиция на българо-германските взаимоотношения в

области като архитектура, строителство и др. В
конкретния случай въвеждането на принципите на
пасивната къща в родните строителни практики
се счита за важна предпоставка за евентуалното въвеждане на сгради с
почти нулево потребление
на енергия до 2020 г.
BUS EnerPro ще допринесе за пазарното и социалното позициониране и
представяне на основните бенефициенти – професионалните обучителни
центрове и гимназиите,
които предоставят продължаващо обучение. Наред с много други предимства проектът ще има
положителен ефект върху
публичния имидж на строителните професии.

STEP-2-SPORT: Разработване на енергийни проекти
на спортни зали и закрити
плувни басейни за намаляване на енергийното
потребление до нула
също е по програма
„Интелигентна енергия в
Европа“. По него КСБ започна работа през 2014 г.
Продължителността
му е 3 години, а партньорски организации са технологичният център и координатор на проекта LEITAT
(ES), енергийните организации Catalian Energy Institut
(ES), KAPE (PL), Sk å ne
Energy Agency (SE), Енергийната агенция в Пловдив
(BG), ASEA (IT), Self Energy
(PT) и фирмите SPEED
Development Consultants
(GR), Mediterranean SOS
Network (GR), Pich-Aguilera
Arquitectos (ES) и Ippocrate
AS (IT).
Ц е л т а н а ST E P -2 SPORT е да разработи
енергийно ефективни и
енергоспестяващи стро-

ителни схеми и мерки
за спортни обекти, които да доведат до нулева
енергийна консумация на
сградите през следващите 10 години. Конкретните дейности предвиждат
енергийно обследване и
сертифициране на 22 отделни спортни комплекса
в 7 европейски страни
по последните енергийни
изисквания. След това се
залага изготвяне на планове за реновиране. Освен
това проектът ще сравни
вътрешните национални
стандарти за енергийни
одити и сертифициране
и ще разпространи опита
на партньорските държави в тази сфера.
Третият нов проект, в
който КСБ се включи през
изминалата година съвместно с Bildungswerk BAU
Hessen-Th ü ringen (BiW) –
Немския образователен
институт на строителната индустрия в регион
Хесен – Тюринген, е

MobiPro EU, който се осъществява по програмата
„Насърчаване на трудовата мобилност на младежи
от ЕС, които проявяват
интерес към изучаване на
професия”
(MobiPro-EU) и е свързан с обучение на специалисти в Германия. Инициативата е предприета от
федералното правителство през 2013 г., а изпълнителна агенция е Международната служба по
труда (Zentrale Auslandsund Fachvermittlung – ZAV)
– част от Федералната
агенция по труда в Германия. Целта е да се намали високата младежка
безработицата в ЕС чрез
насърчаване на професионалната мобилност.
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Идеята на проекта е
провокирана от две противоположни тенденции
– недостиг на работна
сила в Германия и нарастващия интерес сред
българите да работят в
чужбина. В рамките на
инициативата ще бъдат
обучени около 30 ученици
от България в специалностите „Стоманобетон” и
„Пътно строителство” (по
избор). Първоначално проектът предвижда седмица
на ориентиране и езиково
обучение, което се осъществява от регионални
партньори. След успешното преминаване на езиковия курс започва първата
година на теоретично
обучение в образователен
център на BiW. Втората и
третата година са посветени на практическа
подготовка. Селекцията
на ученици ще започне в
началото на следващата
година. Освен КСБ от българска страна партньор
по проекта е и Агенцията
по заетостта.

Камарата продължава
работа и по проекта
ProductInfoX по Седмата
рамкова програма на ЕС.
Той обединява партньори от Норвегия, Италия и
България, а инициатор е
норвежкият Технологичен
институт (TI).
Основната цел на
ProductInfoX е „тълкуването” на националните и
европейските регламенти
за строителните продукти. Директивите, свързани с тях, са написани на
твърде непопулярен език,
което пък поражда сериозни затруднения най-вече за малките и средните
предприятия (МСП), които
трудно въвеждат текущите изисквания в своята дейност. Ето защо
партньорите по проекта
се стремят да създадат
софтуер, който да улеснява работата на фирмите
и да обединява най-актуалните европейски регламенти в сектора.
ProductInfoX е унифицирана информационна
система, която предоставя необходимата информация относно строителните продукти на
европейския пазар чрез
система за централизирано събиране на данни
и осигуряване на качество на информацията на
няколко работни езика.
Благодарение на нея потребителите имат лесен
достъп до съответните
нормативни изисквания за
определен продукт, стандартите и свързаните с
него документи. Освен

това ProductInfoX предоставя функцията „филтър”,
чрез която се идентифицират материали, съдържащи вредни и/или
вещества, замърсяващи
околната среда. Тя позволява търсене по различни
категории, като например
специфични свойства, регулаторни изисквания или
състав на продукта. Така
информационната система ще помогне на потребителя да разбере спазени
ли са всички регулаторни
и пазарни изисквания за
съответен артикул и да
избере най-подходящите
материали за изпълнение
на даден проект. Не на последно място софтуерът
дава възможност на всяка
фирма да създаде собствена работна платформа,
чрез която да следи качествата на всяка една
доставка и да анализира в
дългосрочен план използваните материали във
всеки строеж.
Демоверсията на
ProductInfoX вече е финализирана и в момента протича пилотното тестване.
До този момент са анализирани около 50 основни
строителни продукта (от
общо 400, за които са разработени хармонизирани
стандарти). Системата
ще даде възможност на
МСП да търсят информация за материали по различни принципи: специфични свойства (включително
композици я, химически
състав, ефект върху здравето и околната среда),
сравняване на различни
материали в една продуктова група и др. По този
начин фирмите ще могат
да използват наличната
информация ефективно,
чрез което ще селектират по-адекватно артикулите, които използват.
Платформата
ProductInfoX ще бъде особено полезна за България,
където регулаторните
изисквания се променят,
допълват и хармонизират непрестанно, малките фирми са близо 98%, а
средните – около 1,8% от
всички фирми на пазара.
На първо място той ще
внесе яснота относно изискуемите стандарти, декларации и сертификати
за строителни продукти.
Потребителите, които
нямат собствени юридически отдели, ще бъдат
улеснени при запознаването с националните и с европейските регламенти.
Това от своя страна ще
допринесе за по-гладкото въвеждане, спазване и
правилното използване на
нормативните документи
за строителство.

През октомври и ноември
т.г. в рамките на проекта
High Heels българските
партньори –
Строителен квалификационен център и „АрСи
Профешънъл център“, проведоха пилотно обучение
по поведенчески умения.
В семинарите се включиха 82 жени от София и
Кюстендил – служители
и мениджъри в строителни фирми. Сред найатрактивните теми на
обучението се откроиха:
„Ефективни комуникативни умения”, „Активно слу-

шане”, „Идентифициране
на силни страни”, „Лидерски умения”, „Ефективен
коучинг” и „Разрешаване на
конфликти”. След завършване на курса участниците получиха сертификат
за участие в пилотното
обучение.
За да се стигне дотук
обаче, през 2013 г. партньорите проведоха проучване
на нагласите и необходимостта от придобиване на
социални умения сред жените, работещи в сектора
в България, Гърция и Румъния. След обобщението на
резултатите бяха форму-

лирани 10 теми, на базата
на които беше адаптирано
обучението по поведенчески умения, разработено от
университета „Салфорд” в
Манчестър, Великобритания. То спечели наградата
„Най-добра обучителна
програма” в категория „Жените и професионалното
им развитие“ през 2010 г.
Курсът беше адаптиран
от специалиста по обучения Knowl – един от гръцките партньори по проект
High Heels. С цел разработването на модерна програма по поведенчески умения
партньорските организа-

ции комбинираха курсове
тип „лице в лице”, пакет за
самостоятелно обучение,
достъпно в онлайн платформа на High Heels, последвано от уебинар.
В резултат жените се
запознаха с изключително важни поведенчески
умения в редица критични
области. С придобитите
знания те ще могат да
работят със самочувствие, да бъдат ефективни
лидери, да се справят в
конфликтни ситуации и да
преговарят успешно в доминирания от силния пол
строителен сектор.

ǷȘȍȏȋȖȌȐȕȈȚȈȏȈȊȢȘȠȐȝȔȍ
Step4all
През 2014 г. КСБ успешно завърши Step4all, насочен към основните
пропуски при писане и управление
на европейски проекти. Той беше
изпълнен по програма „Леонардо да
Винчи” посредством транснационално сътрудничество между 9 европейски партньори. Резултатите
от инициативата са обобщени в 3
кратки и практични наръчника за
успешно кандидатстване и управление на европроекти. Тяхната
цел е да внесат яснота относно
работата по централизираните (хоризонтални) европрограми,
тъй като независимо от многобройните съвети, наръчници,
информационни центрове и електронни източници, подпомагащи
европейските граждани, броят на
неодобрените предложения остава
висок. Същото важи и за финансовите корекции по европроектите,
а причините за тези негативни
тенденции са както големият
обем на информация по темата
(разпръсната и несистематизирана в множество сайтове), така
и липсата на практическа информация и споделяне на реален опит.
Кратките наръчници Step4all са
полезни както за начинаещи, така
и за напреднали експерти, работещи по европейски проекти:
z Наръчник 1. Европейският
съюз: история, институции и

функциониране – представя общ
преглед на най-важните теми,
свързани с миналото, настоящето и бъдещето на евроинтеграцията, кратка история на ЕС, проследяваща приемането на основни
законодателни актове, политики и
стратегически документи, както
и основните институции и десетгодишната стратегия за растеж
на ЕС.
z Наръчник 2. Основни програми, управлявани от Европейската комисия – представя
най-важната информация за хоризонталните европейски програми и схеми за финансиране за
периода 2014 – 2020 г. Той показва
накратко какъв е процесът за определяне бюджета на ЕС, откъде
идват средствата и за какво се
изразходват. Най-полезната част
от Наръчник 2 е приложението му,
включващо фишовете на всички
централизирани европрограми.
z Наръчник 3. Как да кандидатстваме и как да управляваме успешно европейски проекти
– дава практически отговори на
въпросите: какво представлява
управлението на проектния цикъл;
как се изготвя проектно предложение; какво е подход на логическата рамка; какви са основните
отговорности на координатора
на проекта; какви са най-важните
умения за успеха на ръководителя
на проекта. Поради комплексния

характер на темата отговорите
трудно биха се побрали в кратък
наръчник, затова консорциумът
Step4all предоставя и допълнителни източници на информация с поподробна информация.

EE-WiSE
Другият успешно завършен
проект на Камарата през изминалата година е ЕЕ-WiSE – „Рамка за
трансфер на знания и енергийно
ефективно обновяване на сградите”. Той е по Седма рамкова програма, част от темата „Методологии за трансфер на знания в
рамките на цялата стойност на
веригата, най-вече за МСП”. Международният консорциум включваше институти за изследвания,
компании (както и МСП), университети и други публични организации.
Сред основните му цели са
идентифициране и отстраняване
на съществуващите пропуски в
трансфера на знания и създаване
на инструменти за преодоляването им в полза на МСП, изготвянето на практически наръчници за
насърчаване прилагането на мерки
за енергийна ефективност, създаването на нови бизнес модели,
внедряване в нови пазарни територии, междусекторно взаимодействие, сертифициране и тръжни процедури и др.
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През 2014 г. в. „Строител” стартира рубриката „КСБ за региони в растеж”. В
нея ви запознаваме с дейностите на областните представителства на Камарата
на строителите в България и тяхното взаимодействие с местните власти. Показваме основните проблеми, с които се сблъскват фирмите от бранша в страната, и
търсим начини за тяхното решаване.
До момента нашият екип посети 12 области – Кюстендил, Перник, Пловдив,
Пазарджик, Враца, Смолян, Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора, Разград и
Ямбол.
В празничния брой ще направим своеобразно обобщение на събраното до момента, като дадем думата на председателите на областни представителства на КСБ.
И през новата 2015 г. вестник „Строител” ще продължи да представя регионите
на България.

Кюстендил

Инж. Светослав Борисов,
председател на ОП на КСБ:

ǗǴǻǽǮǬǾǿǽǷǺǮǴȋ
ǳǬǶǺǹǶǿǼǱǹȂǴȋ
През последните няколко години строителството е един от най-засегнатите
от икономическата криза отрасли. Основният фактор, затрудняващ бранша,
остава несигурната среда, следвана от
финансовите проблеми и недостатъчната конкуренция. Почти пълната липса на
частни инвестиции, намалените капиталови разходи от държавата и общините
направиха сектор „Строителство” силно
зависим от обществените поръчки, финансирани от европейските фондове.
Най-често компаниите срещат трудности при участието си в търгове. Проблем е, че силно намалява възможността
за конкуренция между фирмите. Много
от тях вече нямат право да изпълняват
обекти от първа и втора категория според текстовете в Закона за устройство
на територията (ЗУТ).
Когато строителният бранш беше
във възход, нямаше трудности, фирмите
се разрастваха. Но от 2010 г. насам с
настъпването на срива в сектора започнаха и проблемите за компаниите, които
не могат да защитят по-висока категория поради липса на оборот и намаляване
броя на персонала.
Трябва да се помогне на малките и
средните фирми, защото състоянието
им е критично. Тяхна единствена възможност за изход от тежката ситуация остава участието им в обществени поръчки. Обаче по-голямата част
от търговете се печелят от големите
компании. Средните участват като подизпълнители, а за малките няма шанс. Затова, когато предметът на поръчката
не го налага, е важно да не се залагат
прекомерно високи изисквания. Така всички фирми ще имат възможност да кандидатстват.
Липсата на оборотни средства е голяма пречка за нормалното функциониране на всеки икономически субект. Трябва
да се подобри възможността за достъп
и участие на компаниите до финансови и

Пловдив

}

1. Липса на инвестиции и работа.
2. Необосновано високи и дискриминационни критерии в търговете.
3. Ограничени възможности за участие в обществени поръчки за
малките и средните фирми.
4. Липса на законов регламент за отношенията между главен изпълнител и подизпълнители.
5. Забавяне на плащанията от държавата и общините.
6. Междуфирмена задлъжнялост.
7. Недобро ниво на нормативната база – ЗУТ, ЗОП.
8. Административна тежест.
9. Нелоялна конкуренция на сивия сектор.
10. Недостиг на квалифицирани ръководни и изпълнителски кадри.
11. Високи лихви при банковите кредити за строителство.
12. Лошо качество на проектите.

Перник

Инж. Таня Каменова,
председател на ОП на КСБ:

ǞǴǻǺǮǴǾǱǰǺǶǿǸǱǹǾǴǽǬ
ǻǬǹǬȂǱȋǳǬǽǾǼǺǴǾǱǷǴǾǱ

кредитни системи, да се гарантира навременното изплащане и намаляване на
задълженията на общините и държавата
към сектора.
Във връзка с това друг проблем, който генерира затруднения за фирмите, е
масовата практика на възложителите да
забавят възстановяването на гаранциите за участие и изпълнение на съответната обществена поръчка. Това блокира
значим финансов ресурс на кандидатите
и изпълнителите. Според сигнали, които
получаваме, гаранцията за изпълнение понякога се възстановява цели 2 – 3 месеца
след завършването на обекта. Причината е забавяне на въвеждането в експлоатация, без строителят да има вина за
това.
Дружествата срещат трудности и
с осигуряването на добър персонал. Поради близостта ни със столицата завършващите университетите инженери
и архитекти решават да останат там
на работа, а по-висококвалифицираните
работници избират по-доброто заплащане, предлагано в големия град. Преди
години закриха Професионалната гимназия по строителство в Кюстендил и се
налага хората да се обучават в движение
на строителната площадка. Като изброявам проблемите, не мога да не спомена и
сивия сектор, защото той отнема работата на малките фирми. Борбата с него
до момента е напълно безуспешна.

Икономическата криза
доведе до срив на частните инвестиции в бранша и
сигналите за излизане от
нея все още не са достигнали до нас. Строителите
се насочиха към участие в
обществени поръчки, финансирани със средства от
еврофондовете.
И м а м еж д у ф и р м е н а
задлъжнялост, а основна
причина за нея продължава
да бъде забавеното разплащане на държавата и
местните власти. Когато
възложителят не е платил,
всички по веригата – главният изпълнител, подизпълнителите, доставчиците
– са потърпевши. Те не могат да бъдат изрядни помежду си, към работниците
си, да покрият данъците и
осигуровките и се получава
един омагьосан кръг. Често главните изпълнители
получават парите си от
държавата, но не са изрядни
към подизпълнителите. Необходима е повече коректност и лоялност от всички
участници в строителния
процес.
Неформална икономика има във всички сфери на
дейност. Ниските приходи
спрямо разходите са основната причина, която кара
някои фирми да заобикалят
закона. Високият процент
на сивия сектор, отчетен
в цялата страна, не прави изключение и за област

Перник. С Централния професионален регистър на
строителя (ЦПРС) в голяма
степен компаниите са извадени на светло. Необходима
е обаче по-сериозна намеса
на представителите на контролиращите органи, за да
не се допуска нелоялна конкуренция от сивия сектор към
изрядните строители.
О с н ов н и я т про б лем
са малкото инвестиции в
нашия регион. Частният
сектор влага пари само в
неотложни дейности, а общественият – само по европейски програми.
Много фирми се отказаха от участие в обществени поръчки. Трудностите
пред тях са високите изисквания на възложителите
за доказване на опит за изпълнени обекти в последните 3 години, за голям обем
строителна дейност и за
постоянен състав от инженерно-технически кадри. Не
че компаниите нямат опит
и не биха могли да изпълнят
обявената поръчка с високо
качество, но минималните
условия често са твърде
конкретни и обвързващи.
Така малките фирми са принудени да участват като
подизпълнители, в повечето
случаи неофициално. Това ги
поставя в неизгодна позиция
по отношение на заплащане,
както и на натрупване на
необходимия оборот за участие в следващи търгове.

Основно трябва да се измени Законът за обществените поръчки (ЗОП) в частта за критерии и оценка на
предложенията. Но си мисля,
че когато има стремеж да се
злоупотреби, каквито и условия да се утвърдят, крайният резултат ще остане непроменен. Най-ниската цена
не води до добри резултати,
напротив – задълбочава напрежението между работодатели и персонал, между
фирмата и възложителя и
т.н. Няма какво да се лъжем
– при ниска стойност всичко
е за сметка на качеството,
а с него не бива да се прави
компромис.
На всяка цена трябва да
се преборим и за типовите
договори, които да се заложат в търговете.
В периода на криза ние,
строителите, се опитваме
да създадем работа за хората, а възложителите ни карат да подписваме безумни
договори, за които в по-нормални икономически условия
никой не би си помислил. Към
момента типовите документи са панацея за строителите. Може да не е по FIDIC,
но трябва да защитават и
двете страни в процеса.

През новия програмен
период считам, че ще бъдат завършени знакови инфраструктурни проекти
и държавата ще подкрепи
нови такива.
Надявам се обаче финансираните от държавата обекти да съставляват до 60% от общия обем
изпълнено строителство,
като основният приоритет да е качеството. А
това изключва използването на критерия „най-ниска

цена”.
Останалите 40% трябва да са от преки инвестиции, които ще доведат
и до икономически ръст в
Пловдивския регион.

Йорданка Маркова, председател на ОП на КСБ:

ǞǼȋǭǮǬǾǹǴǹǺǮǴǓǚǛǴǓǟǞ
Кризата в строителството продължава. Липсата на големи частни
инвеститори, неясната
политическа конюнктура,
разклащането на банковата система и спирането
на плащания по оперативни програми допринасят за
това, фирмите да се борят
за оцеляване, а не да работят с пълен капацитет,
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което от своя страна да
доведе до ръст в тяхната
дейност, а оттам – и растеж на икономиката.
Основните проблеми
са високите изисквания
при обществените поръчки, изключително лошото
качество на проектите,
високите лихви на банките
по кредити, междуфирмената задлъжнялост, обидно

ниските цени при търгове,
което води до сива икономика, и липсата на кадри.
Силно се надяваме да
се осигурят достатъчно
средства по оперативните програми. Да се приемат необходимите промени по основните закони в
строителството, които
обсъдихме в КСБ, и това
да доведе до честни и про-

зрачни търгове. Стабилността в държавата ще
привлече и повече преки
инвеститори. Считам, че
трябва да се разпишат
правила, които да определят взаимоотношенията
между изпълнител и подизпълнител дори тогава,
когато подизпълнителят
не е официално обявен. Необходими са нови условия,
отговарящи на съвременните технологии и европейските норми.

КСБ ЗА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
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1. Ангажираност от страна на държавните институции
за създаване на стимули за привличане на инвеститори.
2. Въвеждане на стандартизирани тръжни процедури
и типови договори. Прозрачност при провеждане на
търговете.
3. Осигуряване на възможности за участие на малките и
средните фирми в обществени поръчки чрез разделяне
на търговете на по-малки лотове.
4. Законово регламентиране на отношенията между изпълнител и подизпълнител.
5. Да се гарантира навременното разплащане от страна
на държавата и общините към строителния бизнес.
Да се спазва европейската директива за разплащанията - 30-дневен срок.
6. Регламентиране на отношенията между фирмите в
сектора.
7. Промени в нормативната база (ЗОП, ЗУТ).
8. Намаляване на административната тежест.
9. Противодействие на сивия сектор в строителството
чрез партньорство с контролните органи и власти.
10. Активна позиция на КСБ за повишаване на квалификацията на кадрите в отрасъла.
11. Да бъдат намалени лихвите по кредитите за строителство.
12. Извършване на по-обстойно предпроектно проучване
с цел изготвяне на качествени проекти.

Пазарджик

Инж. Росен Дудушки, председател на ОП на КСБ:

ǍȆǰǱȅǱǾǺǹǬǸǱǽǾǹǴǾǱ
ȀǴǼǸǴǱǮǺǭǱǰǴǹǱǹǴǱǾǺ

В момента Враца е една голяма строителна площадка. Състоянието на сектор „Строителство” в града е на добро ниво.
Нещо, което не се беше случвало
от доста време насам. Едновременно се изпълняват няколко големи обекта. Мога да кажа, че
в момента строителството в
града „ври и кипи”.
След като дълго време имаше спад, в последните години
наблюдаваме засилване на строителството на територията на
общината.
Друг е въпросът, дали фирмите са подготвени за участие
в търговете, които предстоят.
Ако това не е така, стъпката,
която трябва да се направи, е
да се създадат консорциуми.
Обединението е бъдещето, а не

разделението.
Като най-засегнато от кризата мога да определя жилищното строителство. Лично аз
не виждам в скоро време съживяване там. Жилищното строителство е все още замразено
и не се работи по него. Това
не зависи само от нас, но и от
подобрението на финансовото
състояние на хората. Защото,
за да се инвестира в жилище,
трябва да има платежоспособни хора, а в момента не е така.
Всички се страхуват от дългосрочни заеми и от несигурността в работата. Това нещо
демотивира хората да купуват
жилища. Пазарът е на много ниско ниво. Отделно от това клиентите вече търсят сигурност
– искат да видят обекта почти
завършен и тогава да купуват,
а за това нещо фирмата трябва да има много голям финансов
ресурс. За съжаление в минало-

то е имало доста некоректни
дружества и затова хората са
скептично настроени и много
по-мнителни.
Все още има проблеми във
връзка с провеждане на конкурсите. Има критерии по ЗОП,
които елиминират повечето от
фирмите. Това е национален проблем, който седи и пред нас с цялата си сила. Смятам, че това е
основният проблем, защото 90%
от работата ни са свързани със
ЗОП. Хубаво е, че КСБ работи активно по изготвянето на проекта за новия Закон за обществените поръчки.
Друг проблем, който също
стои на дневен ред, е проблемът
с кадрите и тяхната квалификация. Все повече се усеща липса
на квалифицирани кадри. Все потрудно е да намериш млади хора,
които да искат да работят при
нас. Според мен това са двата
основни проблема.

Инж. Евтим Янев, председател на ОП на КСБ:

ǚǽǺǭǱǹǺǮǬǲǹǴǽǬǽȆǳǰǬǮǬǹǱǾǺǴǳǬǻǬǳǮǬǹǱǾǺǹǬǽǻǱȂǴǬǷǴǽǾǴǾǱ
Въпреки трудностите, предизвикани от кризисното
състояние на икономиката на страната, строителният
бизнес в областта за последните две години е със стабилизиран обем. Добре е, че през настоящата 2014 г.
с настъпването на строителния сезон се почувства
липсата на квалифицирани работници. Това означава, че
явно се очаква ръст в обема на продукцията. Той обаче
ще доведе и до освобождаване на съществуващия от
години натиск в цените на строителните материали.
Или накратко – очаква се повишение на цените на услугите в сектора, предизвикано от необходимостта от
по-високо заплащане на дефицитните кадри, по-високите цени на продуктите и нарастващите изисквания на
възложителите за качествена и срочна работа. В този
момент особено важно за нас е създаването и задържането на специалистите.
Отношенията с представителите на местните
власти са повлияни от взаимно уважение и съобразяване
със законите на страната. При работата ни с ръководствата на общините сме им предоставили специалисти

Смолян

за консултации и участие в експертните съвети. Не
са редки и случаите на писмени сигнали от страна на
ОП на КСБ – Пазарджик, за допуснати явни грешки по
обявени обществени поръчки, които своевременно са

били коригирани.
Част от проблемите, с които се сблъскваме, е крайно бавният и скъп процес по издаване на разрешение
за строеж и наличието на голям брой нерегламентирани субекти на пазара на строителната продукция,
които изкривяват бизнес средата с предоставената
им възможност да си спестяват дори и елементарното
плащане на данъци. Трудност срещаме и при намиране
на квалифицирани строителни специалисти. Проблем е
и наличието на сложна и многообемна нормативна база
по отношение на Закона за здравословни и безопасни
условия на труд (ЗЗБУТ). Отделят се излишни разходи за поддържане на система за безопасни условия на
труд като OXAS 18001:2007, изискуема при обществени
поръчки.
Всички тези проблеми могат да бъдат решени, като
държавата и администрацията започнат да работят за
тези, които им плащат заплатите – данъкоплатците.
Разбирам, че това е трудно постижимо днес, но без него
бъдещето ни е обречено.

