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Правителството е приело ЕК да 
наложи на България „плоска“ финансова 
корекция в размер на 132 922 819 лв., 
за да бъде размразена Оперативна 
програма „Регионално развитие 2007 – 
2013”. Това става ясно от стенограма 
на заседанието на Министерския съ-
вет. Точката е докладвана от минис-
търа на регионалното развитие и бла-
гоустройството Лиляна Павлова, която 
информира колегите си, че Комисията е 
замразила плащанията по две от оси-
те на ОПРР - за туризъм и за градско 
развитие. Европейските одитори са 
установили шест типа нарушения в 
процедурите по избор на изпълнители 
при 33 проекта, които са финансирани 
с европейски средства. 

От доклада на министъра става 
ясно, че корекциите ще бъдат поети 
от държавния бюджет, както съобщи-
хме в предишния брой на в. „Строител“. 
„Тези почти 133 млн. лв. не се губят за 
България, защото ги връщаме обратно 
в програмата и те ще бъдат инвес-
тирани в други проекти, които сме из-
брали като резервни. Те са за градска 
среда и транспорт и могат да бъдат 
изпълнени в рамките на 2015 г. Реално 
средства от програмата няма да загу-
бим“ е обяснила министър Павлова на 
заседанието на правителството. Тя 
уточнява, че с налагането на плоска 
финансова корекция страната ни пред-
приема последната стъпка от проце-
са, с който завършваме процедурата по 
спазване на изискванията на ЕК, за да 
може през януари ЕК да размрази изцяло 

плащанията по ОПРР.
В началото на 2015 г. се очаква Бъл-

гария да приеме налагането от ЕК на 
финансова корекция и по Програмата 
за развитие на селските райони и ди-
ректните плащания към земеделците. 
Министърът на земеделието и храните 
Десислава Танева съобщи, че под фор-
мата на глоба България ще загуби със 
сигурност 120 млн. лв. Причината отно-
во е проблем с обществените поръчки 
и неефективната работа на система-
та по идентификация на земеделската 
земя. 

По-сериозният проблем е, че Евро-
пейската комисия е поискала от Минис-
терството на земеделието налагане 
на финансови корекции в общ размер на 
колосалните 500 млн. лв. България все 
още има право да