Весела Цолова, председател на ОП на КСБ:

ǙǴǱǾǼȋǭǮǬǰǬǼǬǳǻǴȄǱǸǻǼǬǮǴǷǬǾǬǳǬǺǾǹǺȄǱǹǴȋǾǬǻǺǸǱǲǰǿǹǴ
Състоянието на сектора в Смолян е подобно
на това на бранша в цялата страна – ограничени
частни инвестиции, забавени плащания от страна
на държавата и общините
към строителните компании, некоректни отношения при превъзлагане на
строително-монтажни работи (главен изпълнител –
подизпълнител), липса на
достатъчно подготвени
кадри и т.н.
Всъщност няколко са
основните фактори, които оказват влияние върху
състоянието и развитието на строителния пазар.
Това са икономическата
активност и демографските тенденции на региона, от една страна, и
стратегическите насоки,

политическата и законодателната воля на национално ниво – от друга.
През последните няколко
тежки за бранша години
като основен проблем се
очерта липсата на свежи оборотни средства в
частния сектор, което
доведе до спад в търсенето на строителни услуги,
и това отключи редица негативни тенденции – междуфирмена задлъжнялост,
миграция на специалисти,
амортизация на материалната база, разрастване
на сивия сектор, занижено
качество на продукта и
др. Към момента тези последици в голяма степен
остават актуални.
Финансовият приток
се дължи на публични я
сектор – чрез възлагане

на обществени поръчки.
Тук трябва да се отбележи, че през последната година в област Смолян се
забелязва активизиране на
публичните възложители.
Общини като Мадан, Рудозем, Златоград и Неделино
стартираха изпълнението
на инфраструктурни и благоустройствени проекти
в голям обем, което съживи строителните компании в региона.
ОП на КСБ – Смолян,
поддържа добри взаимоотношения с местната и
държавната власт. Смятам, че във всеки един от
строителите – членове
на Областното представителство на Камарата,
възложителите могат да
открият надежден партньор при подготовката и

реализацията на проекти,
финансирани с публични
средства.
Проблемите ни не се
различават от тези на останалите колеги от страната. За някои от тях споменах. Като най-важни бих
посочила провеждането на
процедурите за възлагане
на обществени поръчки и
тяхното изпълнение. Все
още сме свидетели на дискриминационни или завишени условия за участие.
Така достъпът на малките и средните фирми до
публичните инвестиции за
строителство е блокиран
още на ниво подбор. Положението се утежни допълнително след въвеждането
на новите такси за обжалване пред КЗК и ВАС.
От друга страна, кла-

сираният изпълнител често се сблъсква с набързо
направени инвестиционни
проекти, които впоследствие биват допълвани и
преработени по начин, който съществено променя
параметрите на поръчката и го поставя строителите пред затруднения със
спазването на сроковете
и с недостига на финансирането.
Разбира се, централните проблеми си остават
липсата на частни инвес-

тиции и прозрачна бизнес
среда, но за тях едва ли
биха могли да се намерят
изолирани решения за конкретен бранш.
Други болни теми, които отново ще подчертая,
са липсата на квалифицирани ръководни и изпълнителски кадри, некоректните отношения между
главен изпълнител и подизпълнител, забавените
плащания и нелоялната
конкуренция на сивия сектор.
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КСБ ЗА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
Инж. Христо Димитров,
председател на ОП на КСБ:
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Бургас

Инж. Николай Николов, председател
на ОП на КСБ:

ǙǬǽǾǺȋǮǬǸǱǰǬǽǱ
ǖǺǹǶǿǼǱǹȂǴȋǾǬǱ
ǼǱǯǷǬǸǱǹǾǴǼǬ
ǹǬǵǰǺǭǼǴȋǾǼǱǯǿǷǬǾǺǼ ǼǬǭǺǾǬǾǬǹǬ
Проблемите на строителните фирми не само
във Варна, но и в цялата
страна са няколко. Ограниченият инвестиционен
интерес и липсата на проекти за реализация през
последните 4 – 5 години
доведоха до натиск върху цените без връзка със
себестойността на извършваните СМР в съответствие с изискванията
за технология, качество
и произход на материалите. Строителните фирми
са поставени в ситуация на оцеляване, а не на
конкуренция. Това доведе
до редуциране на всички
разходи, в т.ч. и на заплащането на служителите.
Много от тези специалисти, независимо от това
дали са работници или
инженери, потърсиха реализация в чужбина и фирмите са изправени пред
сериозен проблем – липса
на квалифицирана работна
ръка, мотивирана и с умения да създаде качествен
строителен продукт. Не
на последно място е проблемът със задлъжнялостта – както междуфирмена,
така и от държавата към
компаниите.
Друга пречка остават
провежданите тръжни
процедури по обществени поръчки. За съжаление
нормативно е заложена
възможността за предварително режисиране на
резултата от тях, което
поставя участниците в
неравностойни позиции
и ги демотивира да пред-

Велико Търново

ǻǺǰǴǳǻȆǷǹǴǾǱǷǴǾǱ

ставят оптимални решения за цени, технологии на
изпълнение, организационни схеми. При подготовка
на изискванията по търга често възложителите
имат забележки към административната документация.
С цел КСБ да защити
интересите на своите
членове и да предпази
клиентите от нелегални
фирми се създаде Централният професионален
регистър на строителя.
Регистраци ята в него
представлява преглед и
верификация на ред документи, информация и доказателствен материал.
В резултат от това на
дружеството се издава
удостоверение за съответната група строежи,
за които то има опита,
специалистите и техническата база да изпълнява. Това трябваше логично да съкрати тръжните

процедури до едно договаряне на количественостойностни показатели,
което е много далече от
практиката в момента.
Фирмите се демотивират да участват в тази
регистрация като доказателство за техния опит,
капацитет и развитие.
Приемат я с а мо като
нормативно изискване по
ЗУТ. Но без това удостоверение не може да им се
даде разрешение да изпълняват проекти.
Затова съм убеден,
че както строителите,
така и държавната администрация в позицията си
на възложител трябва да
изграждат капацитет за
по-ефективно прилагане
на ЗОП. Справедливите
конкурентни конкурси ще
доведат до реализирани
докрай проекти с отлично
качество и на добра цена.
В крайна сметка обществото ще спечели.

Бургас не е изключение от общата картина на сектора в цялата
с тр ан а. Къ м мо ме н та основната работа
за нас, строителите,
идва от обществените поръчки, които са възлагани най-вече от държавата и общините. Именно това са проектите, които в момента спасяват
бранша.
Бургас е жив град, с много добро
ръководство в лицето на кмета Димитър Николов. Обликът му беше видимо
променен. От строителна гледна точка
за тази нова визия допринесе и голяма
част от членовете на ОП на КСБ – Бургас.
Разбира се, кризата оказа своето
влияние и на нас. Като отрицателна
тенденция можем да отчетем отдръп-

ването на частните инвеститори.
Вече ги няма т.нар. предприемачески
обекти, които заемаха своята ниша на
пазара.
Имаме много добро сътрудничество с ръководствата на общините на
територията на област Бургас. Двама
представители на КСБ са членове на
Експертния съвет към общината. След
срещите те изготвят доклад към Областния съвет на представителството на Камарата, с който запознаваме
фирмите. По този начин всички могат
да видят обектите, които се изграждат на територията на община Бургас.
Определено има светлина и чуваемост в тази посока.
Проблемите, с които се сблъскват местните фирми, са сходни с
тези в цялата страна. Основният
е липсата на инвестиции в бранша. Въпреки това благодарение на
сегашното ръководство на община
Бургас голяма част от средствата
са насочени именно към строителството. ОП на КСБ – Бургас, се опитва да бъде активно по отношение
развитието на града.
Спирането на средствата по европейските програми също изправи
фирмите пред сериозни затруднения.
Нека отговорните фактори предприемат мерки, за да предотвратят
подобни катаклизми. В бъдеще не
трябва да има спирания на средства, тъй като те се жизненоважни
не само за бранша, но и за местните
власти и за гражданите.

Инж. Любомир Шербетов, председател на ОП на КСБ:

ǟǮǱǷǴȃǬǮǬǹǱǾǺǹǬȃǷǱǹǺǮǱǾǱǹǬǖǝǍ
ǹǱǾǼȋǭǮǬǰǬǱǹǬǮǽȋǶǬȂǱǹǬ
В нашата област има
10 общини, които са и бенефициенти по програми,
и възложители на проекти.
Бих казал, че работим добре с всички тях. Имаме
взаимно уважение. Каним
ги на наши чествания и
тържества, на които те
се отзовават. Проведохме съвместен семинар
за готвените промени в
Закона за устройство на
територията и Закона за
регионалното развитие.
Обсъдихме предложението за създаване на Закон
за строителството. На
дискусията присъстваха
както членовете на Областното представителство, така и кметовете
от региона. Освен това
наши експерти често са
канени в комисиите към
общините. Винаги сме се
опитвали да бъдем в помощ на местните власти.

Пр о б лем и т е и д в ат
преди всичко от лошите
проекти, които изпълняваме. Както знаем, общините са основните бенефициенти по европейските
програми. В стремежа си
да подготвят колкото се
може по-голям брой проекти те често прибързват,
а това неминуемо се отразява и на качеството.
Няма колега, който да не
се е сблъсквал с този проблем. Затова препоръката
ми е местните власти да
не притискат проектантите за по-кратки срокове, защото това води до
лошо качество.
Затруднения създава и
големият брой дружества
в сивия сектор. С това се
сблъскват не само фирмите от област Велико
Търново, а и колегите от
цялата страна.
Липсата на квалифици-

рани кадри също е предизвикателство, с което ние,
строителите, се сблъскваме.
Междуфирмената задлъжнялост доскоро беше
голяма трудност за местните компании. За щастие
в последните една-две години тя намаля значително.
Тези проблеми могат
да бъдат решени по няколко начина. Първо, при
изготвянето на проекти
краткият срок не трябва да бъде най-важният
критерий. Необходимо е
извършването на по-обстойно предпроектно проучване.
Много пъти сме обсъждали проблема със сивия сектор. Дискутирали
сме този казус и с ръководството на Областното представителство, и
по време на заседания на

УС на КСБ. Сами няма да
можем да го решим, затова държавата трябва да
се възползва от своите
правомощия. Вярвам, че
в това отношение КСБ
може да й бъде добър и полезен партньор.
Надявам се след промените в Закона за об-

ществените поръчки да
се прекрати тенденцията
за неразплащане към малките и средните фирми
– подизпълнители. Именно това беше и един от
основните приоритети
за промяна в нормативния
акт, върху която работиха
експертите от КСБ.

Друг важен момент е
отпадането на прекалено високите изисквания
относно финансовото
състояние на дадена фирма. Досега строителите
трябваше да разполагат с
ресурс, който да бъде 2 – 3
пъти по-голям от размера
на поръчката.

КСБ ЗА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

петък, 26 декември 2014

Стара Загора

Инж. Петко Балабанов,
председател на ОП на КСБ:

ǝǴǷǬǾǬǹǬǖǬǸǬǼǬǾǬ
ǱǮǹǱǵǹǺǾǺǱǰǴǹǽǾǮǺ

Състоянието на сектора в Стара Загора не е
добро. Вече шеста година
сме в криза и продължаваме да падаме надолу.
Официалните статистки, които сочат, че намалението на обемите в
бранша е 2 или 3 пъти, не
са верни. Според мен то
e много по-голямо. Например през 2008 г. поддържах 150 души персонал,
сега при мен работят 15
души. Пазарът се насити.
Големите ремонти в комплекса „Марица-изток”,
строителството на ТЕЦ 1
и реконструкцията на ТЕЦ
3 приключиха. Там бяха наети повече от 400 – 500
чуждестранни специалисти, които имаха нужда
от луксозни жилища, но
след като си свършиха работата, освободиха апартаментите.
Вече я няма глътката
въздух от предприемаческото строителство. При
банкова система, която
не отпуска кредити в сектора, пазарът не само се
насити, но и се затвори.
В момента най-големите инвеститори в област
Стара Загора са общините. И то най-вече онези,
които са активни и са привлекли средства по оперативните програми. Това
са единствените живи и
свежи пари, които влизат

Ямбол

в отрасъла.
През нови я
програмен период 2014 – 2020 г.
трябва да има
по-справедливо
разпределение по
оп ерат ив н и те
програми и по-голяма активност
от общините. Специално
за територията на област Стара Загора големият проект, който ще
бъде реализиран, е свързан с инфраструктурното
строителство. Това е изграждането на тунела под
Шипка. Друг проект, за
който община Стара Загора спечели финансиране,
е превръщането на бившите артилерийски казарми
в парк. Той е за около 4,5
млн. лв.
Основният проблем е
липсата на работа. Смятам, че след проведените
разговори с ръководството на община Стара Загора това ще се промени.
Ако се приемат и новите
поправки в ЗОП, поне 30%

от обектите ще се дават
на местни подизпълнители. Няма логика фирма от
друг регион да взима повечето обекти в нашата област. Трябва да има справедливо разпределение
на обема строителство,
особено по оперативните
програми.
Бих казал, че работим
добре с местните власти. Проявяват разбиране по въпросите, които
поставяме. Кризата е
тотална и властите гледат да помагат с каквото
могат. Планираме организацията на семинар съвместно с Изпълнителна
агенция „Главна инспекция
по труда”. Целта е техни
експерти да споделят основните проблеми, които
констатират при проверките на строителните
фирми, за да могат те
да се преодолеят в бъдеще. Личните контакти са
най-важни. Това е и моят
съвет към другите колеги
от областните представителства.

Инж. Петко Балабанов, председател на ОП на КСБ – Стара
Загора (в средата), инж. Васил Илиев, председател на
Контролния съвет към ОП, и инж. Никола Нешев, председател
на Комисията по етика към ОП

Разград
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Инж. Георги Изворов,
председател на ОП на КСБ:

ǙǬǻǺǽǷǱǰȆǶǽǱǳǬǭǱǷȋǳǮǬǻǺǯǺǷȋǸǬ
ǳǬǰǼǿǲǹǺǽǾǮǽǱǶǾǺǼǬ
Характерното при нас
е липсата на частни инвеститори. Именно това е
една от основните причини
за изоставането на региона.
Местните компании са принудени все повече да кандидатстват по обществени
поръчки, които в момента
са единственият източник
на доходи за нас.
На територията на областта има големи заводи и
част от по-малките фирми

С кмета на община Разград Денчо Бояджиев

работят по техните програми за капиталово строителство. За съжаление
рецесията се почувства и
там, което доведе да значително намаление на обемите. Друг голям проблем за
Разград е високата безработица.
Основната трудност,
появила се вследствие на
икономическата криза в
страната, е липсата на
работа. Големият бум в
строителството, който
продължи допреди няколко
години, доведе до промени
в структурата на пазара.
Създадоха се много нови
дружества. Бяха генерирани
и количества строителни
мощности, голяма част от
които бяха създадени след
теглене на банкови кредити.

Това от своя страна принуди фирмите да работят на
минимални цени, за да могат
да обезпечават тези заеми.
Появи се и нелоялната конкуренция. Сивият сектор и
корупцията също са сериозни проблеми за местните
компании и за сектора като
цяло.
Друга голяма трудност
за нас е липсата на кадри.
В регион като нашия се
връщат все по-малко специалисти с необходимата
квалификация, които могат
да бъдат в полза на фирмите. Този проблем стои на
дневен ред и в национален
мащаб. Все по-малко можещи младежи се насочват към
нашия отрасъл. Държавата
е необходимо да направи
връзката между универси-

тетите и бизнеса, за да се
произведат кадри, от които
секторът има нужда.
Всеобщ проблем е и законовата база. Много е хубаво,
че Камарата на строителите в България активно работи върху готвените промени в Закона за устройство
на територията и Закона за
обществените поръчки.
Според мен деполитизацията на икономиката би
решила голяма част от проблемите ни. Тя ще регулира
пазара и ще даде възможност на сериозните фирми
да се развиват.
Създаването на електронни досиета на компаниите ще улесни провеждането на тръжните процедури.
Има три основни страни
при протичането на инвестиционния процес. Едната е
този, който влага средства,
втората – който проектира,
и третата – който изпълнява. Не бива този процес да
се товари излишно.
В момента капацитетът и потенциалът на
надзорните фирми не се
използва правилно. Техните
функции все още не са ясно
обособени. Според мен тези
фирми трябва да се използват повече като консултанти, което би довело до подобряване на строителния
процес като цяло.

Инж. Петя Петрова, председател на ОП на КСБ:

ǛǼǺǯǹǺǳǴǼǬǸȃǱǓǚǛǺǾǹǺǮǺȅǱǻǼǱǾȆǼǻǴǻǼǺǸȋǹǬ
Ситуацията в област Ямбол е като
в цялата страна – икономическата криза все още не е преминала. Причина за
това са силно ограничените инвестиции
в региона. Основните възложители остават държавата и общините. Строителството на жилищни, административни и
учебни сгради сериозно е намаляло. Главно се разчита на възложителите, които
оперират със средства от европейските
програми.
Проблемите са общовалидни за всички компании. При положение, че преобладаващият дял от инвестициите в строителството е по европейски програми и
от публични средства, нормално е трудностите да са свързани с търговете.
Приключи първият за страната ни програмен период, а още няма окончателна
яснота по новите оперативни програми.
Стоят и неизвестните по започнатите проекти по ОП „Околна среда 2007 –
2013”.
Въпреки промените в Закона за обществените поръчки не се получиха
желаните и търсените оптимални решения за строителите. Крачка напред е

улесненият достъп до документацията.
Възложителите разбраха необходимостта от осведоменост на потенциалните
изпълнители. Голямо постижение е публикуването на протоколите на тръжните
комисии, с което се облекчават участниците, а и се упражнява контрол върху работата на комисията.
От друга страна, остават изискванията за финансови отчети, изпълнени
обекти и референции, както и копия на
удостоверенията на КСБ. Комисията за
воденето, поддържането и ползването
на ЦПРС е достатъчно компетентна, за
да преценява възможностите на дадена
фирма да извършва дейност в определени
категории строежи. Сайтът на Камарата е публичен и дава максимална информация за всяко строително дружество,
а се налага отново да доказваме факти,
които са оповестени. Това допълнително
повишава нивото на административната тежест при подготовка на документация по тръжна процедура. Отпадането
на такива критерии би спестило време
на комисиите, а оттам ще се съкрати и
срокът за възлагане на поръчката.

Очакванията на строителните фирми бяха да се регламентира ясно участието на подизпълнителите, дори и в
процеса на работа по поръчката. Оказва
се, че те трябва да са известни още при
сключване на договора с възложителя.
Не е дефиниран предметът на поръчката, а се иска от изпълнителя да посочи
подизпълнители, които може и да не му
свършат необходимата работа.
Обединени бяхме около становището,
че за по-голяма рентабилност в стойността на поръчката трябва да отпадат кандидатите, предложили най-високата и най-ниската цена, но това отново
не се случи.
Необходимо е да се засили участието на представители на КСБ в диалога с
местната власт. Не е достатъчно спорадичното включване в обсъждания по
европейски проекти на дадена община.
Трябва да присъстваме на всяка среща
на кмет или областен управител с представители на изпълнителната власт,
да участваме в Регионалния съвет за
развитие на Югоизточния регион за планиране, да бъдем активни в отстояване

на позициите на строителите, да имаме
достъп до повече информация за инициативите в регионален план.
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¤ÒÕÃÒÊÌÂÔÂf³ÔÒÐÊÔÇÍu
Мартин Славчев

Инж. Павел Калистратов,
управител на
„Калистратов груп” ООД:

И през тази година в рубриката „Строител” ни гостуваха някои от най-изявените
представители на бранша. Те споделиха с читателите на изданието своя професионален опит и добрите практики при реализирането на проекти както в България, така
и в чужбина. Разказаха любопитни истории от всекидневието и подчертаха важната
роля на КСБ за утвърждаването на авторитета на сектор „Строителство”. Ето и
някои от най-интересните лица през годината.

ǴȖȧȚȗȢȚȍȐȏȞȧȓȖ
șȊȢȘȏȈȕșȉȘȈȕȠȈ

Инж. Севдалин Петров, управител
на „Александър Първи” ЕООД:

ǹȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȍȊȍȟȕȈȚȈ
ȗȘȖȜȍșȐȧ
Инж. Севдалин Петров – управител на
„Александър Първи” ЕООД и председател
на ОП на КСБ – Русе, е роден през 1952 г.
в града на Белокаменния мост на Кольо
Фичето – Бяла. Детството му преминава
там. Завършва Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев” в Русе, специалност
„Строителство и архитектура“. След
това се дипломира като инженер във
ВИАС (дн. УАСГ) със специалност ВиК.
„Попаднах в бранша съвсем случайно.
Първоначално исках да се запиша в наймодерната специалност по онова време –
„Радио и телевизия”. Тогава „малкият екран“ тъкмо навлизаше в нашата страна
и всички искахме да станем радио-телевизионни техници. Но за съжаление не ме
приеха и вуйчо ми ме накара да кандидатствам в ПГСАГ „Пеньо Пенев”. Класирах
се на 3-то място. Тогава нямаше приемни изпити, само оценките от дипломата.
Всички бяха доволни, с изключение на мен.
Една от причините да не искам да уча в
ПГСАГ „Пеньо Пенев” беше, че не ми харесваше синята им униформа. Докато в
електротехникума носеха бели ризи със
сини емблеми”, спомня си инж. Петров.
„Любовта ми към строителството
запали арх. Бояджиев, който убедително
и образно разказваше историята на ар-

хитектурата. Още на втората седмица
прецених, че съм на правилното място”,
подчертава инж. Петров.
Първите стъпки в професията прави
веднага след като се уволнява от казармата. Постъпва на работа в „Заводски строежи” като строител, защото
по това време няма свободна позиция
за технически ръководител. Тогава се
сблъсква с всички по-негативни страни
на професията. „Майсторите, които знаеха, че съм техник, често ме пращаха „да
изпразвам въздуха от тубите с вода”, да
им купувам цигари и т.н.”, споделя той.
„След няколко месеца станах помощник технически и технически ръководител. Работил съм на най-важните обекти
на територията на Русе – химическите
заводи, Комбината за тежко машиностроене (КТМ) и др. В един момент станах пълномощник на Окръжния съвет на
профсъюзите на КТМ. Няколко години бях
секретар на всички организации, а по
това време на обекта работеха около
1500 строители. Комбинатът и до момента си остава един от добре изградените обекти, който приютява много
частни фирми и продължава да функционира”, казва инж. Петров.
„Строителството е вечната професия. Откакто свят светува,съществува
и нашият занаят”, завършва своя разказ
инж. Севдалин Петров.

Моят път е изцяло свързан с бранша.
Аз съм потомствен строител. Баща ми
и двамата ми дядовци също са били част
от тази благородна професия.
Истинско щастие е, че имах шанса да
строя много и различни по своята същност обекти. Изпълнявал съм проекти от
цялата палитра на професията – пътища, стадиони, мостове, болници, жилища,
зали и т.н. Няма нещо, което да не съм
строил.
Аз съм един от хората, които работят в полза на Камарата на строителите в България още от самото й създаване. Според мен КСБ трябва да остане
такава организация, каквато беше замислена в началото – да бъде на целия
бранш, да отстоява интересите на професията. Камарата трябва да обединява
строителите.
Мога да заявя, че в. „Строител” е едно
чудесно начинание. От самото начало
подкрепих идеята за неговото създаване.

Щастлив съм, че се получи действително
много добро издание. Всички важни събития, свързани с бранша, се отразяват
коректно. В. „Строител” е сред най-добрите неща, които Камарата притежава.
Малко професионални сдружения у нас могат да се похвалят с такъв силен вестник. Той е официозът на бранша. Пожелавам на екипа на изданието още много
успехи и да продължава все така да следи
живота на нашата професия.
Винаги съм се стремял да имам човешко поведение. Не обичам показността. Предпочитам по-земните неща. Безкрайно съм отдаден на фамилията си.
Едно от нещата, които правя, е да наваксвам пропуснатото време със съпругата и дъщеря си от годините, в които
работех по 16 – 18 часа в денонощието.
Хобито ми се казва Поли – моята внучка.
В момента тя е на 5 годинки.
Удоволствие за мен е да пътувам. Харесвам историята.

Инж. Димо Мирчев, управител на „Пътстроймонтаж” ООД:

ǷȘȍȒȈȓȍȕȖȔȕȖȋȖșȍȏȈȕȐȔȈȊȈȔȍșȉȦȘȖȒȘȈȞȐȧ
Инж. Димо Мирчев – управител
на „Пътстроймонтаж” ООД и председател на ОП на КСБ – Силистра,
е роден на 11 юли 1975 г. в китното
селце Добротица, което е разположено на 36 км югозападно от Силистра. Средното си образование
завършва в Техникума по механотехника, специалност „Електрообзавеждане и електроснабдяване на
промишлени предприятия”. Следва
висше образование в Техническия
университет във Варна, специалност „Електрообзавеждане на корабите”. Има магистратура от Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий”. Тя е по „Стопанско управление”. В момента завършва и магистратура „Пътно строителство” във Варненския свободен
университет „Черноризец Храбър”.
След пенсионирането на баща си

инж. Мирчев наследява поста му на
управител на фирма „Пътстроймонтаж” ООД.
„Първоначално не съм мислил, че
ще се занимавам със строителство,

въпреки че винаги съм проявявал
интерес към бранша и обичам да
изграждам. За мен беше предизвикателство да се включа в този
вид дейност и да реализирам много цели, които си поставих покъсно”, споделя строителят.
„Отначало почти всичко ми
беше ново и непознато. Изказвам
благодарности на баща си – Петър Лазаров, който ме въведе
в бранша. През първите години имах повече време да съм на
строителната площадка, защото бюрокрацията беше по-малко.
Но след 2010 г. тя надделя многократно и в момента всички
фирми в страната се занимават
повече с административна работа,
отколкото с основната си дейност
– строителството”, допълва инж.
Мирчев.
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Инж. Николай Чомаковски, управител на „Пайп систем” АД:

ǯȈȌȈȖȞȍȓȍȍȠȐȌȈșȍȘȈȏȊȐȊȈȠ
ȊȉȢȓȋȈȘșȒȈȚȈȉȐȏȕȍșșȘȍȌȈ
ȚȘȧȉȊȈȚȔȕȖȋȖȐȕȈȚȐțȗȖȘȐȚȖșȚ
ȒȈȒȚȖȐȏȌȘȈȊȈȘȈȉȖȚȈ
През 2014 г. „Пайп систем” АД, една
от компаниите – членове на Камарата
на строителите в България (КСБ), отбеляза своя 10-годишен юбилей с изискано
тържество в столичния The Residence
Еxclusive Сlub. На събитието присъстваха приятели и бизнес партньори на
фирмата.
Инж. Николай Чомаковски – управител
на „Пайп систем” АД и член на Управителния съвет на КСБ, получи поздравителен адрес от председателя на Камарата

инж. Светослав Глосов. Главният редактор и прокурист на в. „Строител” Ренета Николова връчи поздравителен адрес
и от Съвета на директорите на дружеството, както и авторска фотография
на Денис Бучел от екипа на изданието
на Камарата.
„Бих искал да благодаря на приятелите, които уважиха нашия празник.
Обръщам се към вас така, защото всички, които присъствате на нашето тържество, сте както мои близки, така и

Богомил Петков, управител на фирма
„Мазалат” ЕООД:

ǵȍȘȈȏȊȈȓȧȑȈȒȖȕȍȔȖȎȍȠ
ȌȈȐȏȋȘȈȌȐȠȗȖȌȖȉȘȖ
Богомил Петков – управител на фирма „Мазалат” ЕООД и председател на
Областното представителство на Камарата в Габрово, е роден на 4 октомври
1966 г. в Севлиево. Висшето си образование завършва в Стопанската академия
„Д. А. Ценов” в Свищов със специалност
„Икономика”.
Може да се каже, че за Богомил Петков
дюлгерската професия е семейна традиция. Неговият дядо също е бил майстор
строител. „Той винаги ми казваше, че не
трябва да разваляш нещо, ако не можеш
да изградиш по-добро. И до днес аз винаги
спазвам този съвет”, споделя председателят на ОП на КСБ – Габрово.
Първите стъпки в кариерата му започват в началото на 90-те години на XX в.
„Отначало стартирах с ремонт на моя
сграда и промених нейното предназначение за търговски цели. Впоследствие реновирах няколко постройки, а освен това
построих фабрика за трикотаж”, разказва
той.
През 1998 г. Богомил Петков изгражда
първия си бетонов център, a през 2003 г.
купува строителна фирма „Мазалат”
ЕООД в Севлиево, на която и до днес е
управител.
„Най-интересният обект, по който
съм работил, е възстановяването и доизграждането на Върбеновата къща в
пешеходната зона на Плевен. Сградата

приятели на „Пайп систем”. Изминаха 10
години от основаването на нашата компания. Някои казват, че са много, други
твърдят обратното. Щастлив съм, че
днес мога да се обърна назад и с удоволствие да наблюдавам постигнатото
през този период.
Изказвам своята искрена признателност към семейството си, защото
именно те бяха хората, които плътно
стояха зад мен и ме подкрепяха през цялото време. Също така благодаря и на

страхотния си екип, който е в основата
на нашите добри резултати”, обърна се
към гостите инж. Чомаковски при откриването на тържеството.
„За да оцелееш и да се развиваш в
българската бизнес среда през последните години, трябват много инат и упоритост, както и здрава работа. Ние в
„Пайп систем“ приехме предизвикателствата на кризата като възможност и
това в крайна сметка ни донесе успех”,
каза още управителят на фирмата.

Красимир Милушев, управител на „Красстрой” ООД:

ǪȐȕȈȋȐȡȍșȢȔȟȈșȚ
ȖȚȋȐȓȌȐȧȚȈ
е паметник на културата от национално
значение, с уникална архитектура, проектирана в австрийски стил”, казва Петков.
Той запазва скромност и на въпроса,
как би описал себе си в личен план, отговаря: „Не обичам да говоря за себе си.
По-важно е какво ще кажат хората. Ако
с две думи трябва да се определя, аз съм
амбициозен и много работещ човек.”
„Като най-голямата браншова организация и с широка мрежа от регионални
структури Камарата на строителите в
България е авторитетна и силна. Тя може
да влияе на политики и позиции, да регулира взаимоотношенията между участниците в строителния процес, да е коректив на държавни решения и намерения в
областта на строителството.
Полезно би било КСБ
да инициира и организира
още национални и международни срещи и семинари, които да ни дадат
възможност да опознаем
чуждия опит, стандарти и
технологии, начин на работа, управление на човешки
ресурси, взаимодействие
с различни заинтересовани страни, участие в
обществени поръчки, иновативни приложения и т.н.
За нас този опит е ценен
и мотивиращ, дава ни нови
насоки за развитие, идеи и
знания.”

Красимир Милушев –
управител на „Красстрой”
ООД и зам.-председател
на ОП на КСБ – София, е
роден в Говедарци, община
Самоков. Завършва специалност „Строителство
и архитектура” в техникума „Йорданка Николова”
в Пловдив. Макар че три
пъти го приемат в Лесотехническия университет и в Минно-геоложкия
институт, той отказва
да учи там, защото иска
да бъде строител. Нищо
друго.
Професионалният му
път започва през 1975 г. в
системата на ГУСВ. „Там
научих занаята по примера на много мои колеги. И
сега, като се видим старите строители, си спомняме за тези времена с
много добро чувство. Неслучайно, когато частният

сектор се появи, много от
ръководителите на фирми
бяха от ГУСВ“, обяснява
Милушев.
По-късно в продължение на три години работи
в ДФ „Социален отдих”.
През следващите девет
години е в завод „Владо Георгиев” в Самоков, където
се занимава с изграждане
на сглобяеми къщи. Когато през 1986 г. става голямото земетресение в
Стражица и Попово, само
за 2 години са построени

около 550 дома. Милушев
работи и в „Маркан”, след
което се отделя и създава своя собствена фирма.
През 1999 г. той основава
„Красстрой” ООД.
„Освен всичко останало през последните 7 – 8
години фирмата ни стана
и семейна. Към нея вече
работи и синът ми, който
е строителен инженер.
Той е съуправител с 50%
участие и се занимава с
ръководството на изпълнителната част. Разделили сме си работата и
взаимно си помагаме”, разказва зам.-председателят
на ОП на КСБ – София.
През последните 15 години Красимир Милушев е
изпълнявал редица обекти
на територията на столицата, Самоков, Боровец
и др. „Строител съм. Обичам си професията и смятам, че имам богат опит
в нея. И винаги ще бъда
строител”, казва Красимир Милушев.
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Или как работим и празнуваме заедно

Снимки в. „Строител“

Невена Картулева

Отиващата си 2014 г.
започна за в. „Строител“ с...
награда. Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ни връчи своята
грамота в категория „Тесен
специалист“ през януари.
Още по-важното е, че благодарение на усилията и неуморната работа на целия
екип успяхме и да завършим
годината така – с отличия.
Нашите предколедни подаръци бяха почетната грамота
от Българската браншова
асоциация „Пътна безопасност“ за принос в областта
на пътната безопасност
и грамотата за специален
принос и подкрепа за утвърждаването на медиацията
от Националната асоциация
на медиаторите. Онова, което се случи между първата
и останалите две награди
през нашата пета година

Почетният председател на КСБ инж. Симеон Пешов, кметът на
София Йорданка Фандъкова и председателят на УС на Камарата
инж. Светослав Глосов

Зам.-министър Бранимир Ботев поздрави екипа на вестника

сеца сухи тренировки, след
които на 3 април 2009 г. излиза първият брой на в. „Строител“. След това покани на
сцената инж. Симеон Пешов,
който е начело на Камарата,
когато организацията взема
решението да издава браншови вестник. „Спомням си,
че преди пет години, преди
сухите тренировки на екипа, имаше една година спор
в Изпълнителното бюро на
Камарата, дали да имаме, или
да нямаме вестник. Консултирахме се с различни хора,
в това число и с мастити

Председателят на Съвета на директорите инж. Пламен Пергелов, изп. директор на КСБ и член на СД инж. Иван Бойков и
прокуристът и гл. редактор на в. „Строител“ Ренета Николова
посрещаха гостите, сред които беше и президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев

като медия, беше свързано
с промени, предизвикателства, но и развитие и израстване.
В края на януари разширеният УС на Камарата избра
нов Съвет на директорите
на вестник „Строител“. За
негов председател беше определен инж. Пламен Пергелов, а за членове – инж. Иван
Бойков, който заемаше тази
позиция и в предишния съвет,
и инж. Любомир Качамаков.
Първата идея, която реализирахме с подкрепата на
новото ръководство, беше
започването на рубриката
„КСБ за региони в растеж“.

С представянето на област
Кюстендил тя стана факт
на 21 март. Амбицията ни
беше да дадем възможност
на всеки член на Камарата
да сподели своето мнение и
позиция. Вярваме, че до голяма степен успяхме. Ще продължим да го правим и през
2015 г., за да сме проводник
на конструктивните идеи и
предложения за подобряване
на ситуацията в строителния сектор.

Петият рожден ден
за нас беше не са мо
празник, а и момент, в кой-

то направихме равносметка
за извървения дотук път и
за задачите пред нас. На 3
април съвсем заслужено се
поздравихме с чаша шампанско, защото истински
удовлетворени и щастливи
от работата ни направиха прекрасните пожелания,
които получихме от ръководството на Камарата и от
държавните институции.
Малко по-късно събрахме нашите партньори на коктейл
в столичния „София хотел
Балкан“. Сред гостите бяха
членовете на УС на КСБ, областни председатели, представители на централната

и на местната власт, колеги,
рекламодатели и приятели.
Празненството беше
открито от водещия Явор
Симов – един от първите редактори в екипа на в.
„Строител“ и журналист в
БНТ. Той припомни периода
на наливането на основите
на вестника, като подчерта,
че в него са вложени ентусиазъм, журналистически хъс и
много, много труд. Водещият
разказа за първите стъпки
на изданието – събирането
на екип от главния редактор
Ренета Николова, организирането на офиса, работата
по концепцията и трите ме-

издатели на вестници с история. Всички казваха: накъде си тръгнал, Симо? Аз им
отговарях, че не става дума
за конкуренция, а за създаването на браншови вестник.
Така след делови разговори,
спорове, анализи беше взето решение и с много вяра,
надежда, интерес се роди в.
„Строител“. Надеждите ни
напълно се оправдаха. Вестникът стана нашият пътеводител, той е в центъра на
всички събития в отрасъла,
намира проблемите далече
от политиканстването и ги
отразява по достойнство.
Да направиш вестник по

време на криза, да запазиш
баланса между противоречията, защото ние сме единна
структура, но и конкуренция
– това е голямото постижение на нашето издание“, подчерта инж. Пешов.
Председателят на УС на
КСБ инж. Светослав Глосов
се обърна към нас с думите:
„В началото имаше скептично настроени колеги, но
днес са сред нас в залата
– постепенно от критици
те се превърнаха в приятели на вестника. Това значи,
че сме направили добър продукт. Нека след 50 години да
покажем един още по-добър
вестник!”
Сред официалните гости
на събитието бе кметът на
София Йорданка Фандъкова,
която също поздрави екипа
на изданието и Камарата.
„Благодарение на строителния бранш София и страната
се промениха. Това се отнася до жилищата, строителството и реконструкцията
на пътища, изграждането на
инсталации за третиране на
отпадъци, детски градини и
обекти от социалната сфера. Всичко това е ваше дело.
Радвам се, че Столичната
община се явява вашият
най-голям инвеститор. Дори
в условията на криза вие успявате. Защитаваме с общи
усилия европейски проекти,
за да може бизнесът да се
развива, да се създават работни места”, каза Йорданка
Фандъкова.
„Искам да благодаря на
всички, които полагат усилия нашият град да става
по-красив, да се развива. Пожелавам много, много успехи
на в. „Строител”! И нека все
така позитивно и прагматично да отразява всичко,
което се случва в строителния бранш“, добави тя.
„Първата ми асоциация
за вашите пет години дойде
от сакралните петилетки, с
които строяхме социализма,
но нещо не се получи… В същото време виждам какво се
е случило тук за пет години.
Имате прекрасен продукт, с
който можете да се гордеете”, заяви в приветствието
си Бранимир Ботев – зам.министър на икономиката
с ресор „Туризъм”. „Очевидно проблемът не е периодът. Очевидно проблемът е
в целта и в екипа, който е
трябвало да я постигне. КСБ
е пример за браншова организация, която е единна в
постигането на целите си.
Това е сектор, в който има
на пръв поглед толкова много
конкуренция, толкова много
идеи, а в същото време, когато имате крайна цел, вие
сте обединени. Трябва да
призная и друго. Без строителство няма туризъм.
Обратното обаче също е
вярно. С избора на Камарата Рени Николова да оглави
вестника вие показвате, че
България понякога признава
своите таланти… Вярно,
след Европа, защото през

Специален гост на тийм билдинга бе инж. Светослав Глосов, председател на УС на КСБ. На
снимката са и председателят на СД на в. „Строител“ инж. Пламен Пергелов, членовете на СД инж.
Любомир Качамаков и инж. Иван Бойков и гл. редактор Ренета Николова

На обучението присъстваха и кореспондентите на изданието

2007 г. тя стана журналист
на Европа, а това е като да
получиш „Златната топка”
във футбола. От тази позиция начело на вестника на
българските строители вие
имате Меси или Кристиано Роналдо. Пожелавам още
много успехи”, добави зам.министър Ботев.
Главният редактор Ренета Николова благодари за
поздравленията и хубавите
думи, за това, че за отбелязването на петия ни рожден
ден са се събрали толкова
позитивни, усмихнати хора –
приятели и съмишленици. Тя
пожела на изданието да вървим нагоре, да се развиваме,
с труда, уменията и доказаните си качества да ставаме по-добри, по-интересни,
по-търсени. И да имаме поводи за повече добри новини
за строителите. След това
настъпи и най-важният момент за всеки рожденик –
разрязването на тортата
на фона на „Многая лета“, с
която ни поздравиха нашите
гости и приятели в залата.
Съвсем скоро пристъпихме и към изпълнение на пожеланията. За да продължим
да създаваме все по-качествен продукт, организирахме
обучителен семинар. „Работейки в екип, постигаме повече“ беше мотото на

тийм билдинга
на в. „Строител“, който
се проведе в хотел „Персенк“,
Девин. Събитието събра
екипа на вестника и кореспондентите от областните
представителства. Сред
гостите бяха председателят на КСБ инж. Светослав

Глосов и председателят на
Контролния съвет на Камарата Валентин Николов, а
сред участниците – председателят на СД на дружеството инж. Пламен Пергелов и член на УС на Камарата,
изп. директор на КСБ и член
на СД инж. Иван Бойков и
инж. Любомир Качамаков –
член на СД на вестника и на
УС на КСБ. „Сигурен съм, че
отборът на в. „Строител“
ще продължи да укрепва все
повече. Пожелавам ви екипът да става все по-силен,
да дава по-добра продукция
и да има нови победи“, каза
инж. Глосов при откриването
на семинара. Инж. Пергелов
подчерта необходимостта
от повече анализи и отразяване в по-голяма степен
работата на Етичната комисия. От своя страна инж.
Любомир Качамаков апелира
към кореспондентите да
бъдат по-активни, защото
вестникът е национален и е
важно събитията, които са
извън София, да се отразяват на страниците му.
Инж. Иван Бойков напомни за ключовата роля на новата рубрика „КСБ за региони
в растеж“, която е трибуна
за областните представителства на Камарата, но и
за общините. По думите му
е необходимо репортерите
от изданието постоянно да
разясняват възможностите
на новите оперативни програми за строителството,
за да са по-добре запознати
фирмите у нас.
„Политиката на Камарата минава през вестника.
Един от големите успехи на
изданието е, че дори в сложна политическа ситуация

успя да работи с всички балансирано. Това показва стабилитет и база за сериозно
развитие в бъдеще“, подчерта инж. Бойков.
Последваха дискусии и
предложения, някои от които
вече са факт по страниците на в. „Строител“.
Краят на годината отново отбелязахме заедно – с

душа и сърце. Пожелавам на
вас и на вашите семейства
здраве, щастие, любов и много верни приятели.“
Инж. Иван Бойков – член
на СД на вестника, напомни за предисторията на
изданието. Той разказа за
проучването, което Камарата е провела през 2008 г.
в партньорство с „Алфа Рисърч“, като въпросът към
анкетираните е бил дали са
запознати с организацията
КСБ и нейната работа. „Положителните отговори бяха
едва 5%. Днес 100% биха
отговорили с „да“, и това в
голяма степен се дължи на
в. „Строител“. За шест години вестникът и екипът
израснаха пред очите ми.
Ще ви бъде все по-трудно да
ставате по-добри, защото
сте достигнали високо ниво.
Изданието е фактор. Благодаря за съвместната работа
през годините. Бъдете живи
и здрави и весела Коледа на
вас и вашите семейства“,
пожела инж. Бойков на целия
екип.
Главният редактор Ренета Николова изказа искрени
благодарности към Съвета
на директорите. „Хубаво е
човек да работи с подкрепата на своите ръководители
– това го стимулира да се
развива, да дава все повече
и повече от себе си. Благода-

чен, и в професионален план.
Последва официалното
връчване на призовете на в.
„Строител“. И тъй като се
стремим да прилагаме индивидуален и творчески подход, те също не бяха съвсем
обичайни. Всеки от колегите
получи грамота с филмово
название – според заслугите
си през годината.
Председателят на СД и
главният редактор връчиха
призовете в следните категории: „Някои го предпочитат
горещо“ – за Георги Сотиров
за най-много споделени кафета и направени интервюта с
кметици и кметове; „Имало
едно време“ – за Елица Илчева за най-много написани материали за големите
строителни достижения на
България; „Сладкият мирис
на успеха“ – за Десислава
Бакърджиева за най-голям
прогрес през годината; „Специалист по всичко“ – за Емил
Христов за успешна изява
във всички сфери на работа
в редакцията; „Самотният
ездач“ – за Мартин Славчев
за успешно реализираната
нова рубрика „КСБ за региони в растеж“; „Тънка червена
линия“ – за Миглена Иванова
за куража да започне работа
във в. „Строител“; „Мисията невъзможна“ – за Калоян
Станчев за това, че се справя и в най-критични ситуа-

тролна кула“ – за Мартин
Мариов, който се стреми
да държи офиса под контрол
дори когато е в печатницата. Двамата графични дизайнери – Галя Герасимова и
Владимир Георгиев, получиха
приз в категория „Красив ум“
за това, че с мисъл и емоции
правят вестника по-хубав.
„Орлово око“ беше връчен на
двете коректорки – Даниела
Славчева и Румяна Кръстева,
за това, че откриват грешки и там, където другите не
могат.
Специален приз имаше и
за главния редактор Ренета
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Ренета Николова
за най-справедливия
и твърд ръководител

Пламен Пергелов
председател на СД
на „Вестник Строител“ ЕАД
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Мартин Славчев

за успешно реализираната нова
рубрика „Региони в растеж“

коледно парти
Ренета Николова
прокурист и гл. редактор

Пламен Пергелов
председател на СД
на „Вестник Строител“ ЕАД

2014
Приз на в. „Строител“

áēþĂü÷ĂăĄùøăĂċüĆôĆ÷ĂĄùčĂ
4PNF-JLF*U)PU
ЗА

Георги Сотиров
за най-много споделени кафета
и направени интервюта с кметици
и кметове

Ренета Николова
прокурист и гл. редактор

в ресторант „Жасмин“,
София. Председателят на
СД на в. „Строител“ инж.
Пла мен Пергелов откри
празненството с думите:
„Приятно ми е да съм с вас
в тази хубава вечер. Съвсем
скоро започнахме отчета за
дейността на дружеството
пред УС на КСБ с това, че
сме щастливи да работим
с такъв екип – млад, красив
и талантлив, ръководен от
добър професионалист. Благодарим за това, което правите, защото го правите с

ря, че отстоявате принципни позиции, независимостта,
която сме си извоювали, и
всичко, за което сме работили и работим – да създаваме
качествен продукт, ползван
като източник на достоверна информация от строителния бранш, институциите,
дори посолствата“, обърна
се тя към членовете на СД.
Главният редактор благодари и на екипа за съвместната работа през изминалата една година и пожела на
всички хубава 2015 г. и в ли-

ции; „На всеки километър“
– за Свилена Гражданска за
журналист, работил най-много и в най-различни ресори;
„Скорост“ – за Теодор Николов за най-скоростно качване
на вестника на сайта, дори
преди да е отпечатан; „Дързост и красота“ – за Невена Картулева за това, че с
дързост и красота покорява
и интервюира научната общност; „Високо напрежение“
– за Мирослав Еленков за
най-високоволтови отношения с пиарките на ЧЕЗ; „Кон-

Пламен Пергелов
председател на СД
на „Вестник Строител“ ЕАД

Николова в категория „Закон
и ред“ – за най-справедливия
и твърд ръководител. Отличието „Трима крале“ беше от
целия екип за най-готиния СД
– инж. Пламен Пергелов, инж.
Иван Бойков и инж. Любомир
Качамаков. Последва томбола, водена от момчетата на
късмета – Калоян Станчев
и Емил Христов. От чувала
на Дядо Коледа те извадиха по подарък и дори по два
за по-големите късметлии.
Партито продължи с много
наздравици, танци и песни.
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Предстои учредяването на още нови регионални
структури

Снимки в. „Строител“
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Мартин Славчев
Може да се каже, че
отиващата си 2014 г.
беше успешна за Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ).
До момента клубовете в
страната са общо 28 на
брой, а в тях членуват над
900 строители ветерани.
През тази година бяха
сформирани регионални
звена във Видин, Кюстендил, Монтана, Разград,
Габрово и Димитровград.
Обособи ха се и 5 секции към софийския клуб
– „Водно строителство”,
„Транспортно строителство”, „Строители воини”,
„Инженерно строителство” и „Гражданско строителство”.
Във Видин местните
строители проявиха голям ентусиазъм към събитието и на учредяването
присъстваха 29 ветерани
– инженери, работили в
областта на проектирането и изграждането на
сгради и съоръжения, техници, бригадири, работници. Всички те през годините са дали своя безценен
принос за създаването на
днешния облик на града с
изграждането на множество домове, промишлени
предприятия, инфраструктурни и туристически
обекти.
З а пр е д с е дател н а
клуба във Видин бе избран
инж. Йордан Бързашки –
дългогодишен проектант
и строител в областта
на водоснабдяването и
канализацията. Инж. Стефан Чорбанов – уважаван и
ценен инженер конструктор, стана зам.-председател, а инж. Димка Скорчева, инж. Йордан Монов и
Малин Райков – бригадир
в областта на високото
строителство, са новите
членове на Управителния
съвет.
Инж. Бързашки поздрави присъстващите с доброто начало и пожела на
всички да са здрави и да
запазят в себе си надеждата и искрицата, предадена от Кольо Фичето.
Той призова ветераните
да бъдат активни в своята дейност и в това да
споделят опита и умени-

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА НАЦИОНАЛНИЯ КЛУБ
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ – СТРОИТЕЛИ ВЕТЕРАНИ,

От името на Управителния съвет на Националния
клуб на строителите ветерани и от мое име найсърдечно ви поздравявам с предстоящите коледни и
новогодишни празници и с настъпващата нова 2015
година и ви желая много здраве, щастие и дълголетие.
Изтича 2014 г., свързана с учредяването на Националния клуб на строителите ветерани, на клубовете и секциите по места. Членският състав достигна над 900 членове.
През изтеклата година отпразнувахме професионалния си празник – Деня на строителя, във всички
клубове и секции с участието на над 800 строители
ветерани.
Честити коледни и новогодишни празници
ята си с по-младите.
За председател на регионалното звено на НКСВ
в Кюстендил единодушно
бе избрана инж. Василка
Борисова. Зам.-председател и секретар станаха
съответно инж. Мишо
Каков и инж. Катерина
Дерлипанска. „Бих искала
да благодаря на колегите,
които се отзоваха на поканата да учредим този
клуб. Надявам се, че за в
бъдеще броят на нашите
членове ще нараства”,
каза инж. Борисова.
„Въпреки че не съм от
бранша, винаги съм се възхищавал на строителите,
защото именно те са хората, създаващи условията, в които живеем. Затова смятам, че този клуб,
а и цялата дейност на
гилдията са изключително важни. Имате нашата
подкрепа”, заяви председателят на Общинския съвет Иван Андонов, който
беше гост на форума.
В Разград присъстващите строители ветерани приеха решение
за учредяване на клуба и
определиха ръководството му, което се състои
от 5-има членове. Това са
председателят Владимир
Атанасов и членовете Величко Георгиев, Димитър
Божанов, Донка Берова,
Веселин Василев.
Контролният съвет
е с председател Петър
Петров и двама членове
– Цони Цонев и Иванка Кирилова.
За почетен председател на клуба единодушно
бе избран 92-годишният

ǯǺǰǴǹǴǙǬȂǴǺǹǬǷǱǹ
ǻǼǺȀǱǽǴǺǹǬǷǱǹǶǷǿǭÅǝǾǼǺǴǾǱǷµ
През декември 2014 г. се проведе Общо събрание
по случай 20 години от учредяването на Националния
професионален клуб „Строител”. На него присъстваха
професионалисти, участвали в голямото изграждане
в България през втората половина на миналия век.
Бяха обсъдени основните проблеми на отрасъла
и бяха приети основните задачи, стоящи пред клуб
„Строител” – по-нататъшно развитие на сътрудничеството с КСБ, Националния клуб на строителите
ветерани и в. „Строител” през следващата година.
Събранието завърши с наздравица за по-успешна
нова 2015 година.

Иван Ганев, известен като
„разградския Кольо Фичето”.
На 10 ок том в ри с е
проведе учредително събрание и в Монтана. Присъстващите строители
ветерани избраха за председател Рангел Спасов, а
за членове на ръководството – Росица Петкова
и Николина Райчева.
Учредителното събрание в Габрово се проведе
на 30 октомври в офиса
на Областното представителство на Камарата
на строителите в България. То беше съчетано
с честването на Деня на
строителя. Избрано бе
тричленно ръководство,
състоящо се от Петър
Петров – председател,
Денка Стоева – зам.-председател, и Тодорка Монева – секретар.
З а пр е д с е дател н а
местната структура в
Димитровград беше избран инж. Кольо Парушев.
В ръководството влизат
още Цвятко Христов, Костадин Ангелов, Камен Желязков и Желянка Тенева.
Бе определен и тричленен
Контролен съвет в състав
Петко Нинов, Станчо Танев и Стоянка Пехливанова. Единодушно бе решено
Клубът на строителите
ветерани в Димитровград
да носи името на поета
строител Пеньо Пенев.
Предстои през 2015 г.
да бъдат изградени звена
в Русе, Шумен и други градове, както и секции „Промишлено строителство”,
„Международна дейност” и
„Наука и нормативни документи”.
През 2014 г. професионалният празник на бранша – Денят на строителя,
беше отпразнуван от 26
клуба и секции, като на повечето места това стана
съвместно с областните
представителства на Камарата на строителите в
България.
На 14 ноември 2014 г.
в централната сграда на
КСБ беше проведена национална среща за обмяна
на опит. На нея присъстваха председателите на
клубовете и секциите,
както и членовете на УС

и КС на НКСВ. Официални гости на събитието
бяха изпълнителният директор на Камарата инж.
Иван Бойков и прокуристът и главен редактор
на в. „Строител” Ренета
Николова.
Изпълнителният директор на КСБ изрази
своето задоволство от
развитието на Националния клуб на строителите
ветерани и от създаденото сътрудничество между Камарата и НКСВ. Инж.
Бойков информира участниците в срещата и за
предстоящите задачи на
КСБ.
„След като НКСВ беше
учреден миналата година,
вие изминахте сериозен
път. За нас беше важно
да видим как започва съвместната ви работа с
областните представителства на КСБ. Имаше
много въпроси към мен, но
в края на краищата, както
разбирам, нещата тръгнаха”, каза инж. Бойков.
„Захванали сме се с амбициозна задача за следващите години. Започваме
да работим активно по
професионалната квалификация на строителните
работници. Отчитаме, че
този въпрос не е решен
в държавата. Имаме амбицията да направим нашата квалификаци я на
строителните работници
такава, каквато е в Германия”, допълни инж. Бойков.
Срещата продължи с
представяне на подробна
информация за предприетите инициативи от
страна на клубовете на
строителите ветерани
в страната. Инж. Дамян
Камбуров и Димитър Йончев – председатели на
структурите в Бургас и
Самоков, докладваха извършените дейности през
изминалата година. Отчет за работата в Пловдив изнесоха инж. Саркис
Гарабедян и Пепа Енчева.
Също така бяха представени доклади от звената
във Велико Търново, Ямбол,
Димитровград, Плевен,
както и от секция „Гражданско строителство”
към софийския клуб.
Зам.-председатели-

с пожелания за здраве, лично щастие и успехи през
2015 г.!
12.12.2014 г.

ИНЖ. Т. ТОПАЛСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКСВ

Както бързо и динамично живяха и изградиха съвременна България, така бързо, празнично и предварително организираха коледното тържество ветераните от НКСВ. Домакинът – инж. Иван Стоянов,
като зам.-председател се беше подготвил подобаващо – с бяло и червено вино, месни деликатеси и
коледни домашни сладки.
Главният редактор на в. „Строител” Ренета
Николова и част от екипа на медията – партньор
на строителите ветерани, бяха сред гостите на
тържеството.
те на НКСВ инж. Виктор
Шарков и инж. Иван Стоянов изнесоха доклади как е
протекло честването на
Деня на строителя в звената на клуба в страната,
информация за обмяна на
опит между различните
представителства, както
и резултатите от предложенията за удостояване
със званието „Почетен
гражданин”.
„Целта на това заседание беше да се обмени
опит, защото се смята,
че нашият клуб е сравнително нов. Това бе първата подобна среща, която
организирахме. Получихме
пълна подкрепа от КСБ.
Също така събрахме информация за дейностите
в отделните клубове, за
мероприятията, които са
проведени. За нас беше важно всички вие да споделите опита, който имате”,
заяви председателят на
НКСВ инж. Тодор Топалски.
Със съдействието на
в. „Строител” бе направен
пълен запис на всички изказвания и предложения,

който впоследствие беше
свален като текст и изпратен до председателите на клубове, секции и до
членовете на УС и КС на
НКСВ.
През изтичащата година на ново, по-високо
ниво бе издигнато и сътрудничеството между Националния клуб на
строителите ветерани и
в. „Строител”, беше отчетено на заседанието.
Беше взето решение за
разпространението на
вестника до всички клубове на НКСВ. От страна
на медията бе акредитиран кореспондент, който
участваше и отразяваше
учредителните събрания и
събитията на НКСВ. Изданието редовно публикуваше поздравителни адреси
към членовете на клуба. В
рубриката „КСБ за региони
в растеж” авторите обсъждаха с представители
на НКСВ важните проблеми на отрасъла редом с
областни управители, кметове на общини и председатели на ОП на КСБ.
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www.ksb.bg
www.vestnikstroitel.bg

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО
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4. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА
(www.vestnikstroitel.bg)

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

Размер
Цена

225х48 пиксела
150 лв./месец

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА
Цяла страница
1/2 страница
1/4 страница
1/8 страница

1000 лв.
500 лв.
250 лв.
125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ
Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ
Цена за 10 кв. см

20 лв.

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4
Тираж 8000 бр.
Тираж до 2500 бр.
Тираж над 2500 бр.

0,20 лв./бр.
0,40 лв./бр.
0,25 лв./бр.

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ50%ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

ǙǬȄǱǾǺǻǺǼǾȀǺǷǴǺǮǶǷȊȃǮǬǺȅǱ
9 ПРОФЕСИОНАЛНО ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ
9 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

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.

За контакти:
0888 55 39 50 – Ренета Николова
0884 20 22 57 – Калоян Станчев
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Инж. Милчо Ламбрев, генерален директор на Национална компания

»ÇÌÂÏÆÊÆÂÔÓÔÄÂÎÇÓÔÒÊÑÒÐÇÌÔÂÑÐ
По ОПТТИ ще стартираме
фаза 2 на Пловдив – Бургас
Десислава
Бакърджиева
Инж. Ламбрев, каква е равносметка ви за 2014 г.? Успяхте ли да постигнете приоритетите си и необходимия
напредък на проектите по Оперативна програма „Транспорт
2007 – 2013” (ОПТ)?
С радост мога да отбележа,
че изпълнихме голяма част от
целите, които си бяхме поставили в началото на годината.
Успяхме да се справим с предизвикателствата, пред които
бяхме изправени, като например
всички природни бедствия, застигнали страната. Реагирахме
своевременно и овладяхме ситуациите с аварийните обекти и
възстановихме движението след
наводнението в Североизточна
България, Старозагорска област, на територията на железопътни секции Горна Оряховица
и Пловдив.
Взехме своите поуки и въведохме допълнителни мерки за
повишаване на безопасността
в гарите с изолирана осигурителна техника, като ограничихме скоростта на движение на
влаковете с 25 км/ч. Въведохме
и денонощен режим на контрол
от органите в спирките с ръчно
управление на стрелки.
През 2014 г. открихме втората скоростна жп отсечка, реализирана със средства от Оперативната програма „Транспорт
2007 – 2013”. В експлоатация
беше въведен железопътният
участък Михайлово – Калояновец, който е част от жп линията Пловдив – Бургас. По втората позиция от проекта Стара
Загора – Зимница работата продължава, като физическото изпълнение е достигнало 91%. На
този етап значително изостават дейностите по последния
участък от проекта Церковски –
Карнобат – Бургас. Напредъкът
е около 74%. Правим постоянни
инспекции.
В началото на годината започнаха строителните дейности в железопътния участък Септември – Пловдив. Беше даден
стартът и на проектите за рехабилитация на Централна гара
София и гара Пазарджик, която
вече е напълно модернизирана и
от края на септември посреща
пътниците с топли и уютни чакални. Физическият напредък за
изграждането на линията Септември – Пловдив за изминалата
година е: позиция 1 – Септември – Пазарджик – 32%; позиция
2 – Пазарджик – Стамболийски
– 20%; позиция 3 – Стамболийски – Пловдив – 37%; и позиция
4 – изграждане на система за
сигнализация и телекомуникации – 42%.
Модернизацията на жп линията Димитровград – Свиленград
продължава с добри темпове.

Инж. Милчо Ламбрев е роден на 10 януари
1966 г. Завършил е Висшето транспортно
училище „Тодор Каблешков”. Притежава
магистърски степени по специалностите
„Транспортно строителство” и „Икономика
на транспортната фирма”. Професионалното
развитие на инж. Ламбрев започва като
технолог по железен път и съоръжения през
1990 г. До 2009 г. заема различни длъжности
в Български държавни железници (БДЖ)
и Национална компания „Железопътна
инфраструктура” (НКЖИ). На 20 октомври
2009 г. е назначен на поста генерален
директор на НКЖИ.

Жп участъкът Димитровград
– Харманли е завършен на 70%,
а Харманли – Свиленград – 59%.
Проектът включва и изграждане на тягови подстанции, което
достигна 47%, и на системи за
сигнализация, телекомуникации
и СКАДА за цялата линия – 66%.
Подписани бяха договорите
за строителство на интермодален терминал в Пловдив, рехабилитацията на гара Бургас
– пътническа, както и за ремонта и модернизацията на тягови подстанции Нова Загора и
Стара Загора. И не на последно
място бих искал да отбележа,
че бяха стартирани редица обществени поръчки, свързани с
подготовката на проекти, предвидени за финансиране в периода
2014 – 2020 г.
Така че към момента приоритетите на Национална компания
„Железопътна инфраструктура”
се изпълняват според заложените срокове. Разбира се, главната цел е рехабилитацията и
модернизацията на железопътната инфраструктура. Доволен
съм, че екипът на НКЖИ работи
усърдно и в синхрон.
Проектите за жп линиите
Пловдив – Бургас, Септември
– Пловдив и Димитровград –
Свиленград продължават да се
определят като рискови. Ще
бъдат ли завършени в срок?
Ръководството на компанията и нейните служители полагат усилия за преодоляване на
проблемите, за да се компенсират закъсненията. Правим
всичко възможно проектите да
бъдат завършени успешно. Изготвят се актуализирани работни програми и графици за
строителството, сроковете се
проследяват, резултатите се
докладват в звената за управление и изпълнение на проектите. Работата на строителите,
инженерите и консултантите
е под постоянно наблюдение и
контрол от страна на НКЖИ.
От звената за управление на
проектите се упражнява ежедневен контрол на място, на
строителните площадки са
командировани наши експерти.
Провеждат се редовни срещи
и се поддържат контакти с
компетентните институции с
цел ефективна координация на

съгласувателните процедури.
Ще направим всичко възможно
обектите да бъдат завършени
навреме.
Имате ли притеснения, че
може да има финансови корекции по тези рискови проекти?
Как ще се справи с тях НКЖИ?
Трябва и ще сведем до минимум потенциалния риск от налагане на такива. Финансовите
корекции за НК „Железопътна
инфраструктура” на практика
са финансови корекции за държавата. Управляваме проекти
с годишен ресурс за усвояване
около 450 млн. лв. (за 2015 г.).
Дори корекция от 5% надхвърля
с пъти собствените приходи
на компанията извън тези от
инфраструктурните такси. Нашата цел е ресурсът на държавата, свързан с железницата, да
бъде насочен към подобряване на
безопасността и модернизацията, а не за изплащане на корекции и затова полагаме всички
усилия да ги минимизираме. За
целта работим с оптимизирана
система за изпълнение и управление на проектите. Внедрили
сме нови правила за организация
и изпълнение на обществените
поръчки в НКЖИ. В процес на

разработване е система за управление и планиране на ресурсите (СПУР), която ще бъде въведена през 2015 г. Провеждаме
текущо обучение на персонала
за повишаване на знанията и
уменията в областите, в които се откриват слабости при
извършване на одитите. В тази
насока сме изготвили формуляр
за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура”
(ОПТТИ) за обучения през програмния период 2014 – 2020 г.
Вие бяхте сред първите
посетители на обновената
жп гара Пазарджик. Така ли
трябва да изглеждат всички
подобни обекти в България?
На какъв етап е изпълнението
на другите две гари – в София
и в Бургас?
Постигнатото в Пазарджик
определено е повод за гордост.
Целта на рехабилитаци ята
беше да осигурим модерно приемно здание за жителите на града, което да отговори на съвременните изисквания за комфорт
на пътниците, и аз считам, че
тя е напълно постигната. Според мен именно така трябва
да изглеждат всички приемни

сгради у нас. С модерна визия,
енергоефективни и предлагащи
комфорт и пълен набор от услуги
на пътниците.
В момента на територията
на гаров комплекс Централна
гара София се изпълняват строително-монтажни работи по
приемното здание, IV и V перон и
прилежащите им коловози, както и по пешеходния подлез. Физическото изпълнение на работите по проекта е почти 25%.
Относно гара Бургас се
надявам още в първите дни на
2015 г. да имаме открита строителна площадка. Програмата
ни за това приемно здание е изключително амбициозна и въпреки усложнената ситуация поради
факта, че сградата е паметник
на културата, успяхме да заложим в проекта всички удобства
за пътниците, които трябва да
им предложи.
Колко гари предвиждате да
обновите през следващата година? С какви средства?
През 2015 г. при осигурени
средства от държавния бюджет
е планирано довършването на
ремонтните работи по приемните здания в Белово и Мърчево,
както и на сградата на Разпре-
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„Железопътна инфраструктура”:
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делителен парк – Фериботен
комплекс Варна. Предвидено е и
обновяване на гара Ботев.
Заложена е и рехабилитация
на жп гара Сливен, частични ремонти на жп гари Кунино, Бобов
дол, Долно Камарци, Голямо село,
Волуяк, Хитрино, Янтра, както и
ремонт на вътрешни помещения
на гара Русе и първи перон на
гара Каспичан. При осигуряване
на допълнително финансиране –
собствени средства на НКЖИ,
е планирано и изпълнението на
дейности за обновяване на обектите в Антон, Благоевград, Дамяница.
Със средства по ОПТ предвиждаме да завършим рехабилитацията на Централна гара
София и на гара Бургас, както
и още 5, включени в обхвата на
проектите за ремонт на отсечките Пловдив – Бургас и Първомай – Свиленград. В тези два
участъка ще бъдат изградени и
3 нови приемни здания и 4 спирки.
Какви други проекти извън
ОПТ реализирахте през тази
година? Колко са приключени?
Използвахме ефективно вре-

ко големи проекта през 2014 г.,
като укрепване на железен път в
междугарието Юнак – Величково
и възстановяването на проектната скорост в участъка София
– Мездра (път №2). Проведена
беше и механизирана рехабилитация в междугарие Плачковци
– Кръстец, в т.ч. тунели №12, 15,
16 и 17, и реконструкция на гара
Кръстец. Сред дейностите бяха
и тези за обновяване на междугарие Кръстец – Радунци, както
и аварийно укрепване и отводняване в междугарието Смядово –
Комунари.
В поделение „Сигнализация и
телекомуникации” през 2014 г. се
изпълняваха обекти по проект
№4 „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства”. Те включиха пресъоръжаване на 20 ръчни бариери с
автоматични прелезни устройства и изграждане на оптична
кабелна мрежа и цифрова апаратура. Изпълнена беше и рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната
техника в жп участъка Пирдоп
– Карлово.
Подменено беше и осветлението на жп гари с енергос-

Снимки авторът

От края на септември 2014 г. гара Пазарджик е с модерен облик

мето за извършване на ремонт
на много участъци и съоръжения
от жп мрежата, като основното ни финансиране и през настоящата година е капиталовият
трансфер от държавния бюджет
и приходите от инфраструктурни такси. Те бяха разгърнати в
районите на всички железопътни секции. Основната задача
беше да постигнем задържане
и привеждане състоянието на
железния път, стрелките и съоръженията в техническа готовност, която да гарантира заложените в графика скорости за
движение на влаковете.
В периода 1 януари 2014 г.
– 31 ноември 2014 г. поделение
„Железен път и съоръжения” е
изпълнило механизирано подновяване на над 29 500 м жп линии
и механизиран среден ремонт
на 68 310 м. Рехабилитиран е и
железен път с тежка пътна механизация над 2,38 млн. м и 808
на стрелки. В резултат на реализираните дейности е постигнато завишаване скоростите
на движение в 5 междугария и са
премахнати 16 други намаления.
И з пол з ва х ме е ф е к т ив н о
времето и приключихме някол-

пестяващи осветители. Проектът е част от програмата на
поделението за развитие възможността за обновяване на
осветлението със съвременни
LED осветителни тела, чийто
експлоатационен живот е около
100 хил. часа, или 15 години.
Какво се случва с интермодален терминал Пловдив?
През май тази година бяха
подписани договорите за изграждане и строителен надзор на обекта. Вече са изпълнени всички подготвителни
дейности, като към момента
се извършват съгласувателни процедури на разработения
технически проект с външни институции. Прогнозите са скоро
документацията по проекта да
бъде внесена в Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) за
съгласуване и издаване на разрешение за строеж, след което
могат да започнат и дейности.
Нашите очаквания са към декември 2015 г. компанията да разполага с един модерен, отговарящ
на европейските стандарти интермодален терминал за обра-

ботка на контейнери в Пловдив.

Как се подготвяхте за новата Оперативна програма
„Транспорт и транспортна
инфраструктура 2014 – 2013”
(ОПТТИ) и Механизъма за свързване на Европа през 2014 г.?
Подготовката ни за ОПТТИ
стартира паралелно с изпълнението на проектите, които
са включени в обхвата на ОП
„Транспорт“. Благодарение на
европейските средства през
миналия програмен период повишихме значително качеството
на техническите ни предложения. Проведохме процедури не
само за проектиране, но и за
изготвяне на ПУП, парцеларни
планове, геодезия, геология,
Оценка за въздействие на околна среда.
По отношение на Механизма за свързване на Европа
указанията за кандидатстване
бяха публикувани едва в края на
септември 2014 г. Това не ни
позволи да започнем по-рано с
подготвителните дейности, с
изключение на тези, свързани
с разработването на проекти.
Представители на компанията
участваха в организираните
информационни дни, след което започна усилена работа по
направата на формулярите за
кандидатстване. Ще подадем
три проекта. Това са участъкът Видин – Медковец, София –
Елин Пелин и жп възел София в
частта Централна гара София
– Волуяк. Отделно подготвяме
формуляр за кандидатстване за
техническа помощ за обмяна на
опит, който ще ни даде поглед
върху работата на колегите от
другите държави.
С колко проекта можете да
стартирате в момента, в който ОПТТИ бъде одобрена? Кога
ще бъде подаден първият проект по Механизма за свързване
на Европа?
НКЖИ участва в ОПТТИ с два
проекта – Пловдив – Бургас, фаза
2, и Елин Пелин – Септември. В
момента, в който ОПТТИ бъде
одобрена, ще стартираме про-

Обновеният участък Михайлово –
Калояновец обхваща 10,7 км двойна
електрифицирана жп линия

цедурите за готовите позиции
по фаза 2 на Пловдив – Бургас –
жп участъка Пловдив – Оризово и
участъка Церковски – Карнобат.
През 2016 г. ще дадем началото
и на изпълнението на Елин Пелин
– Септември.
Проектите София – Елин Пелин и жп възел София в участъка
Централна гара София – Волуяк
ще бъдат подадени по Механизма за свързване на Европа в
определения срок – 26.02.2015 г.,
а формулярът за техническа помощ – до 31.12.2014 г. Съгласно
процедурата за оценка на проектите, очакваме резултати в
началото на септември 2015 г.

Какви цели сте си поставили за 2015 г.? Кой ще са основните приоритети и предизвикателства за вас?
Задачата за 2015 г., извън задълженията ни да гарантираме
безопасността на превозите и
достъпа до жп инфраструктура,
е усвояването на средствата
по ОПТ. Завършването в срок
на трите големи проекта и качествено изпълнение на строителните работи е основен приоритет на компанията. Целта ни
е да усвоим до 100% средствата
по договорите за безвъзмездна
финансова помощ и за 2016 г. да
останат допълнителните дейности.
Поделение „Сигнализация и
телекомуникации” също ще има
много важна задача през следващата година – да продължи
дейностите по обект 4 „Инженеринг на осигурителна техника РП Доростол” и обект 5 „Изграждане на оптична кабелна
мрежа и цифрова апаратура”. С
изпълнението им ще успеем да
ограничим кражбите на кабели.
НКЖИ осигури от инвестиционната си програма 30 млн.
лв. за съфинасиране на жп проектите по ОП „Транспорт”. Как
и докога трябва да отделите
останалите?
НКЖИ осигури не само сумите от планирания капиталов
трансфер за 2014 г., но и допълнителен ресурс от още 15

млн. лв. за 2014 г. Останалите
суми за собственото ни участие са планирани в капиталовия
трансфер за 2015 – 2016 г.
Какви строителни търгове предстои да обявите през
2015 г.?
Със средства по Оперативна
програма „Транспорт” очакваме
да бъдат проведени обществени поръчки в рамките на проектите „Реконструкция и електрификация на железопътната
линия Пловдив – Свиленград по
коридори IV и IX, фаза 2: участъка Първомай – Свиленград” и
„Модернизация на железопътния
участък Септември – Пловдив
– част от Трансевропейската
железопътна мрежа”. Ще бъдат
подписани и договорите по някои
от приключилите в края на тази
година тръжни процедури.
Очаквате ли 2015 г. да е подобра за железниците?
Разбира се, вярвам, че успехите ще ни съпътстват, ако
и занапред имаме амбицията,
волята и смелостта да ги постигнем. За нас основната цел
е непрекъснато да повишаваме
сигурността и безопасността
при движение на пътници и товари. Ще продължим да полагаме
всички усилия за завишаване на
скоростта на движение, да премахваме съществуващи постоянни намаления на движението
в междугария с изпълнен ремонт.
Стремим се и към модернизиране на прелезите и качествено
подобряване състоянието на
настилките им, както и към намаляване на времето на престой
на МПС-тата при затворен прелез. Ще продължим да подобряваме нивото на транспортна
съоръженост на железопътните
участъци и да редуцираме непривлекателния ръчен физически
труд чрез доставката на нова
тежка и лека механизация.
Надявам се 2015 г. да е по-добра за железниците и пожелавам
на вестник „Строител” и неговите читатели успешна нова
година, изпълнена с добри дела
и дарена със здраве!
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Ивайло Московски, министър на
транспорта, информационните
технологии и съобщенията:

Проектът за метрото спасява програмата от загуба на средства
106,76%

Финансово изпълнение на ОПТ по приоритетни оси към 15.12.2014 г.
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ОП „Транспорт 2007 –
2013” (ОПТ) продължава да
е една от най-успешните.
Независимо от трудната
2014 г. плащанията по
ОПТ не бяха спрени през
годината, подобно на други оперативни програми.
Нямаше финансови корекции и загуба на средства.
Постигна се дори наддоговаряне по различните приоритетни оси. Темпът на
изплащане на безвъзмездната финансова помощ по
ОПТ се запази сравнително добър. Разплатени са
близо 2,7 млрд. лв., което
е около 69% от бюджета
на програмата. Това отчете министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията Ивайло Московски по
време на медиен семинар
в Русе.
По думите му най-много средства са разплатени за развитието на пътната инфраструктура.
Финансовата реализация
по това перо е достигнала 60%, или са усвоени
576 489 354 евро от общо
879 528 425 евро. Сериозен
е и делът на получените
пари за разширението на
метрото в София, който
към момента е 94%. Разплатени са 496 477 434
евро от общо 528 455 289
евро. Очаква се през май
2015 г. наличният финансов ресурс за подземна-

та железница, осигурен
по ОПТ, да бъде усвоен на
100%. За жп обекти са изплатени повече от 50% от
средства, или 261 416 138
евро от общо 509 368 775
евро. При инвестициите
за подобряване на корабоплаването по р. Дунав и в
Черно море са постигнати
36% – 13 825 192 евро от
общо 38 810 964 евро.
По време на събитието стана ясно, че до момента по ОП „Транспорт”
са рехабилитирани над
242 км жп линии, а в процес на модернизация са
още над 260 км. Новоизградени са над 140 км автомагистрали и над 49 км
пътища първи клас. Изпълнени са 13 метростанции
и 13 км линии, като в етап
на строителство са още
7,6 км и 7 спирки. Успешно
завършени дейности има и
при мерките за подобряване на корабоплаването по
проект „Създаване на речна информационна система в българския участък
на река Дунав” (БУЛРИС).
През 2015 г. ще бъде
приключено строителството на още 125 км автомагистрали, 28 км пътища първи клас и ще има
над 260 км рехабилитирани жп линии. Предстои да
бъдат завършени трафик
кулите във Варна и Бургас
по проекта „Информационна система за управление
на трафика на плавателни
съдове (VTMIS) – фаза 3”.
През 2015 г. напълно ще
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приключи и втората фаза
на БУЛРИС.
Положителните цифри
показват, че ОП „Транспорт” е постигнала значителен напредък през
годината. Въпреки това
министър Московски посочи, че е загубено много
време на ОПТ. Той припомни, че в обхвата на
програмата 5 проекта
са идентифицирани като
високорискови. Два от
тях са в пътния сектор
– лот 4 на АМ „Струма” и
лот 1 на АМ „Марица”, а
останалите три – в железопътния, по линиите Сеп-

тември – Пловдив, Пловдив
– Бургас и Димитровград
– Свиленград. Въведен е
ежедневен мониторинг на
изпълнението им.
Според Ивайло Московски не бива да се подценява фактът, че срокът за усвояването на
останалите 32% е твърде кратък. Затова в оставащата една година
основният приоритет на
екипа на Министерството на транспорта ще е
ускоряване на работата и
предприемане на действия
за минимизиране на риска
от загуба на средства

ǠǴǳǴȃǱǽǶǺǾǺǴȀǴǹǬǹǽǺǮǺǾǺ
ǴǳǻȆǷǹǱǹǴǱǽǱǼǬǳǮǴǮǬǾ
ǻǺȃǾǴǻǬǼǬǷǱǷǹǺ
Оперативна програма „Транспорт” е натрупала
сериозно изоставане по някои от проектите. Разбира се, има обективни причинни за това, свързани
както с недалновидност в законодателните решения, така и поради липса на политическа мотивация
за напредък. Основните проблеми са невъзможността за приключване на отчуждителни процедури и
много бавното издаване на разрешителни за строителство. Разделянето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на две
на практика спря издаването им за близо 8 месеца.
Щетите вече са нанесени. Положителното е, че се
промени законодателството, за да се преодолеят
трудностите с отчуждаването, които стопираха работата по редица обекти по ОПТ. Някои от
проектите са с повече от година забавяне. Следващите няколко месеца ще са решаващи. Затова
Министерството на транспорта, бенефициентите и изпълнителите трябва да направят всичко
по силите си, за да не загубим евосредства през
следващата година или, ако има такива, те да са
минимални. За момента не съм голям оптимист, но
вярвам на екипа, с който работя. Добрата новина
е, че няма да има загуба на средства към 2014 г.,
но това се дължи до голяма степен на успешното
изпълнение на проекта за разширение на метрото.
Физическото и финансовото изпълнение се развиват почти паралелно. ОПТ е достигнала почти
70% усвояване. Този процент е доста по-висок в
сравнение с останалите оперативни програми, но
трябва да разплатим повече от 1 млрд. лв. до края
на 2015 г. По правилото N+2 физически можем да
завършим проектите и през 2017 г., но усвояването на структурните фондове трябва да приключи
следващата година.
в края на 2015 г. Ведомството си е набелязало
няколко основни стъпки за
успешно приключване изпълнението на ОПТ: пълна
мобилизация на изпълнителите и бенефициенти-

ǶȚȒȘȐȝȈȗȢȘȊȐȧȗȖȘȖȌȈșȐǾȍȕȚȢȘ
ȏȈȘȍȟȕȐȐȕȜȖȘȔȈȞȐȖȕȕȐțșȓțȋȐ
Българи я има модерен Център за речни
информационни услуги,
от който ще се управлява корабни ят трафик.
Това заяви министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията Ивайло
Московски по време на
официалното откриване
на високотехнологичната
сграда в Русе. Обектът
е изграден със средства
от Оперативна програма „Транспорт”, по лот 1
от проекта „Създаване
на речна информационна
система в българската
част на р. Дунав – БУЛРИС
– фаза 2”. Инвестицията
в модерното задание възлиза на повече от 6 млн.
лв. То е изградено за две
години от „Консорциум Дунав”, включващ „Крис груп”
ЕООД, „ВТ инженеринг”
ООД и БСА ООД.
„Създаването на речна
информационна система и
изграждането на центъра,
от който да се управлява

тя, бяха важни крачки за
подобряване на условията
за корабоплаването по реката. Сега трябва да положим усилия и да предприемем конкретни стъпки за
отстраняване на критичните участъци на Дунав“,
каза министър Московски.
По думите му България и
Румъния подготвят съвместен проект, с който
да се кандидатства за европейско финансиране от

Механизма за свързване
на Европа. Предварителните разчети показват,
че ще бъдат инвестирани
около 160 млн. лв. само в
българския участък на реката. С това ще се реши
един от най-тежките проблеми – затрудненото корабоплаване през летните
месеци.
Предвижда се до
2020 г. да бъде изграден
и н тер мо да ле н тер м и -

нал в Русе. Осигурено е
финансиране от близо 4
млн. лв. от ОП „Транспорт”
за неговата подготовка,
като същинското строителство може да започне
след 2016 г. „С реализацията на всички проекти, по
които работим, Русе ще
стане важен комуникационен център на един от
най-бързите транспортни
коридори между Европа и
Азия”, заяви транспортни-

те на ОПТ; инвестиране
на оставащият ресурс
от 1,4 млрд. лв. до края на
2015 г.; подпомагане на изпълнението на жп проекти
от страна на Европейската инвестиционна банка.
Снимки авторът

ят министър. Той подчерта още, че АМ „Хемус” е
основен приоритет. Първата отсечка от автомагистралата – от Ябланица до пътя Плевен – Ловеч,
може да бъде включена в
обхвата на ОП „Транспорт
и транспортна инфраструктура 2014 – 2020”.
За останалите участъци
ще се търсят и други източници на финансиране.
На церемони ята за

откриване на Центъра
за речни информационни
услуги присъстваха и генералният директор на
Държавно предприятие
„ При с т ан и щ н а и н ф р а структура” Ангел Забуртов, кметът на община
Р усе Пла мен Стоилов,
областният управител на
Русе Стефко Бурджиев,
депутати, представители
на местната и на изпълнителната власт.

ЕДНО ВРЕМЕ...

петък, 26 декември 2014

СТРОИТЕЛ

27

¬ÜÛÂÔÂÓÊÉÙÇÉÏÂÍÊÔÇÌÕÍÊ

Строен за чест и слава, Военният клуб в Пловдив още
чака някой да заличи следите на земетресението от 1928 г.
Елица Илчева
На площад „Централен” и днес грее
със своята хубост една от най-красивите сгради в Пловдив – тази на Военния
клуб. Тя обаче не може да покаже своята
уникалност, защото най-ефектният й
елемент – двете кули, с които впечатлява на всички архивни снимки, са съборени
по време на чирпанското земетресение
през 1928 г.
Идеята за възстановяването им се
върти в общественото пространство
доста активно, особено в последните 10
години. През 2012 г. кметът Иван Тотев
е предложил на Регионалната колегия на
Камарата на архитектите в България
(КАБ) да изготви безплатно проект.
След което всичко отново замряло. Сега
пред в. „Строител” председателят на
Този царствен дом е
открит официално през
1908 г. лично от цар Фердинанд. Пред сградата
дори е била издигната
триумфална арка за посрещането на високи я
гост, който е решил точно там да даде банкет по
случай провъзгласяването
на българската независимост. По това време неговите офицери са елитът
на обществото ни – украшение на всяка обществена среда и проява. Така
още с изграждането си
импозантната триетажна къща е нещо повече от
културна институция.
Идеята за нея се ражда през 1895 г., когато
с посредничеството на
местната преса офицерите за пръв път поискали терен. В книгата си
„Пловдивски архитектурни хроники” арх. Никола
Чинков разказва, че решението за построяване на
нова сграда за нуждите
на военните в Пловдив
е взето на заседание на
градската управа на 25
март 1898 г., когато кмет
е Христо Г. Данов. След
доста спорове е отпуснато място от 818,80 кв. м
между градината „Цар Симеон” и началото на улица
„Станционна” („Иван Вазов”). Началникът на гарнизона се зачудил дали да
го приеме. Смятал, че то
не е подходящо, защото
е далече от тогавашния
център – площад „Джумаята”. Може би затова
изграждането започва
едва през 1905 г. Проектирането е възложено

местната организация арх. Петко Костадинов разказа, че движение няма, защото идеята е прекрасна, но не се е
намерил филантроп, който да се заеме
с организацията. „Ние, архитектите,
правим всички проекти на църкви безплатно. Естествено, че ще направим и
този срещу символични пари, но инициативата не може да дойде от нас. Сградата е на територията на общината, а
е собственост на Министерството на
отбраната. Някой трябва да ни възложи
заданието. Има много фотоси, които
показват как е изглеждала сградата в
автентичния й вид, и лесно може да се
възстанови”, увери арх. Костадинов.
Той е убеден, че направи ли се проектът, пари за строителството могат да
се намерят и от оперативните програми. А си заслужава.

на дипломирания в Париж
арх. Никола Лазаров. Само
6 години след завършването си през 1898 и 1899 г.
той ръководи строежа
и създава интериорите
на Военния клуб в София,
който е проектиран през
1896 г. от чешкия арх. Антонин Колар. През 1903 г.
Лазаров проектира Военния клуб в Шумен, а през
1904 г. получава поръчка
да изработи проект и за
този в Сливен.
Строителството в
Пловдив е завършено в
края на 1906 г. и е ознаменувано с елегантен
офицерски и граждански
новогодишен бал. Вътрешната украса на големия
салон за паметната дата
е поверена на известния
пловдивски художник и декоратор Димитър Андреев-Андро, който тогава
е учител по рисуване в
Пловдивската девическа
гимназия.
„В първоначалния си

вид Военният клуб в Града под тепетата е бил
твърде интересен и внушителен със своя извисен
обем и сполучливо архитектурно решение. Главната
фасада към площада била
майсторски пластично
моделирана със силно подчертаната си централна
средна ос и с двата кулообразни елемента по
фланговете внушавала
необходимата монументалност, достолепие и
дълговечност”, се казва
още в книгата на арх. Чинков. Тъй като проектантът – архитект Никола
Лазаров, е бил в София,
тук на място е назначен

за изпълнител на строежа
и пряк технически ръководител младият тогава,
но талантлив пловдивски
архитект Михаил Ненков.
На 18 януари 1927 г. в
сградата пламва голям
пожар. Огънят обхваща
зрителната зала
и тя е унищожена.
Възстановяването
е направено по проект на арх. Христо
Пеев. Но през пролетта на 1928 г.
клубът е поразен
от ново бедствие –
голямото чирпанско
земетресение. По
време на великденските празници в
21,20 ч. на 18 април
един от трусовете
разрушава красивата сграда почти до
основи. Тя е и найпо с тр ад а л ат а в

Града под тепетата.
За възстановяването
отишли 4 730 981 лв., а в
пазената доскоро във Во-

енния клуб „Златна книга
за дарителите по възобновяването изгорелиятъ
салонъ на Пловдивското гарнизонно офицерско събрание – 1927 г.”
са посочени имената на
банки, кооперации и фабрики, които осигуряват
финансирането, въпреки
че с ремонта й се заема
специално създадената
от правителството Дирекция за подпомагане на
пострадалите и възстановяване на разрушенията от земетресението
(ДИПОЗЕ). Индивидуалните дарители са записали и
своите професии – лекар,
адвокат, шапкар, книжар,
аптекар, месар, търговец,
оризар, рентиер, кръчмар...
Проектът пък е направен
от най-авторитетното
пловдивско архитектурно
бюро на Стойко Стойков и

тонни строежи „Циклоп” –
София. То започва работа
през пролетта на 1929 г.
Кокетните кули обаче
остават част от историята, чиято още по-грозна
страница е записана през
70-те години. Тогава градските власти в Пловдив
решават да премахнат историческата постройка.
Разминало й се, защото
по същото време там се
снимал филма „Утре войната ще свърши”. Работата по него продължава
цели три години, в които и
управниците размислили.
Възстановената къща е
с по-големи площи и възможности да поема разнообразните си функции
на обществено средище
с трите си етажа, в които се помещават и сега
зрителна зала, камерни и
репетиционни помещения,

Борис Градинаров. Строителството е поверено на
Българското акционерно
дружество за железобе-

читалня и библиотеката, хотелска част
и канцеларии. През
всичките години на
съществуването си
тя е използвана не
само от военните,
но и от цивилното
население. Обявена е
и за паметник на културата и си заслужава думите на арх.
Чинков: „Има сгради,
които с годините на
своето съществуване са се свързали
здраво с живота на
града и събитията, които
определят неговата история – те се превръщат
в символи.”
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Снимки в. „Строител“

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ”

f³ÔÒÐÊÔÇÍuÊÃÜÍÅÂÒÓÌÊÔÇÐÃÛÊÏÊ
        ÑÒÇÉØáÍÂÔÂÅÐÆÊÏÂ
Георги Сотиров

Изминава шестата година, откакто медията на КСБ – в. „Строител“, публикува всяка
седмица интервюта с кметове на общини в
съвместната ни рубрика с НСОРБ. Като „Медия на годината на НСОРБ” за 2013 г. нашите
срещи бяха коректни, ежеседмични и приятелски. Това са повече от 300 разговора с представители на местната власт. Репортерите

ни и през 2014 г. бяха из цялата страна, за
да могат чрез информацията в интервютата
да помогнат на представителите на строителния сектор да намерят нови партньори за
благоустрояването на селищата у нас.
Представихме ви плановете за развитие
на повече от 50 общини у нас – изграждане на
детски градини, ПСОВ, обновяване на градски
центрове, ремонти на болници, пътища и водопроводи и канализация. Същевременно об-

Димитър Николов, кмет на Бургас:

Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община:

ǥǱǻǺǰǺǭǼȋǮǬǸǱǯǼǬǰǽǶǬǾǬ ǖǺǸǿǹǴǶǬȂǴȋǾǬǹǴǽǖǝǍ
ǽǼǱǰǬǴǻǼǱǳǯ ǱǱǲǱǰǹǱǮǹǬ

През лятото работихме активно заедно със
строителните фирми въпреки сериозните валежи
по мащабната програма за
реконструкция на булеварди и улици в града. Тя ще
продължи и през следващия сезон. Програмата е
предизвикателство за нас.
Започнахме с ясното съзнание, че ще затрудним много сериозно движението в
София. Считам, че успяхме

да не блокираме града благодарение на стриктния
контрол върху изпълнението – най-вече за графика
на работа на различните
проекти. Имаше, разбира
се, затруднения в ежедневното придвижване на столичани, но се постарахме с
малки изключения да не затваряме улици и булеварди,
а да се работи при режим
на стесняване на движението. Строеше се и при

удължено работно време,
а на места, когато беше
възможно – и денонощно.
Пуснахме навреме кръстовището на Семинарията.
По отношение на ремонта и изграждането на
уличната мрежа бюджетът
на Столичната община за
2015 г. ще бъде приблизително в рамките на настоящия. Всички ресори
подготвят своите предложения за финансиране.
Ще продължим строителството на Завода за
механично биологично третиране на отпадъците, което трябва да завърши през
2015 г. С приключването
на втория етап от проекта – след пускането в експлоатация на новото депо
и на двете компостиращи

инсталации, които работят
от началото на тази година,
ще имаме изцяло завършена
система за третиране на
битовите отпадъци, отговаряща на най-сериозните
изисквания на ЕК за опазване
на околната среда.
Вече приключваме ремонта на входа на Борисовата градина. През следващата година ще обновим и
алейната мрежа. Продължаваме работите по парка
на НДК, които трябва да
завършат през 2015 г. Залагаме и ремонти в Западния
и следващ етап на Северния парк. Инвестициите в
зелената система на града трябва да се запазят на
същото ниво, както досега,
за да водим постоянна политика в тази сфера.

Д-р Цвета Авджиева, кмет на район „Младост“, София:

ǘǱǾǼǺǾǺǱǱǰǹǺǺǾǻǼǱǰǴǸǽǾǮǬǾǬǹǴ
Преди години битуваше
схващането, че „Младост”
е една от панелните спални на столицата. Но един
по-внимателен поглед извън
старите блокове показва, че
девизът на София „Расте, но
не старее” в пълна степен
се отнася и за района. Даже
бих добавила към девиза
„и хубавее” на чист въздух
под планината и се развива
много динамично. Дори само
да споменем, че на наша
територия са разположени
представителствата на
различни марки автомобили, търговски и сервизни
центрове, офиси на мобилни

оператори и др. В тези световни фирми работят млади и високообразовани хора,
което дава и силен подем на
икономиката в района.
Развитието на метрото
е другото наше предимство.
Но преди всичко искам да коментирам последната ни
голяма новина – стартира
строителството на „София
Тех Парк”, за чието начало вашият вестник писа. Самият
факт, че на официалната церемония присъстваха освен
столичният кмет Йорданка
Фандъкова и акад. Стефан
Воденичаров – председател
на Българската академия на

науките, ректори на водещи висши учебни заведения
у нас, говори достатъчно за
вниманието към тази великолепна идея. Изграждането
на обекта се осъществява
по Оперативна програма
„Конкурентоспособност“ с
42,5 млн. евро безвъзмездно
европейско финансиране и
7,5 млн. евро от националния
бюджет. Започна строителството на четири от ключовите обекти. Това са зоните
с лаборатории и офиси, площадковата инфраструктура,
Бизнес инкубаторът и Експериментариумът.
Последната сграда е един
от елементите на комплекса,
насочен към широката об-

щественост. В нея ще бъде
разположен интерактивен
музей, в който деца и ученици,
както и техните родители,
ще могат да се докоснат до
науката и технологиите чрез
различни игри, инсталации и
филми. Осъществяването
на този проект ще позволи
на страната ни да намери
своето достойно място сред
високотехнологичните европейски държави и ще подкрепи иновациите и индустриите на бъдещето. Проектът
има потенциал да се превърне в символ на технологичния
прогрес в страната, както
отбеляза при откриването
му президентът Росен Плевнелиев.

За разлика от
пр ед хо дн и я про грамен период
всички големи общини имат добре
изграден административен капацитет и проектна готовност за
стартиране на
реализирането
на оперативните
програми. Както
и останалите, община Бургас има
осъществени доста предпроектни
проучвания и технически проекти за нови инфраструктурни обекти,
които могат да бъдат финансирани по различните
мерки. Очакваме с нетърпение колкото се може порано управляващите органи да обявят старта на
процедурите.
Имаме готови предложения за проекти в социалната и в образователната сфера, културни и
екологични проекти, готови сме с втория етап на
„Интегриран градски транспорт”. По всички нови
оперативни програми имаме сериозна проектна
готовност, която да се развие чрез апликационни
форми.
Ползваме опита, даже имахме поредица от срещи, където презентирахме на членовете на Камарата предстоящи капиталови обекти – там, където
имаме нужда от експертиза. Каним техни представители, за да могат да ни помогнат във вече по-детайлната разработка, пък и по този начин някои от
слабостите, които се получават при кандидатстване и одобрение, се отстраняват, а така се избягват
и жалбите.
Имаме и редовни срещи на ниво кметове, заместник-кметове, ръководство на ОП, комуникацията е
ежедневна.

ОБЩИНИ
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И НСОРБ

ÑÒÐÆÜÍÈÊ×ÂÓÌÐÏÓÔÒÕÌÔÊÄÏÊáÆÊÂÍÐÅ
съдихме проблемите, които и кметовете, и строителите срещат
при реализацията на проектите
– променливата нормативна база,
постоянните обжалвания на обществените поръчки, спирането на
плащанията по оперативните програми, възстановяването на ДДС и
др. Заедно търсихме и възможните
решения...
Делникът на българския строител – това е една непрекъсната
борба за отстояване на позиции, на
професионално майсторство, което е съизмеримо с вече завещаното

от предците. А едни от най-активните им партньори са кметовете.
В края на всяка година човек прави
своята равносметка. За строителите тя е и професионална. И може
би те ще си припомнят думите на
поета строител Пеньо Пенев:
Не мечтая
безсмъртие
и пътища леки, а ватенка топла
за зимния ден. – Безсмъртно
нека остане
навеки построеното тук
от мен!

Много от новите строежи,
от реновирането на стари сгради ставаше със съдействието на
администрациите на българските общини. Затова обиколихме
страната от София до Каварна и
Бургас, Самоков, Ботевград, Троян, Рудозем и много други места,
където търсихме да видим реализираните обекти от досегашния
програмен период, но и питахме
какво предстои през следващите
години.
Предлагаме ви част от разговорите ни с кметовете…

Георги Георгиев, кмет на Ботевград:

ǝǾǼǺǴǸǽǿǻǱǼǸǺǰǱǼǹǬ
Ǜǝǚǎ

Румен Пехливанов, кмет на Рудозем:

ǖǺǯǬǾǺǽǴǹǬǻǴȄǱȄǰǺǭǼǱǰǺǸǬȄǹǺǾǺ
ǻǺǮǽǴȃǶǴǻǼǺǯǼǬǸǴǽǱǼǬǭǺǾǴǷǱǽǹǺ
Когато си напишеш добре домашното, по всички програми се
работи лесно. Аз имам подготовка
по материята за европейските фондове и съм се уверил, че един проект трябва да бъде управляван от
първия до последния момент на неговата реализация. Обикновено общините без свой административен
капацитет се доверяват на консултант, надзорник и прочие, но точно
тогава се забъркват каши и нещата
се затлачват. Моето мнение е, че
местните власти и Управляващият
орган трябва да сме единомишленици, от едната страна на барикадата. За новите почти 10 млрд. евро, с
които ЕК съобщи, че нашата страна
ще разполага, трябва нов подход –
на отговорни хора, за да можем и да
използваме правилно средствата,
и да построим това, което е възможно по програмите. За мен важи
правилото: „Ако зададеш грешен въпрос, ще получиш грешен отговор.” И

като кмет се стремя това да не ми
се случва. Смятам, че е необходимо
електронно кандидатстване по проектите, което ще ни спести нерви,
разходи и време.
Имаме проектна готовност
с предложения за над 200 млн. лв.
Само във ВиК сектора готовите ни
проекти са за повече от 90 млн. лв.
Няма населено място, което да не
очаква развитие по водопроводната
си мрежа и ние да не сме подготвили проект. Същото се отнася и за
вътрешната улична мрежа, за осветлението и благоустройството.
Всичко зависи от това, колко бързо
ще стартират програмите. Надявам се в началото на следващата
година управляващите органи да
започнат да приемат предложения.
Но трябва да кажа, че трудностите
идват и от недоверието в системата. Недоверие на строителите към
възложителите, на бенефициентите
към управляващите органи. Затова

отстоявам принципа на адекватното поведение – да работим така, че
да няма недоволни или притеснени по
цялата верига на изграждането на
дадения обект. Със завършването
на работата да следва и финалното
плащане, и то веднага, а не след няколко месеца, когато строителната
фирма ще се изправи пред невъзможност да съществува. Адекватното
поведение е отговорност, но и привилегия на добрия управленец.

Цонко Цонев, кмет на Каварна:

ǙǴǱǽǸǱȂǱǹǾȆǼȆǾǹǬǼǺǶǬǴǴǸǬǸǱ
ǹǬǵǸǹǺǯǺǽǻǱȃǱǷǱǹǴǻǼǺǱǶǾǴ

Край Каварна е игрището „Тракийски скали”,
което спечели наградата
за най-добър голф курорт в

Европа за 2014 г. Известно е, че за развитието на
една подобна дестинация
са нужни няколко игрища
в близост едно до друго
и те вече са построени.
Това са „Трейшън Клифс”,
на 5 км от него се намира
„Блек Сий Рама” и на още
10 км е „Лайтхаус”. Така че
имаме три готови игрища,
които са по световните

стандарти. На наша територия вече нямаме място
за друго подобно съоръжение. Според мен „Трейшън
Клифс” ще остане единственото в България, което е на самото море, на
първа линия, поради обясними причини – екологични, законодателни и т.н.
То костваше 9 години от
управлението ми, за да го

Донка Михайлова, кмет на Троян:

ǙǱǺǭȁǺǰǴǸǴǽǬǹǺǼǸǬǾǴǮǹǴǴǳǸǱǹǱǹǴȋ
В ежедневен диалог
сме със строителите - с
добрите работим добре,
със слабите – лошо. Проблем остава некоректната конкуренция с цените
в случаите, в които това е
за сметка на качеството.
ЗОП не позволява на публичния сектор да прилага
най-нормалния за бизнеса принцип – да работиш

задълго с доказалите се
партньори.
Въпреки че в повечето случаи процедурите
ни позволяват да изберем
добри строители, имаме и
изключения. През 2011 г.
фирма спечели голям брой
обекти чрез перфектна документация и ниска
цена. Не изпълни и една
трета от договорите си

и провали значителна
част от капиталовата програма. В същото
време отне работата на други коректни
строители. Би следвало
да има законова възможност такива фирми да
бъдат лишавани от право за участие в следващи конкурси, поне за определен срок от време.

подкрепям и да се построи,
но стана един локомотив
за туризма и за 2013 г. е
обявено за най-добрата
голф дестинация в Европа, а и най-големият голф
турнир – „Волво Мастърс“,
беше проведен там.
Ще подкрепим инвестиции в Шабла или в Балчик, ако имат нещо планирано в тази посока.

Повече от 20 години се води, че имаме пречиствателна станция за отпадъчни води. Имаме отреден
терен, построена станция, но нейният експлоатационен срок отдавна е изтекъл. Или, казано направо,
по документи имаме станция, но тя не върши работа.
И затова миналата година участвахме и спечелихме проект. Сега изграждаме супер модерна ПСОВ.
Друга голяма европейска инвестиция беше вложена
в проекта ни за изграждане на регионално депо за
твърди битови отпадъци. То ще се ползва и от общините Правец и Етрополе. Става дума за съоръжение
на стойност 16 млн. лв., което отговаря на всички
европейски изисквания за чиста природа.
Грижим се и за пътищата. Например преасфалтираме пътя от с. Боженица до историческата крепост
Урвич. В района построихме около 20 туристически
беседки и заслони, за да има къде хората да поседнат
и починат сред природата. Около самата крепост
се извършват необходимите строително-ремонтни
дейности, за да има по-лесен достъп и за малки деца,
и за хора в неравностойно положение. Два пъти в годината на известната Урвичка поляна провеждаме
фолклорни празници.
В района на Урвич построихме нова съвременна
почивна база на общината. Тя е с 24 стаи, със зали
за игри, отдих, за семинари. Намира се на 24 км от
общинския център, но и тя е газоснабдена.

Владимир Георгиев, кмет на Самоков:

ǛǼǺǸǱǹȋǸǱǮǴǳǴȋǾǬ
ǹǬǼǬǵǺǹǬ

Наскоро открихме шестия за страната Център
за настаняване от семеен тип. С него Самоков и жителите му доказаха социалната си съпричастност
към деца, лишени от родителски грижи. Тръгнахме
да кандидатстваме в последния възможен момент
за европейско финансиране, защото бяхме посочени
като местна власт, където такъв център е добре да
съществува предвид голямата ни територия, броя на
населението и т.н.
Направихме проектите, спечелихме финансиране
и сградата е изградена за по-малко от година и половина. Стана много добър дом – с прекрасна архитектура, с отлично строително изпълнение. Хубавото
е, че взехме хора за работа именно от закритите
центрове – хора с подготовка и с нужната квалификация. Социалната политика на общината наистина
е всеобхватна. С Камарата на строителите в България работим много добре.
Подчертавам, че в бранша са отговорни хора,
които са големи професионалисти. Тяхната роля за
новата визия на общината е безспорна. За съжаление
сега обемите не са такива, каквито на мен, а и на
тях би ни се искало.
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ǲȖȓȍȌȈȚȈȊșȧȒȈȒȍȊȢȏȔȖȎȕȈ
Елица Илчева
Има безброй идеи за коледния интериор в дома ни.
Има и безброй прекрасни

решения. Както и такива,
от които ви идва да кажете: да, Коледата всякак е
възможна. Предлагаме ви
няколко интериора за праз-

ǛǺǽǬǰǱǾǱǰȆǼǮǺ
ǮǾǬǮǬǹǬ

ниците, които изглеждат
щури и не преоткриват познатото и традиционното,
но могат да допълват неговото празнично докосване.
Пример за удивителен
дизайн дава проектът на
модерно коледно дърво,
подходящо за всеки дом. То
е и семпло, и очарователно. Дело е на Lawrence ‘Bud’
Stoecker. Елхата е построена от плоски изтънчени
пръстени, спусната е от
тавана с прожектор, монтиран в центъра на пода
отдолу. Пръстените се
предлагат в разнообразни
цветове, които изпъкват
и определят вида на зашеметяващите модели.
Кристалите и орнаментите, както и тяхното подреждане са внимателно
проучени и се усъвършенстват от проектанта година след година. Следователно тази празнична елха
въплъщава благодат и красота, която е резултат
от много години усърдна
работа по дизайна.

ǔǳǹǱǹǬǰǬǵǾǱǽǬǼǾǴǽǾǴȃǹǺǽǾ
Ако не можете да си набавите тази
изящна нетрадиционност, български дизайнери предлагат в блога All in по-лесни
идеи, които също изненадват със своята
артистичност.
Подходящи са за всички, които не желаят жива елха в хола и не харесват изкуствените. Дали живеете в малко или голямо
жилище, или въобще няма да сте у вас по
време на празниците, няма значение. Коледата трябва да присъства в дома ви.

ǖǬǸǴǹǬǾǬ
ǴǽǶǬǼǬǳǶǺȄ

ǙǬǸǬǽǬǾǬǭȆǰǱǾǱȅǱǰǼǴ
Свещите са задължителен елемент и на друго
място в къщата ви – досещате се, че това е масата.
Тук трябва да се следват
няколко правила – задължително извадете красивите сервизи, които пазите
за специални случаи. Това
създава усещане за нещо
неповторимо и моментално повдига празничното
настроение. Между съдовете и приборите наредете
шишарки и играчки за елха.
Игриво и весело е, когато
нещо цветно или лъскаво
е поставено в чинията или
чашата. Сгънете салфетките в интересна форма, завържете или прикачете към
тях гирлянда или пъстър
шнур. Самите съдове също
може да са подбрани с коледни или зимни шарки и мотиви. С повече фантазия се
оформят цели колажи, като
разсипете на масата малко сол или захар, които ще
представляват сняг, и върху
тях поставите различни коледни фигурки и играчки.

Елхата наистина е любимият символ на Коледа, но празникът може да
понесе още много украса. Ако имате
камина, тя се превръща задължително
в притегателен център за свещи, венци
и коледни чорапи.
Това е една от най-класическите декорации на празника. Естествено, найпредпочитаното място е полицата над
живия огън. Там могат да се аранжират
множество предмети, а също така е
сравнително високо и се вижда добре
отдалече. Накичена подобаващо, полицата над камината внася неповторимо настроение. Най-лесната украса се
прави от борови клонки – естествени
или изкуствени, с накачени по тях играчки. Сред клонките може да разположите свещници, високи стъклени чаши
или купи. Много красиво стоят малки
чинийки или прозрачни чашки, пълни с
позлатени или посребрени орехи, като
„пълнежът” може да се комбинира с подходящи по форма и големина играчки за
елха. Впечатляващ е изплетеният дълъг коледен
венец, преметнат през
полицата и висящ от
двете страни на камината. Отново може да
използвате изкуствени
или естествени материали. Те включват клонки
от бор, джел, имел и други вечнозелени растения, шишарки, плодове.
Ако последните са портокали или лимони, от
топлината на камината
освен на борова смола
ще се разнася миризмата на цитруси. Найсетне не забравяйте да
окачите пред камината
и чорапчета, в които
добрият Дядо Коледа да
остави подаръци.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: „Благоустрояване на улици, паркинги и други
обществени територии в община Симитли”
Възложител: Община Симитли
Описание: Обществената поръчка предвижда благоустрояване на улици, паркинги и други
обществени територии в община Симитли, подробно описани в документацията за участие в
обществената поръчка.
Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтажни работи
Прогнозна стойност: 1 941 500 лв.
Общо количество или обем: Обществената
поръчка предвижда благоустрояване на улици, паркинги и други обществени територии в община
Симитли. Поръчката включва следните основни
дейности: нивелетно фрезоване, битумен разлив,
направа на изравнителен пласт – биндер, полагане
на асфалтобетон, демонтаж на стари бордюри,
монтаж на нови бордюри, направа на тротоар от
нови плочки, изкопи, доставка и полагане на бетон.
Подробно описание на видовете и количествата
СМР – предмет на поръчката, се съдържа в документацията за участие.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Участниците трябва да бъдат вписани в Централния

професионален регистър на строителя и да имат
издадено валидно удостоверение от Камарата на
строителите за извършване на строежи от втора група трета или по-висока категория, съгласно
чл. 5 от Правилника за реда за вписване и водене
на Централния професионален регистър на строителя, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация
от компетентните органи, съгласно националния
закон на държавата, в която е установен участникът, позволяващи му да извършва строителство
от категорията на поръчката. При участие на
обединение поне един от участниците в обединението следва да има право да извършва строителство от категорията на поръчката. Минималните изисквания, на които следва да отговарят
участниците, които се доказват със списъка на
договорите за строителство: участникът следва
да има изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум
3 договора за строителство. Забележка: Има се
предвид всякакво строителство, не само еднакво
или сходно с предмета на поръчката.

Краен срок за изпълнение: Продължителност в
месеци: 10
Срок за получаване на документация за участие: 28.01.2015 г. Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за
участие: 28.01.2015 г. Час: 16:00
Отваряне на офертите: Заседателната зала
на община Симитли, гр. Симитли, ул. „Христо Бо-

тев” №27, II етаж
Дата: 29.01.2015 г. Час: 11:00
За контакти: Александър Цветков
Факс: 0748 72231
Адрес: . „Христо Ботев” №27
Адрес на възложителя: www.Simitli.bg
Телефон: 0748 72252
E-mail: simitly@mail.bg

3Наименование: „Ремонтно-възстановителни работи със
средства от Фонд „Бедствия и аварии”
Възложител: Община Монтана
Описание: Предметът на обществената
поръчка обхваща строително-ремонти дейности на отделни участъци от уличната мрежа
на села на територията на община Монтана в
изпълнение на пътни основи, асфалтобетонови
изкърпвания, преасфалтиране, изграждане на
подпорни стени, водостоци и ремонт на мостово съоръжение.
Oсн. предмет: 45233000 - Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и
настилка на пътища
Прогнозна стойност: 595 721 лв.
Технически възможности: Изискуеми документи и информация: 1. През последните 5
(пет) години (2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г.)
участникът да е изпълнил успешно договори за
строителство на обекти, сходни с предмета на
поръчката, на обща стойност не по-малко от
700 000.00 лв. с ДДС (седемстотин и петдесет
хиляди лева с ДДС). 2. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на
строителството, отговарящ на изискванията
на възложителя, както следва: 2.1. Ръководител
на екипа – строителен инженер с образователна
степен „магистър”, ПГС, „Транспортно строителство” или еквивалентна специалност – 1 бр., със
стаж не по-малко от 10 години. 2.2. Технически
ръководител – технически правоспособно лице,
съгласно чл. 163а от ЗУТ – 3 бр., със стаж не помалко от 5 години. 2.3. Специалист „Контрол на
качеството” – строителен инженер с образователна степен „магистър”, притежаващ удостоверение/сертификат за преминато обучение за
контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието
на строителните продукти със съществените
изисквания за безопасност или еквивалентна
специалност – 1 бр., със стаж не по-малко от 5
години. 2.4. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – инженер с образователна
степен „магистър”, притежаващ удостоверение

(сертификат) за завършен курс за длъжностно
лице по здраве и безопасност или еквивалентно – 1 бр., със стаж не по-малко от 3 години.
2.5. Специалист по опазване на околна среда –
строителен инженер с образователна степен
„магистър” или еквивалентна специалност – 1
бр., със стаж не по-малко от 3 години. 3. Участникът следва да има регистрация в Централния
професионален регистър на строителя, съгласно
Закона за Камарата на строителите, която да
му позволява извършването на строителните
работи, предмет на настоящата поръчка (IV
група, първа категория строежи или по-голяма),
или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър
на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Представя се
копие от удостоверението за регистрация и
талона към него или еквивалентни документи
за чуждестранните лица. 4. Участникът следва
да има въведена интегрирана система за управление на качеството, здравословни и безопасни
условия на труд и опазване на околната среда и
социална отговорност, съгласно съответните
системи: 4.1. ISO 9001:2008 за внедрена система
за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалент;
4.2. OHSAS 18001:2007 за внедрена система за
управление на здравето и безопасността при
работа с обхват на дейностите по предмета
на поръчката или еквивалент; 4.3. ISO 14001:2004
за внедрена система за управление на околната
среда с обхват на дейностите по предмета на
поръчката или еквивалент. 5. Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване за изпълнението на поръчката:
5.1. Багер (колесен или верижен) – 3 бр. 5.2. Самосвал – 5 бр. 5.3. Миничелен товарач – 1 бр. 5.4.
Валяк – 4 бр. 5.5. Машина за рязане на асфалт
– 2 бр. 5.6. Асфалтополагаща машина – 1 бр. 5.7.
Виброплоча – 2 бр. 5.8. Водоноска – 1 бр.

Краен срок за изпълнение: Продължителност в
месеци: 4
Срок за получаване на документация за участие: 16.01.2015 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за
участие: 19.01.2015 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: Заседателната зала

на община Монтана
Дата: 20.01.2015 г. Час: 15:00
За контакти: инж. Калин Каменов
Адрес: ул. „Извора” №1
Адрес на възложителя: http://www.montana.bg
Телефон: 096 394227; Факс: 096 300462
E-mail: kali_monti@abv.bg

3Наименование: „Строително-монтажни работи по проект
„Допълнително водоснабдяване на с. Самуил и с. Кривица”
Възложител: Община Самуил
Описание: Строително-монтажни работи
по проект „Допълнително водоснабдяване на с.
Самуил и с. Кривица”.

Oсн. предмет: 45231300 - Строителни и
монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Прогнозна стойност: 937 237 лв.

Краен срок за изпълнение: Продължителност в
месеци: 4
Срок за получаване на документация за участие: 14.01.2015 г. Час: 12:00
Срок за получаване на оферти или заявления за
участие: 14.01.2015 г. Час: 12:00
Отваряне на офертите: сградата на община

Самуил
Дата: 14.01.2015 г. Час: 14:00
За контакти: инж. Ахмед Мустафа
Адрес: ул. „Хаджи Димитър” №2
Адрес на възложителя: http://www.samuil.eu
Телефон: 08477 2020; Факс: 08477 2267
E-mail: info@samuil.eu

Започна новото, дванадесето издание на благотворителната инициатива на президента на
Република България „Българската Коледа“.
През годините на своето съществуване „Българската Коледа” помогна на много деца да се
преборят с болестта, дари на редица лечебни заведения в цялата страна съвременна високотехнологична 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 осъществяване 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 Коледа” 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.

3Наименование: „Възстановителни работи на пътни и улични
настилки, разрушени след планови и аварийни ремонти на съоръжения от подземната ВиК мрежа, обслужвана от „Софийска
вода“ АД, на територията на 30% от концесионната област”
Възложител: „Софийска вода“ АД
Описание: Възстановителни работи на
пътни и улични настилки, разрушени след планови и аварийни ремонти на съоръжения от
подземната ВиК мрежа, обслужвана от „Со-

фийска вода“ АД, на територията на 30% от
концесионната област
Oсн. предмет: 45233200 - Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Прогнозна стойност: 900 000 лв.

Краен срок за изпълнение: Срок на изпълнение
в месеци: 12
Срок за получаване на документация за участие: 19.01.2015 г. Час: 09:00
Срок за получаване на оферти или заявления за
участие: 19.01.2015 г. Час: 9:00
Отваряне на офертите: София 1766, район
„Младост”, жк „Младост IV”, ул. „Бизнес парк” №1,

сграда 2А
Дата: 19.01.2015 г. Час: 10:30
За контакти: Камелия Георгиева
Факс: 02 8122588
Адрес: ул. „Бизнес парк“ №1
Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg
Телефон: 02 8122457
E-mail: kgeorgieva@sofiyskavoda.bg

3Наименование: „Реконструкция на съществуващ канал на
Oпитно поле”
Възложител: Община Монтана
Описание: Реконструкция на канализационен колектор с дължина 1244,93 м – замяна на
съществуващите тръби с гофрирани полипропиленови тръби DN400 SN8 и изграждане на 26 бр.
ревизионни шахти (РШ) от различен тип в зависимост от тяхното разположение по трасето.
Oсн. предмет: 45232411 - Строителни и
монтажни работи по общо изграждане на канализации за битови и промишлени отпадъчни води
Прогнозна стойност: 700 000 лв.
Общо количество или обем: Избраният изпълнител трябва да извърши реконструкция на
канализационен колектор с дължина 1244,93 м,
като замени съществуващите тръби с гофрирани полипропиленови тръби DN400 SN8 и се изгра-

дят 26 бр. ревизионни шахти (РШ) от различен
тип в зависимост от тяхното разположение по
трасето. Изграждането на участъка от РШ26
до точката на заустване се извършва след разкриване на съществуващия бетонов колектор,
като самото заустване е предвидено да бъде
„теме с теме” и най-малко под ъгъл от 90о, но
не срещу течението. Заустването на колектора
е предвидено да стане в съществуващ правоъгълен бетонов колектор. В началото на трасето на канализационния колектор е предвидено и
изграждането на водопровод с дължина 428,65 м
от ПЕВП тръби 160/10. Инвестиционният проект
предвижда и възстановяването на пътните настилки, нарушени в процеса на изграждането на
канализационния колектор и водопровода.

Краен срок за изпълнение: Продължителност в
дни: 90
Срок за получаване на документация за участие: 13.01.2015 г. Час: 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за
участие: 14.01.2015 г. Час: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Монтана, ул. „Изво-

ра” №1, Заседателната зала на община Монтана
Дата: 15.01.2015 г. Час: 10:00
За контакти: инж. Диман Георгиев
Адрес: ул. „Извора” №1
Адрес на възложителя: http://www.montana.bg
Телефон: 096 394205; Факс: 096 588391
E-mail: montana@montana.bg
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Целта е да се развиват транспортните връзки и новите технологии
Мирослав Еленков
През 2014 г. бе даден старт на строителството
на проекти за стотици милиарди долари в световен
мащаб. Целта им е да се развиват транспортните

връзки и новите технологии с оглед прогреса на отделните икономики на планетата. С увеличаване на
доходите базовите инфраструктурни разходи включват както индивидуалните, така и обществените
нужди от канализация, болници и клиники, училища,

енергийна мрежа, основен обществен транспорт. На
най-високите нива на приходи се стимулират сектори,
чието развитие осигурява функционирането на един
модерен град. Представяме ви преглед на най-интересните проекти, които започнаха през 2014 г.

ǙǬǵǯǺǷǱǸǴȋǾǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǱǹ *UDQG$LUSRUW,VWDQEXOȡȍȍ
șȠȍșȚȗȐșȚȐ
ǺǭǱǶǾǮǑǮǼǺǻǬǱÅǖǼǺǽǼǱǵǷ´
Жителите на Лондон
отдавна са повече от
тези в цяла България. Затова не е чудно, че тук се
изпълнява един от най-забележителните проекти
в Европа. „Кросрейл” ще
бъде нова жп линия, чиято
стойност е 14,8 млрд. британски лири. Влаковете по
трасето ще са дълги цели
200 м и ще превозват до
1500 пътници, което е
близо два пъти повече от
капацитета на движещите се в момента в столицата на Великобритания.
Системата е 118 км
релсов път и с пускането
й през 2018 г. ще свързва 37 станции, като се
очаква капацитетът на
лондонското метро да се
увеличи с 10%. Но по-голямата полза за жителите
на града ще е, че значително ще се съкрати времето за придвижване от
различните му краища.
Новата линия ще бъде и

Grimshaw, Nordic Office
of Architecture и Haptic
Architects са авторите на
проекта за новото летище в Истанбул. Те са избрали вариант с огромен
вход със сводест таван,
по д който пътниците
ще бъдат насочвани към
шестте изхода за пистите. Цялата сграда ще е
осветена с естествена
светлина, стана ясно при
представянето на дизайна
на бъдещия терминал, който ще бъде най-големият
в света.
Grand Airport Istanbul ще

поредната забележителност на столицата заради множеството археологически обекти, на които
строителите й попадат и
за чието проучване и развитие вече има създадена

специална програма.
Към момента основната дейност извършват
четири двойки 1000-тонни машини, които дълбаят
земята почти без прекъсване. Максималната им

скорост на придвижване
е до 260 м на седмица, а
средната скорост, с която работят в Лондон, е
100 м седмично. На 40 различни обекта по проекта
са заети над 8000 души.

е с шест писти, а общата
му площ ще е 77 млн. кв. м.
Той ще бъде изграден на
няколко етапа и се очаква
да посрещне първите си
пътници през 2018 г. Тогава новото летище ще
може да обслужва до 90
млн. пътници годишно, а
след цялостното завършване на проекта капацитетът му ще се увеличи
до 150 млн. души, което е с
60 млн. повече от възможностите на „Хартсфийлд
– Джаксън” в Атланта,
САЩ, сочено за най-натовареното в света.

Така ще изглежда терминалът на летището

ǙǴǶǬǼǬǯǿǬȅǱǶǺǹǶǿǼǴǼǬ ǎǱǷǴǶǺǭǼǴǾǬǹǴȋȅǱǽȆǳǰǬǰǱ
ǶǺǽǸǴȃǱǽǶǺǷǱǾǴȅǱ
ǛǬǹǬǸǽǶǴȋǶǬǹǬǷ
През тази година
стартира един от световните мегапроекти за
нов канал между Тихия и
Атлантическия океан през
Никарагуа. Държавната
комисия, която планира
строителството, одобри
окончателния вариант на
трасето.
Президентът на страната Даниел Ортега и директорът на компанията
изпълнител HKND Group
Ван Цзин обявиха, че строителните дейности ще
започнат в края на 2014 г.
Стойността на начинанието се оценява на 40
млрд. долара. Базираната
в Хонконг китайска компания получи концесия за
50 години, която може да
бъде продължена за още
толкова.
Съоръжението ще конкурира Панамския канал и
ще има голямо отражение
върху международната
търговия. Никарагуанският канал ще бъде дълъг
278 км, докато Панамският е 82 км. Предвиденото
време за прокопаването
е малко повече от 11 г.,
като за този период в една

По време на изложение във Фарнбъро
Великобритания представи плановете си
за изграждане на летище за търговски
полети в Космоса.
Правителството и ръководители в
авиокосмическата индустрия разкриха
подробности за по-рано обявените си
намерения. Космическият порт би трябвало да започне извеждането на пътници извън атмосферата до 2018 г. Освен
екстремно настроени туристи инфраструктурата ще може да обслужва и
изстрелването на малки сателити или
научни апарати. Британската космическа агенция е набелязала 8 потенциални
В червено - трасето на новия канал, в зелено - Панамският канал

от най-бедните държави в
Америка ще се създадат
поне 40 хил. работни места. Самото воднотранспортно съоръжение ще е
много по-добра алтернатива на съществуващото в Панама, понеже ще е
по-широко и по-дълбоко. То
ще позволява приема на кораби с товароносимост до
270 хил. т. Предвижда се
Никарагуанският канал да
поеме до 4,5% от международния корабен трафик
и най-вече нефта от Венецуела, Бразилия и Уругвай, съкращавайки пътя и
транспортните разходи

за превоз на суровината
до най-големите потребители в Азиатско-Тихоокеанския регион и преди
всичко Китай. Нови ят
маршрут на корабите ще
спести на търговските
превози от Азия към Европа около 9300 км.
Цялото строителство
и изграждането на съответната инфраструктура
ще бъдат финансирани
от китайски консорциум,
като разходите ще бъдат
компенсирани чрез дялово
участие в компанията,
която ще експлоатира новия морски маршрут.

локации за изграждане на съоръжението,
а до края на годината тя трябва да се
спре на една от тях.
Страната се опитва да поеме водеща роля в трансформацията на космическия сектор на континента от научно
към търговско ориентиран. Анализатори
смятат, че само на Острова това може
да представлява индустрия за 40 млрд.
долара през 2030 г. Отварянето на науката към бизнеса ще намали и натиска върху бюджета, тъй като тези технологии
стават изключително скъпи в момент
когато публичните разходи са в обществения фокус.
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Властите в Хавай предоставиха земя за строителството на най-големия телескоп в света – Thirty Meter Telescope
(TMT). Преди около 5 години на управата на американския
щат бяха представени плановете за изграждане на мегасъоръжението, чиято разделителна способност надвишава
5 пъти възможностите на космическия Hubble. Известно
време скъпият проект беше в задънена улица. Основна причина за забавянето му бе финансирането. До момента Калифорнийският технологичен институт, Калифорнийският
университет и канадската Асоциация за астрономически
изследвания са похарчили над 120 млн. долара за проектиране на телескопа, а общата стойност на съоръжението се
изчислява на 970 млн. долара. Засега е събрана само част
от тази сума, но е достатъчна за започване на строителството.
Идеята за телескопа TMT бе лансирана от калифорнийски учени още през 90-те години на миналия век. След
което проектът постепенно напредна и бе разработена
конструкция на огледалото с диаметър 30 м, състоящо се
от 500 отделни сегмента. За място на бъдещия телескоп
бе избран спящият вулкан Мауна Кеа на Хаваите, от чиято
височина съоръжението може да регистрира светлината от
първите звезди във Вселената и да търси доказателства за
съществуването на тъмна материя. Ако строителството
върви по план, се очаква телескопът да заработи през 2021 г.

ȇȗȖȕȞȐȐȏȋȘȈȎȌȈȚÄǶȒȍȈȕșȒȈșȗȐȘȈȓȈ´
След близо две години на проектиране японската компания Shimizu Corporation представи плановете си за първия подводен град в света. Според тях той би могъл да се
изгради само за няколко десетилетия при цена от 26 млрд.
долара. Наречен „Океанска спирала” и захранван от чиста
енергия, метрополисът по подобие на Атлантида е най-новата футуристична схема, предложена от Shimizu.
Според авторите на иновативния проект той ще е разделен на три части с подводен град, съдържащ се в сфера с
диаметър 480 м, която може да побере до 5000 жители и ще
включва зона със смесено предназначение, където хората
могат да живеят, работят и да се забавляват. Сферичният град ще плува на повърхността на морето, но може
да се спуска до 14 км надолу по спираловиден път, за да се
скрие в дълбините на водата по време на неблагоприятни
метеорологични условия. Спиралата ще е свързана с научноизследователски център, който ще копае дъното в търсене на благородни метали и ще създава енергия за града с
помощта на температурните разлики на океанската вода.
От Shimizu Corporation споделят, че с плана компанията се стреми да развие технология, която ще даде възможност на човечеството да изгради подводно жизнено
пространство. В новия мегаполис ще се произвежда и
обезсолена вода с помощта на хидравлично налягане. Ще
има рибовъдни стопанства около структурата. Специални
микроорганизми ще бъдат използвани да конвертират въглеродния диоксид в метан за производството на енергия.
Предложението на Shimizu представя в нова светлина опасенията от покачването на морското равнище и загубата
на обитаеми земи. Дизайнът е реализиран с помощта на
изследователи от Токийския университет, Японската агенция за морски и земни науки и технологии, както и Агенцията за научни изследвания в областта на рибарството.
Компанията е изчислила, че технологията за изпълнение на
„Океанска спирала“ би могла да е готова до 2030 г.

ǌǽǾǬǹǬȅǱǽǾǼǺǴǿǽǴǷǱǹǺǳǬǑǖǝǛǚ
Астана започна ударно
строителство за ЕКСПО
2017 г., след като концепцията на архитектурния
комплекс бе утвърдена
лично от държавния глава Нурсултан Назарбаев.
Темата на изложението е
„Енергията на бъдещето”.
Изграждането започна
през май с главния обект
– павилиона „Казахстан
Астана” във вид на сфера

Китай обяви плановете си за построяването
на тунела през 1994 г.
Прогнозната цена на съоръжението тогава беше
10 млрд. долара, а срокът
за изграждането му – до
2010 г. 20 години обаче

Adrian Smith+Gordon Gill
Architecture. Местните
власти отбелязват, че
студиото, изготвило проекта, е изпълнило всички
изисквания на Международното бюро по изложения за строителството.
Архитектите са внесли
допълнения в проектите
във връзка с генералния
план на Астана, включени
са и всички необходими

инфраструктурни обекти.
Освен с естетическите си качества и иновационния дизайн изложбеният комплекс сполучливо
се вписва в архитектурния облик на столицата.
Направен е анализ на пазара на източниците на
алтернативна енергия и
разчети за тяхното използване по време на изграждането.

ǖǬǾǬǼǽǱǻǺǰǯǺǾǮȋǳǬǝǮǱǾǺǮǹǺǾǺǻǺȀǿǾǭǺǷ
Катар изпълнява една от наймащабните програми за инфраструктура в света. Повод за това
е Мондиалът през 2022 г. Правителството не жали средства за
най-големите строители на планетата. Сред тях е австрийската
„Порр Груп”, част от консорциума,
ангажиран в създаването на т.нар.
Зелена линия на метрото в столицата Доха. Другите две фирми
са SBG и НВК. Търгът за проекта
на подземната железница бе на

стойност около 1,89 млрд. евро, а
„Порр” ще отговаря за половината
от обекта.
Националната компания Qatar
Railways e планирала строителството на 216 км линии, като половината от тях ще са под земята.
Ще бъдат изградени 100 метростанции. Червената и Зелената
линия са започнати, а Златната
и Синята са на ниво проект. Компанията е основана през 2011 г.
като част от генералния план за

национален транспорт и програмата „Национална визия 2030”. Целта
не е единствено да се разшири
транспортната система на града,
а също така да се покаже бърз напредък, свързан с провеждането на
световния празник на футбола.
Диаметрите на метрото ще
свързват централния град с някои
от сега съществуващите стадиони, както и с тези, които са в
етап на строителство специално
за Мондиала.

ǚǭȅǱǽǾǮǱǹȂǱǹǾȆǼǮǡǺȄǴǸǴǹ
ǽǾǬǹǬÅǝǯǼǬǰǬǹǬǯǺǰǴǹǬǾǬ´
Обществен център в
Хошимин беше обявен за
„Сграда на годината“ за
2014 г. на Световния фестивал на архитектурата
в Сингапур. Постройката
е бивш „рециклиран” параклис и е по проект на фирма
a21studio. Тя е предназначена за обществени прояви
и младежки център. Сто-

ǖǴǾǬǵǼǬǳǸǼǬǳǴǽǾǼǺǴǾǱǷǽǾǮǺǾǺǹǬ
ǹǬǵǰȆǷǯǴȋǻǺǰǮǺǰǱǹǾǿǹǱǷǮǽǮǱǾǬ
След повече от 20 г. колебание китайски инженери активизираха проекта
за най-дългия в света подземен тунел. С дължина от
123 км той трябва да е два
пъти по-голям от сегашния рекордьор – японския
„Сейкан” между островите
Хокайдо и Хоншу.
Строителството би
могло да започне през
2015 г. и да приключи до
2026 г. Началото му е от
пристанищния Далиан в
североизточната провинция Ляонин. За около час
ще се стига до Янтай
в източната провинция
Шандун. Сега между двете
селища се пътува 8 часа с
ферибот.

с общ диаметър 80 м.
Преди това генералният план и основните архитектурни проекти на
обектите на Международното специализирано изложение бяха представени
пред членовете на правителството и в Акимата
(градската администрация) на Астана от Робърт
Форест – партньор в архитектурната компания

проектът боксуваше във
фазата на планирането.
Сега цената му вече е
скочила на 220 млрд. юана
(36,3 млрд. долара). Европейският рекордьор – тунелът под Ламанша, е дълъг около 51 км.

манената конструкция и
металните плоскости, от
които е изградена, са остатъци от предишни проекти
на архитектите, което е
ограничило максимално вложените в нея средства. В
нея има кафене, обзаведено
с рециклирани мебели. Журито начело с английския
архитект Ричард Роджърс

(носител на „Прицкер” за
2007 г.) мотивира решението да се отличи тъкмо този проект с обясне-

нието, че авторите му са
постигнали максимален
ефект с минимално количество вложени материали.

$EVROXWH:RUOG7RZHUVǽǬǹǱǭǺǽǾȆǼǯǬȃǴǾǱ
ȄǬǸǻǴǺǹǴ
Увиващите се кули Absolute World
Towers в Мисисага, Канада, бяха обявени
за най-добрите за изминалата година. В
съревнование с други 300 небостъргача,
комплексът е впечатлил международното
жури с естетичните и функционалните
си качества. Отличието е на известната компания за база данни за сгради
Emporis със седалище в Германия. Наградата се връчва от 2000 г. и се счита за
една от най-престижните в бранша.
Проектът на високите 176 и 158 м
кули е на архитектите от MAD и Burka
Architects. Начинът, по който двете сгради се завъртат до 8 градуса на етаж, е не
просто върховно техническо постижение,
но също и свежо решение за методите, по
които се проектират небостъргачите,
мотивират решението си членовете на
журито.
В конкурса, в който участват здания само над 100 м, второ място зае Al

Bahr Towers в Абу Даби. Проектът е на
Aedas и е вдъхновен от традиционните
арабски прозорци и ислямска архитектура. Отличието е заради иновативната
фасада, която съчетава климатичните и
дизайнерските изисквания. Предишният
отличник бе небостъргачът Spruce Street
в Ню Йорк, дело на Франк Гери.
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Roxette
àÃÊÍÇËÏÐ
Ä³ÐÖÊá
Страницата
подготви
Мартин Динчев

Легендарното шведско
дуо Roxette ще пее в България на 17 юни 2015 г. в
столичната зала „Арена
Армеец”. Шоуто е част
от световното турне
на музикантите, с което
отбелязват 30 години на
сцената.
„Невероятно е да сме
отново на сцената. Реакцията, която имахме от
публиката през всичките
тези години, е изумителна
и едва ще дочакаме да се
срещнем с феновете си.
Очакваме с нетърпение
да се видим в Европа”, спо-

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Билетите за концерта в „Арена Армеец”
са на цени между 50 и 120 лв.

делят Мари Фредриксон и
Пер Гесле.
Roxette са продали над
75 млн. албума и са по
върховете на класациите
от 90-те години на ХХ в.
до наши дни. След дълга
пауза, през която Мари
Фредриксон се лекува от
рак, тя се събра отново
с Пер Гесле през 2011 г.
и издадоха албума Charm
School. Турнето, последвало изданието, ги отведе
на две обиколки по целия
свят, като групата свири

пред 1,5 милиона души на
153 концерта. Сред тях бе
и паметната им първа изява у нас – на дъждовния
29 май 2011 г. на стадион
„Георги Аспарухов“.
През октомври тази
година Roxette и бандата
им стартираха съвсем
ново турне в Русия, Прибалтика и Финландия. През
февруари музикалната им
инвазия ще продължи в Австралия и Нова Зеландия
с още 9 други концерта.
Шведското дуо ще превзе-

ме и Европа през лятото
на 2015 г., когато е и софийската им изява. По време на шоуто феновете ще
могат да чуят емблематични хитове, като Listen
to Your Heart, The Look, How
Do You Do, Sleeping in My
Car, It Must Have Been Love
и мн.др.
Билетите за концерта
на Roxette струват между 50 и 120 лв. и могат да
бъдат намерени в разпространителската мрежа на
Ticketpro.

3DSD5RDFKșȍȊȒȓȦȟȊȈȚȊȢȊȜȍșȚȐȊȈȓȈ6XPPHU&KDRVȊǩțȘȋȈș
Калифорнийците ще бъдат хедлайнери на събитието заедно с Godsmack

Фотокредит Вирджиния Рекърдс/Sony Music

След като стана ясно,
че Godsmack ще свирят
на първото изданието на
фестивала Summer Chaos
на стадион „Лазур” в Бургас на 16 юни 2015 г., вече
е ясен и вторият хедлайнер на събитието – Papa
Roach. Предстоящото
участие на групата е
част от голямото световно турне, на което представят албума им F.E.A.R.
Калифорнийските
рокаджии са създадени
през 1993 г. Фронтмен,
основен композитор и
емблема на групата е харизматичният Джейкъби
Дакота Шадикс, по-извес-

Дългоочакваният нов
албум на Bush – Man on the
Run (първи от 10 години
насам), вече е на пазара.
Музикантите са записали
песните заедно с известния продуцент Ник Разку-

тен с псевдонима Коби
Дик. В старта на своята
кариера групата определя
стила си като ню метъл и
рап метъл, като им влияят

имена като Nine Inch Nails,
Faith No More, Motley Crue,
Rage Against The Machine,
Stone Temple Pilots и др.
Първият голям успех

%XVK

șȍȊȘȢȡȈȚȒȢȔ
ȗȖșțȘȖȊȐȧȏȊțȒ

линец (Alice
in Chains,
Deftones) в
Studio 606 –
собственост
на лидера на
Foo Fighters
Дейв Грол.
„Първият
сингъл – The
Only Way Out,
е най-добрата „врата”
към новия албум, който този път стана малко по-мрачен. Звученето на песента е може
би най-правилното въведение към целия проект”,
с по дел я ф рон т ме н ъ т
Гавин Росдей. По думите

му при записите на новия материал групата се
е опитала да комбинира
звученето на студийните
технологии с гаражната
атмосфера. „Използвахме стари китари, много
стари усилватели заедно
с най-футуристичната
технология в търсене на
оптималния звук”, допълва
той.
Този месец се навършват и 20 години от излизането на дебютния албум на Bush Sixteen Stone,
от който се продават над
6 милиона копия и излизат
два от най-големите хита
на бандата – Comedown и
Glycerine.

идва с албума Infest (2000),
който само за няколко месеца става тройно платинен. Следват златният
Lovehatetragedy (2002) и
платиненият Getting Away
With Murder (2004).
Papa Roach ще пристигнат у нас в състав
Джейкъби „Коби” Шадикс
– вокал, Джери Хортън –
китара, Тобин Еспеарнс
– бас, и Тони Палермо – барабани.
Организаторите от
M. E. Music обещават, че рок
феновете могат да очакват
още големи имена, които ще
се включат на фестивала
Summer Chaos.

Париж съблазнява сетивата, омайва всеки турист с
красотата си, а кокетните му павирани улички кипят от
живот и не искаш да ги напуснеш. За Кейд Кори – американската наследничка на династия за шоколадови десертчета,
идването й в Града на любовта е сбъдната мечта. Основната цел на посещението й е да подпише договор с един от
най-прочутите шоколатиери в града. Парижкият майстор
на сладките изкушения Силвен Марки обаче никак не е въодушевен от идеята да разкрие тайните си на някаква нагла
американка – нищо, че банковата му сметка ще набъбне
неимоверно много. Двамата се впускат в страстна игра
на съблазняване и интриги и попадат в сложен любовен
триъгълник, в който третият участник е... шоколадът.
Лора Флоран е автор на бестселъровата поредица с
международен успех „Любов и шоколад”, а „Крадецът на
шоколад” е първата книга от серията, която излиза на
български език. Писателката е родена в САЩ, но пътува
много по света и именно в Париж среща мъжа на живота си – своя съпруг французин. Тя признава, че Франция и
най-вече нейната столица е културата, която буквално я е
погълнала. За щастие тя включва и френския шоколад, към
който Флоран е много привързана и с готовност се отдава
на проучването му за романа „Крадецът на шоколад”. „Аз
съм сигурно най-щастливият изследовател в целия свят.
За да се запозная с професията на шоколатиера, се свързах
и имах късмета да общувам с някои от великите богове
на шоколада, които ме посрещнаха в своите лаборатории
и кухни, където можех да наблюдавам как творят съвършенство – шоколатиерите Жак Генин и Мишел Шодан и
прочутия Лоран Жанин, шеф сладкар в ресторант „Епикур”,
носител на три звезди „Мишлен”.
Тя признава, че проучването й е било изключително интересно и невероятно вкусно. „Да вляза поне за кратко в
света на тези невероятни, страстни, щедри, усилно работещи професионалисти, бе огромна чест. Самата аз съм
готвач аматьор и съм наясно, че допускам грешки – възможно е да правя такива и в романите си въпреки цялото
ми проучване и всички указания, които съм получила. Но ако
поне донякъде съм успяла да уловя енергията и да предам
значението на техния труд и да покажа какви хора са те,
това поне ще е нещо”, признава авторката.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ÄǹȘȍȡȐȕȈșȓȧȗȖ´
40-годишният
учител Сандро е
ерген и все още
живее с родители т е с и, кои т о
вечно се карат и
го държат под постоянен надзор.
След като всяка
среща с непозната се превръща в
лишен от емоции
абсурд, С андро и приятелят му Ива решават
да прекарат уикенда на
дъждовното крайбрежие,
където случайно срещат
фризьорката Манана.
Между нея и Сандро пламват емоции, но скоро тяхната връзка е изправена
пред сериозен проблем.
Съпругът на Манана –
Тенго, излиза от затвора
и скоро Сандро се оказва

забъркан в схема, която
ще го принуди да избира
между любовта и честта.
Дори в най-забавните
моменти на филма се прокрадва специфична минорна нотка на примирение с
реалността, която в голяма степен е провокирана
и от характера на главния
герой.
Любопитно е, че дебютът на Леван Когуашви-

ли Street Days от 2010 г. е
приет добре от критика
и публика, но със „Срещи
н а сл я по ” р ежис ьоръ т
постига още по-голям
успех, като представя
пред света една по-широка и богата картина
на обществото в Грузия,
сякаш независимо или въпреки икономическите
трудности и бежанския
проблем.

МАРШРУТИ
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ǻȕȐȒȈȓȕȐȧȚȌȍȒȖȘ
ȕȈȜȐȓȔȐȚȍȏȈǽȘȐșȚȖș
Светослав Загорски
Всяка година по коледните празници телевизиите се надпреварват
да излъчват исторически
филми за Христос. Малцина са тези, които знаят, че
почти всички мегапродукции са с един и същи декор
– древния италиански град
Матера.
Уникалното селище с
къщите дупки, изкопани в
скалите, се намира в южната област Базиликата, известна и с името Лукания.
Мнозина казват, че именно
от това име произлиза и
българската дума „луканка”, тъй като и тук, както
и в у нас, се прави подобен
изсушен колбас. Матера
вече е неразривно свързан
с България и покрай факта, че това ще е градът,
който заедно с Пловдив е
Европейска столица на културата през 2019 г.
Намиращото се само
на 45 км от Йонийско море
селище датира отпреди
9000 години и вече е включено в Списъка за световното културно и природно
наследство на ЮНЕСКО. В
миналото Матера е принадлежал към териториите на Древна Гърция, а след
това е станал римска колония. Градът е бил покоряван
от готите, лонгобардите,
сарацините. По-късно е минал под контрола на норманите. През XV в. приютява
дори албанците, бягащи от
турските атаки.
През цели я Матера
преминава каньон, който
е превърнат в селище от
праисторическите племена. Склоновете са изградени от ронлив материал – туф, който макар и
изключително трудно, се
поддава на копаене и дълбаене. В скалистия хълм
има и множество естествени пещери, а хората благодарение на собствените
си ръце са направили още
по-големи дупки, които са
превърнали в свои домове,
наречени саси. Този вид
къщи преобразили естествения пейзаж и му придали
причудливи архитектурни
форми, превръщайки го в
една наистина уникална
гледка. Елегантни структури се редуват с подземни коридори, пещерни
галерии и лабиринти, създавайки зрелищни пейзажи.
Каньон, наслагващи се жилищни сгради и камбанарии
предизвикват изненадващ
ефект и омайват с красотата си.
Най-странното е, че

много от сасите
са разполагали с по няколко стаи, а по-късно са
имали и изградена канализация, както и множество
басейни. Предполага се, че
върху покривите на къщите си хората са имали градини, в които са отглеждали най-различни зеленчуци.
След II в. Матера се

разраства, а неговите
жители стават все по-находчиви. През този период
започва изграждането на
по-сложни сгради, някои от
които от камък. Появяват
се и църкви. По покривите
на вече построените къщи
се надстрояват нови сгради и се изграждат и улици.
Днес места, които на пръв
поглед изглеждат като улици, се оказва, че всъщност
са горната част на нечий
дом.
Превърнали се в незабравима туристическа
атракция, сасите не могат да бъдат определени
към никой познат досега
архитектурен стил, а заради прекаленото им за-

цялата покъщнина в тях,
както е била, или да ги
разруши и да издигне нови
жилища. В крайна сметка
решава да последва посланието на Пазолини, който
чрез филма си превръща
камъните в източник на
поезия.
Все пак не всичко в Матера е свързано с киното
и сасите. Тук могат да се
видят останките от един
недовършен дворец. Това
е замъкът Трамонтано,
строен през XVI в. от граф
Джан Карло Трамонтано.
Владетелят обаче е убит
по време на бунт през
1514 г. и строежът спира
с вдигането на 3 кули при
предварително предвидени 12. Доста по-късно при
възстановителни работи
на централния площад работници се натъкват на
останките на още един
древен замък, а впоследствие са открити големи
римски цистерни. Огромният подземен резервоар
е със сводест таван и е
пълен с колони.
Изключително красива
еи

катедралата на Матера,

Покривите на едните къщи са улици за други

Една от най-красивите скални църкви

Типично саси

Катедралата на Матера

строяване в края на XIX в.
те трудно могат да бъдат
разграничени като отделни постройки. Голяма част
от жилищата продължават да се реставрират,
тъй като са били безстопанствени в продължение
на 40 години.
Саси ди Матера включват два района – Сасо Баризано и Сасо Кавеозо. В
центъра им се намира найстарият културен пласт
Чивита, което е сърцето
на целия комплекс.

Очарователни са
и скалните църкви,
които между VIII и XIII в.
са приютявали латински и
гръцки монаси, прогонени
от Изтока. Някои от тях
са сложни пещерни мрежи
с големи подземни камери и
се смята, че са използвани
от монасите за молитвено
усамотение.
Днес звучи почти като
виц, но си е истина, за която свидетелстват и архивите – градчето, сред чиито очарователни камънаци
са снимани над 40 филма,

много от които холивудски,
навремето е трябвало да
бъде заличено от Земята
с нещо като бомба. Поради
тези причини през 60-те
години много от къщите
са изоставени, а Матера
става символ на упадъка и
нищетата. Това показват
и заснетите там филми
от рода на „Ръмжащите
години” (1962) на Луиджи
Дзампа, „Демон” (1963) на
Брунело Ронди, а по-късно
и „Христос се спря в Еболи”
(1979) на Франческо Рози с
Джан-Мария Волонте.
Въпреки че първоначално демонстрира грозотията и нищетата, киното е
първото, което разбира огромното значение и поезия
на камъните. Писателят и
режисьор Пиер Паоло Пазолини и неговият филм

„Евангелието на Матея”
(1964)
убеждават всички, че
изпразвайки града, се извършва истинско престъпление и че напротив – земята на Матера притежава
неустоима красота. Оти-

вайки сред камънаците и
скалните църкви, творецът се озовава в селище
от други времена. Лицата
на местните селяни, които
стават статисти, приличат на хора отпреди 2000
години. Филмът е толкова
истински, че омайва всички, а на фестивала във Венеция през 1964 г. получава
и специалната награда на
журито.
Така след филма на
Пазолини Матера се превръща в култово място за
киномани и интелектуалци.
Към неговите естествени
декори се стичат и много продукции от Холивуд.
През 1985 г. Матера като
библейска сцена привлича
и Брус Бересфорд, който
снима „Цар Давид” с Ричард
Гиър.
Киноманите могат да
минат по дългото стълбище на Сасо Кавеозо, където е снимана продукцията
Via Crucis. За лентата е
направена и Портата на
Йерусалим. Тук може да се
видят и местата, където
за снимките на филма са
организирани сцените с

разпъването на Христос
на кръста, пазарът, Тайната вечеря. От последните
години красивите пещерни
къщи на Матера се помнят
най-вече от „Страстите
Христови” на Мел Гибсън.
Само на няколко километра от Матера се намира и

село Берналда,
откъдето произхожда
семейството на режисьора Франсис Форд Копола.
Преди няколко години той
вдигна там сватбата на
дъщеря си – режисьора
София Копола, с музиканта
Томас Марс.
Днес каменните помещения приютяват над
80 магазина, очарователни хотели, работилници,
ателиета и др. Много от
едновремешните необитаеми жилища от туф
обаче също се съживяват
след реставрирането и
избелването им.
Първоначално местната администрация се чуди
дали да превърне камънаците в музеи, оставяйки

наречена „Санта Мария де ла Бруна”. Строена
е в периода 1268 – 1270 г.
в римски архитектурен
стил и с височина на камбанарията от 52 м. В непосредствена близост до
главната порта е статуята на Мария де ла Бруна,
подкрепена от светиите
Петър и Павел. Главната
особеност на фасадата
е прозорец във формата
на розетка, разделена
на 16 части. Украсата е
предимно в бароков стил
заради възстановяването
от XVIII в.
Две други важни църкви в Матера са посветени на апостол Петър
– San Pietro Caveoso и San
Pietro Barisano. San Pietro
Barisano наскоро е реставрирана по проект от
Световния фонд за паметниците. Основната
на олтара и интериорите
са почистени, а липсващите парчета от корнизи, релефи и друга украса
са реконструирани по
фотографски архиви или
по аналогия на околните
фрагменти.
Но в красивия и семпъл
южен италиански град си
заслужава и да похапнете.
Кухнята тук е уникална.
Менюто в Матера се характеризира с вкусни ястия, макар и приготвени
от оскъдни продукти. За
повечето от тях се използват събираните до
града треви и подправки.
Сред типичните ястия са
печеният хляб и пастата
орекиете (ушички) с броколи, цикория и зелен боб.
Много вкусни са и равиолите с рикота. Типични за
Матера основни блюда пък
са агнешкото в тенджера,
овнешкото месо и др.
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Dear colleagues,
On the eve of the brightest
Christian holiday – Christ’s birth I
would like on behalf of the Board of
the Bulgarian Construction Chamber
and me personally to express my
most sincere greetings.
We are seeing off a complex and
hard for the country and the industry
2014 year, in which again we showed
that BCC is strong and socially
prominent organization. We proved
this with our firm position regarding
the recovery of suspended payments
under operational programs. We
maintained the interests of the
sector – for clear criteria in public
procurement, introduction of standard
contracts, change in the legal
framework, division of the Law on Territory Planning into Law on Spatial Planning
and Regional Development, Construction Law and Law on Town Planning. We had
continued discussions to resolve the problem with the return of VAT to companies
with European projects. We supported the areas hit by natural disasters.
The year 2015 is awaiting us with new challenges – to bring to an end our efforts
to develop standard tender procedures and documents, to be actively involved in
writing the new Public Procurement Act, through which we eliminate the possibilities
of discriminatory conditions in tenders, to ease administrative burden, to fight for real
job opportunities for small and medium-sized enterprises. We will also strengthen
communication with regional offices and our members. We will continue to prove
at all levels that the Chamber is strong and prominent organization that can engage
with ministries, parliament and municipalities to protect its members.
Qualification will be among our main priorities.
Dear colleagues, we expect important for the industry goals that we can achieve
only with joint efforts, together.
I wish good health, happiness and success to you and your families!
Bright Christmas and much luck in the new 2015 year!
Eng. Svetoslav Glosov,
Chairman of BCC

The outgoing 2014 began for “Stroitel”
newspaper with a ... prize. National Company
“Railway Infrastructure” gave us a diploma in
the category ‘Narrow specialist” in January.
More importantly, thanks to the efforts and
tireless work of the whole team we managed
to finish the year well – with honors. Our
Christmas Eve gifts were honorary diploma
from the Bulgarian branch association “Road
safety” for contribution in the field of road
safety and diploma for special contribution
and support for promotion of mediation from
the National association of mediators. What
happened between the first and the remaining two awards in our fifth year as media was
associated with changes, challenges and with
growth and development.
The fifth birthday for us was not only a
celebration but a time when we made a balance for the path we walked so far and the
tasks before us. On 3 April we deservedly

greeted with a glass of champagne, because
truly satisfied and happy with the work made
us the wonderful wishes we received from
the management of the Chamber and from
state institutions. A little later we gathered our
partners at a cocktail at Sofia Hotel Balkan.
Among the guests were members of the BCC
Board, regional chairmen and representatives of the central and local government,
colleagues, advertisers and friends.
BCC Chairman Eng. Svetoslav Glosov
turned to us with the words: “In the beginning
there were skeptical colleagues but they are
now among us in the hall – gradually from
critics they have become friends of the newspaper. This means that we have made a good
product. Let us in 50 years show an even better newspaper!”
Among the official guests of the event
were Sofia Mayor Yordanka Fandakova and
Deputy Minister of Economy Branimir Botev.

%&&SURMHFWVSOHGJHGRQODVWLQJHIIHFWV
DQGVXVWDLQDELOLW\RIUHVXOWV
To achieve the aims that
EU set in the sphere of climate for 2020 – reducing
greenhouse gas emissions
by 20%, obtaining 20% of
the energy from renewable
energy sources and increasing energy efficiency by 20%,
puts to a serious test the construction sector. It should be
ready to provide updates with
high energy indices and particularly projects for buildings

with nearly zero consumption.
However, this requires more
skilled workers, which in turn
is directly related to the quality of educational programs,
as well as to the inclusion of
training on energy efficiency
and renewable energy installations. In response to the
needs outlined, the project
BUS EnerPro, which began in
September this year and on
which the Bulgarian Construc-

tion Chamber (BCC) is a partner, sets ambitious targets.
Generally speaking, it
is about modernization and
improvement of vocational
education in the country for
the specialties “Industrial and
civil construction” and “Electro technics and Energy” by
introducing innovative educational approaches, methodologies and new training
programs.

Iskra Mihailova, Chair of the Regional Policy
Committee of the European Parliament:

Our most important task is to
³%&&IRUUHJLRQVLQJURZWK´LQ launch new operational programs
In 2014 “Stroitel” newspaper launched the rubric “BCC for regions in growth”. In it we
introduce you with the activities of regional offices of the Bulgarian Construction Chamber and
their interaction with local authorities. We show the main problems faced by companies in the
sector and look for ways to solve them.
So far out team visited 12 regions – Kyustendil, Pernik, Plovdiv, Pazardzhik, Vratsa, Smolyan,
Burgas, Varna, Veliko Tarnovo, Stara Zagora, Razgrad and Yambol.
In the festive issue we will make a kind of summary of the collected to date by giving the
floor to the chairmen of BCC regional offices.
In the new 2015 “Stroitel” newspaper will continue to present the regions of Bulgaria.

PROBLEMS
1. Lack of investment and employment.
2. Unreasonably high and discriminatory criteria in tenders.
3. Limited opportunities for participation in public procurement for small and mediumsized companies.
4. Lack of legal regulation on relations between general contractor and subcontractors.
5. Delay of payments from the
state and municipalities.
6. Inter-company indebtedness.
7. Insufficient level of legal basis
– LSP, PPA.
8. Administrative burden.
9. Unfair competition in the grey
sector.
10. Lack of qualified managerial
and technical staff.
11. High interest rates on bank
loans to construction.
12. Poor quality of the projects.

SOLUTIONS
1. Commitment of government institutions
to create incentive to attract investors.
2. Introduction of standard tender procedures and contracts. Transparency in
tenders.
3. Providing opportunities for participation of small and medium-sized companies in public procurement by division
of tenders into smaller lots.
4. Legal regulation of relations between
contractor and subcontractor.
5. To ensure timely payment by the state
and municipalities to construction business. To comply with the European directive on payments - 30-day term.
6. Regulating relations between companies in the sector.
7. Changes in the regulatory framework
(PPA, LSP).
8. Reducing the administrative burden.
9. Combating the grey sector in construction by partnership with control bodies
and authorities.
10. Active position of BCC for training of
personnel in the industry.
11. To reduce interest rates on loans for
construction.
12. Performing of thorough feasibility study
to develop high-quality projects.

Mrs. Mihailova, the last
days of 2014 expire. How did
the year pass according to
you?
The year 2014 was full of
political tension for Bulgaria,
which brought us out of the
orbit of the European Union
problems. We managed to orient the elections for European
Parliament members to our
internal affairs. To a large extent these national messages
decided the outcome of the
vote but put us to the need to
seek national issues among
the common European policy.
The beginning of the year
was strong. For the first time in
nearly 20 years, Bulgaria has
managed to set aside own
national resources for investment. The program for regional projects was a very good
sign that led to the revival of
business in the regions, identified hundreds of projects of
local and regional importance,
gave a sign to municipalities
that the government intends
to solve their problems and
use national resources for
job creation and employment.
The results of the implementation of the program can be
seen throughout the country. Several days ago I was
in Pazardzhik and convinced
myself in its effect, visiting the
rehabilitation of the road for
access to the city from the
motorway and the ring segment which guarantees more
peaceful movement of people
and goods. There are similar
results across the country.

Then during the year the
elections for European Parliament came. In our country
voters did not support Euroskepticism and contributed
to the healing process of the
European Union. Now is the
time we, who were selected
with this vote, to prove that the
vote was correct and useful
for our country.
In 2014 there were early
parliamentary elections. They
most accurately showed how
disunited the Bulgarian society is and how high the expectations of citizens to the
government are.
Important decisions are
coming. The partnership
agreement for the period 2014
– 2020 was prepared in the
first months of 2013 and was
approved in early August this
year but the operational programs and the preconditions

to them are subject to negotiation and are unlikely to be approved before June 2015. So,
we have a lot of work to do.
In short, 2014 was a colorful
year, 2015 will be hard.
What will Europe be in
2015? What about Bulgaria?
I think the EU in 2015 will
be more united, more purposeful and more humane.
There is a lesson from recent
European elections about
which we rarely speak. This is
the knowledge that if you do
not pay attention to the ordinary man, to his problems and
opportunities, not a single political message is supported.
The liberal values about the
importance of man, his rights
and freedoms, opportunities
for private entrepreneurship
and free enterprise have no
alternative in Europe.
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Стефка Костадинова, председател на БОК:

ÅÇÎÏÐÅÐÄÂÈÏÂÉÂÓÑÐÒÔÂ

Световната рекордьорка в скока на височина похвали плановете на София за развитието
на сектора през идната година
за спорта – първо, че е не е участвала на голям
Страницата
подготви
Теодор Николов

Председателят на
Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова бе гост на спортния
празник в „Арена Армеец” и
на последвалата го пресконференция на кмета на
Столичната община Йорданка Фандъкова, на която

предолимпийска за Рио
де Жанейро, и второ – за
пръв път се провеждат
Европейски олимпийски
игри, които ще са в Баку
(Азер) от 12 до 28 юни. Изключително съм щастлива, че до момента имаме
103-ма състезатели, които са покрили олимпийските квоти, и очаквам още
поне 4 – 5 атлети, които
могат да се присъединят
към тази група. От доста дълго време България

стана ясна програмата за
развитието на спорта за
2015 г. в града. Световната рекордьорка в скока
на височина остана изключително доволна от
това, което е планирано
да се свърши като подготовка за основното събитие – „София – европейска
столица на спорта през
2018 г.”.
„2015 г. е много важна

Футбол

ÅǜǱǬǷµ ǘǬǰǼǴǰ ǽǾǬǹǬǴ
ǽǮǱǾǺǮǱǹǶǷǿǭǱǹȄǬǸǻǴǺǹ

ǷȍȚȍȊȡȍȖȗȐȚȈȌȈȊȢȘȕȍ
ǩȍȘȉȖȊȕȈȞȐȖȕȈȓȕȐȧ
Специалистът иска отборът да
покаже ново лице още срещу Италия
Новият селекционер
на България Ивайло Петев
има намерение да потърси
среща с Димитър Бербатов, за да го уговаря да
се върне в националния
отбор. „Може би ще търся среща с него, какво ще
стане – ще видим. Имам
амбиция да се срещнем и

Отборът на „Реал” (Мадрид) спечели Световното
клубно първенство, след като победи с 2:0 тима на аржентинския „Сан Лоренсо”. Това беше четвъртият подобен
трофей в историята на „кралския клуб“. С успеха си „Реал”
(Мадрид) записа 22-ра поредна победа във всички турнири
и се доближи на само 2 от световния рекорд на бразилския
„Куритиба”.
„Белият балет“ вече има 18 международни трофея, с
колкото могат да се похвалят само „Милан” и „Бока Хуниорс”. По един гол в двете полувремена реши мача в полза
на „кралския клуб”. Серхио Рамос с глава прати топката
в мрежата за 1:0 в 36-ата мин. В 52-ата Иско намери по
прекрасен начин непокрития в противниковото наказателно поле Бейл, който с точен шут по земя отбеляза за 2:0.
Така отборът на „Реал” (Мадрид) спечели своя четвърти
трофей през сезона, след като вече триумфира с Шампионската лига, Купата на краля и Суперкупата на Европа.

да поговорим”, заяви той.
Наставникът е уверен, че само колективният дух
и времето може да изцерят представителния ни тим.
„Най-добрият доктор е времето, той ще покаже. Въпросът е, че ние трябва да извлечем максимума от играчите, които ще бъдат повикани на всички лагер сборове.
Да направим всичко с общи усилия да постигнем добър
резултат”, допълни той.
За предстоящата ключова квалификация с Италия
Петев бе категоричен, че отборът ще се стреми да
вземе нещо от срещата и за тази цел се надява и на
подкрепата на българските фенове на стадиона.
„Комплексни са нещата. Трябва да се работи върху
всичко, не само върху психиката. Надявам се на подкрепа, стадионът да е пълен – аз съм сигурен в това нещо.
И националният отбор да играе така, както всички ние
искаме. За нас е важно да спечелим. Нашата цел е от
всеки мач да извадим максимума. Това минава през точка
или три още в първия мач с Италия”, обясни Петев.

спортен форум с такава
делегация. Така че стискам палци най-после да се
покаже светлина в тунела за българския спорт по
време на олимпийски игри.
Аз мисля, че състезателите сме малко длъжници
на българския народ. Спортът е едно от нещата в
държавата, което кара хората да се гордеят, че са
българи”, коментира председателят на Българския
олимпийски комитет.

ǩȢȓȋȈȘȐȧȖșȚȈȕȈȕȈȖ
ȔȧșȚȖȊșȊȍȚȈ
Българският национален отбор запази позиции в
световната ранглиста на ФИФА. Футболистите ни,
които имат нов старши треньор – Ивайло Петев, са
на 66-о място с 506 точки.
Германия остава водач в ранглистата с 1725 точки. На второ място е финалистът от Мондиал 2014
Аржентина, а по-надолу се нареждат Колумбия, Белгия
и Холандия, повтаряйки топ 5 от миналия месец.
Бразилия остава на 6-о място, следвана от Португалия, Франция, Испания, Уругвай и др.
От съперниците на България в европейските квалификации с най-предно класиране е Италия – на 11-о
място с 1103 точки. На 19-а позиция е Хърватия.

ǾǹǲǨȗȈȒȗțșȒȈȈȒȞȐȐ
Втората публична продажба на акции на ЦСКА ще
стартира в края на март или началото на април –
точно една година след първата кампания. Ръководството на клуба е решило окончателно отново да
пусне в продажба 3 милиона акции, като всяка една
от тях ще струва по 3 лв.
Най-малкият дял, който може да бъде закупен, е
пакет от 10 книжа. Този път обаче няма да има минимален праг за продажба на акции, което означава, че
при всички положения предлагането ще бъде успешно.
ЦСКА ще се превърне в публично дружество след кампанията. Това означава, че шефовете на клуба трябва
да отчитат финансовия му баланс на всеки няколко
месеца, а акциите на ЦСКА ще се търгуват свободно
на Българската фондова борса.

Баскетбол

Бокс

Лека атлетика

ÄǳȍȊșȒȐ´șȍȉȖȘȐȔȢȎȒȐ
ȕȖȖȚșȚȢȗȐȕȈÄǾȐȉȖȕȈ´

ǩȘȐȋșȌȈȊȈȗȖȟȐȊȒȈ
ȕȈǲȓȐȟȒȖȏȈȗȘȈȏȕȐȞȐȚȍ

ǩȖȓȚȊȢȏȔțȚȍȕȖȚȊȈȌȍȕȍȚȖȕȈ
ȔȉȧȋȈȕȍȖȚȐȋȘȐȚȍ

Баскетболният отбор на „Левски“ допусна 12-а загуба в Адриатическата лига, след като отстъпи в домакинството си срещу „Цибона” с 64:74. Българските
играчи направиха страхотна последна четвърт и в един
момент достигнаха до 53:56, а минута преди края разликата вече беше 64:66. Все пак гостите направиха серия
от 8 поредни точки, затваряйки мача при 64:74.
Най-резултатен в срещата бе капитанът на „Цибона“ Марин Розич, който отбеляза 17 точки. За „Левски“
най-много точки има Димитър Димитров – 14, Станимир
Маринов наниза 10, а Павел Иванов и Христо Захариев
– по 9.

Скандалният американс к и б окс ьор
Шанън Бригс
записа специално видео обръщение към
шампиона Владимир Кличко, в
която обяви, че
няма да го тормози по време
на коледните и новогодишните празници. Обръщението
пък пристигна чак от Сибир по думите на Бригс. „Спах
в Сибир миналата нощ. Насред гората!”, уточни Шанън
в „Инстаграм”.
Освен това Бригс честити на Кличко раждането на
първото му дете.
„Уважавам семейството и ще те оставя на мира за
празниците. След това обаче пак ще те преследвам до
дупка”, отсече ветеранът, който всячески се опитва
да привлече вниманието на Кличко и промоутърите му.
Самият шампион и повечето фенове не приемат на сериозно Бригс, въпреки че наскоро украинецът заяви, че не
изключва напълно възможността един ден да се изправи
срещу американеца.

Ю с ей н Б ол т
обяви като абсурдно предложението
200 м да е една от
петте атлетически дисциплини,
които да бъдат
пр ема х н ат и от
олимпийската програма, и добави, че
това просто не трябва да се случва.
Носителят на шест златни олимпийски медала в спринта
се изказа в отговор на австралийското издание Fairfax Media,
което изнесе информацията, че бягането на половин обиколка
е сред дисциплините в риск.
„Обикновено не съм конфликтна личност, но мисля, че
това просто е глупаво. Леката атлетика е връхната точка
във всяко издание на Олимпиадата, в това дори няма съмнение”, коментира Болт пред медиите.
„Така че е абсурдно да се опитваш да извадиш дисциплини
от атлетиката. Не смятам, че ИААФ трябва да се съгласи”,
добави ямайският феномен в спринта.
Международният олимпийски комитет (МОК) обяви миналата седмица, че обмисля много реформи, които биха могли
коренно да променят лицето на аматьорския спорт в световен мащаб, но не спомена конкретни спортове и дисциплини.
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Някои от най-впечатляващите къщи са ставали
декори на филмови сцени

мира в Сан Симеон, щата Калифорния. Негови собственици са наследниците на първия
медиен магнат в САЩ – Уилям
Хърст. Замъкът, който е на
стойност 191 млн. долара, разполага с 27 спални, нощен клуб,
тенис кортове, 8 камини, 3 басейна и няколко
Замъкът
Hearst
отделни резиденции.
По-любопитното обаче е, че тук е сниман
„Кръстникът“, а сред
гостите на имението
са били Джон и Джаки
Кенеди, Кларк Гейбъл,
Уинстън Чърчил.

Невена Картулева
Пра з н и ци те о б и к н ове н о
свързваме с две крайности –
домашния уют или шумните
забавления. Но има и хора, които не е необходимо да избират
между двете възможности за
прекарване на най-хубавите дни
от годината. Ако живеете в
достатъчно голямо имение, вие
също можете да притежавате
едновременно най-топлата и
приказна всекидневна с камина
и нощен клуб. И то само на няколко метра разстояние. Пример
за това са собствениците на
модерните замъци, сочени като
най-луксозните в света.

Ellison Estate

Seven The Pinnacle
Хижата се намира в Биг Скай,
щата Монтана, САЩ, и струва
155 млн. долара. Собственост
е на Тим Бликсет – магнат от
сферата на недвижимите имоти. Това е най-голямото имение
в елитната частна голф общност Yellow Club. Включва редица удобства, като система
за подово отопление в цялата
къща, голяма изба с отбрани
вина, фитнес зала, камини във
всички бани, закрит и открит

Antilia

басейн, както и зала за масаж.
Спалните са просторни и пищно
декорирани. Имотът разполага
дори със собствен ски лифт.

И този впечатляващ имот е разположен
в САЩ и по-точно в
Уудстейт, Калифорния.
Струва 200 млн. долара
и е собствен о с т
на Лари
Елисън – съосновател на Oracle
и трети я найбогат мъж според Forbes. Върху
общо 23 акра се
издигат 10 сград и . Ра з к о ш ъ т
е д оп ъ лне н от
чайна, отделна

от 750 млн. долара.
Собственик на имението на Лазурния
бряг е бразилката
Ли ли С а ф ра – из вестен филантроп
и в д о ви ц а н а ли ванския банкер Уилям Сафра.
50-акровият имот включва паркове, плувни басейни в двора и
в къщата, лятна кухня, къща
за гости и... хеликоптерна площадка. Този забележителен
имот също е част от кинопродукция – класиката на Хичкок
от 1955 г. „Да хванеш крадец“.

Ellison Estate

Antilia

Villa Leopolda

Замъкът Hearst
Огромното имение се на-

Seven
The Pinnacle

постройка за
б а н и и С ПА
проце д ури,
както и живописно езеро.

Villa Leopolda
Къде може
да се срещне истински
ш и к, а ко н е
във Франция?
При това на
добрата цена

За най-скъпото и щедро обзаведено имение съвсем очаквано се пренасяме в индийския
мегаполис Мумбай. 27-етажното здание на стойност 1 млрд.
долара е собственост на Мукеш Амбани – най-богатия индиец, притежаващ компания
в сферата на енергетиката.
Antilia дори не е дом в традиционни я смисъл на думата.
Сградата с 400 хил. кв. м има
6 етажа подземен паркинг, 3
площадки за вертолети. За
да бъде поддържана в изряден
вид, са необходими 600 души
персонал.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

КСБ

ЕВРОПРОЕКТИ

Кристалина Георгиева, заместникпредседател на Европейската комисия
с ресор „Бюджет и човешки ресурси“

Инж. Светослав
Глосов, председател
на УС на КСБ

Оперативните
програми през
2014 – 2020 г.

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД
И З Д АН И Е Н А К А М А РАТА Н А С Т Р О И Т Е Л И Т Е В Б Ъ Л ГА Р И Я

Годишната награда на ББАПБ
Годишната награда
„Медия на годината“ за 2014 г. за 2013 г. на НСОРБ в
за принос в областта на
категория „Печатни
пътната безопасност
медии“

Наградата за 2014 г. на Наградата за 2010 г. на Съюза
Националната асоциация на юристите в България и
на медиаторите и
на Висшия съдебен съвет
Съюза на юристите в
за публикация в централния
България за специален
печат на правна тематика
принос и подкрепа
и за точно и обективно
за утвърждаване на
отразяване дейността на
медиацията
съдебната система

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
инж. Пламен Пергелов - Председател
инж. Иван Бойков
инж. Любомир Качамаков
Прокурист - Главен редактор Ренета Николова
Отговорни редактори
Свилена Гражданска,
Невена Картулева
Отговорен редактор сайт Емил Христов
Редактори
печатно издание
Мартин Славчев,
Десислава Бакърджиева
сайт
Теодор Николов, Калина Петкова
Репортери
Миглена Иванова, Мирослав
Еленков, Мартин Евстатиев

Специални кореспонденти
Фоторепортер
Коректори
Превод
Графичен дизайн
Технически секретар
Уредник
Юридически консултант
Счетоводство

Елица Илчева, Георги Сотиров
Денис Бучел
Даниела Славчева, Румяна Кръстева
Емилия Пищалова
Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Калоян Станчев
Мартин Жлябинков
Валентин Дивеков
Надежда Сумрова

Редакционни телефони:

806 24 22; 0884 20 22 57

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com
Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4
Печат „Печатница София“ ЕООД

Разпространение
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин, Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик,
инж. Нина Узунова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол, Радослава Пенкова – ОП-Враца, Наталия Новкова – ОП-София,
Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил, инж. Николинка Стоянова – ОП-Плевен, Юлия Фисинска и Теменужка Бодурова –
ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора

РЕЛАКС

петък, 26 декември 2014
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СУДОК У
Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Забавен кадър

Виц
Отива майка да вземе
детето си от детската
градина и какво да види –
всички деца са
в пясъчника с телефоните,
а учителката спи на пейката.
Майката буди учителката:
- Как не ви е срам? Спите
си тук, а децата могат да
тръгнат накъдето си искат.
Учителката сънено:
- Няма къде да ходят. Wi-Fi има
само в рамките на пясъчника.

Бисери от кухнята
Ще се гласува
претенциално
***
Системи за
подривно
озеленяване

Трудно
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Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да споделим с вас радостното за нашата фирма събитие – 20 ГОДИНИ от създаването 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 центрове.
Радваме се на сътвореното от нас и ценим своите
клиенти. Отнасяме се с внимание към техните изисквания. 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 центрове. 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 отличната съвместна работа и изразяваме категоричната
си увереност, че ще продължим да посрещаме заедно
предизвикателствата и да постигаме нови върхове!

ʰʻʦʫˀ˃ʽˀʻʰ
˃ʫˀʺʽʿʽʺʿʰ

Дом на строителя
ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

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

ˈʰʥˀʰʪʻʰʺʽʪʫʸʰ

ʦʰˁʽʶʽ˃ʫʺʿʫˀʤ˃˄ˀʻʰʺʽʪʫʸʰ

50°C

>&sK>hd/KEϮ
ʰ̸̡̨̨̨̛̛̣̯̖̣̦̭̻̯̦̹̖̦̖̀̚
̶̸̡̨̖̦̖̭̯̌ͬ̌̏͘

ʿ̨̨̛̬̖̖̦̏̔̚
̻̏̏ˇ̶̛̬̦̌́

Еластоизол оптимум ХПП3.0
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Цените са без ДДС.
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Хидростъклоизол ХПП3.0

2,22 лв./м2
Хидростъклоизол ХКП4.0

2,63 лв./м2

45,00 лв./м
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Хидростъклоизол ТКП4.0

3,06 лв./м2

от 23,00 лв./м2

Цени за членове на КСБ

www.abc-enginering.eu
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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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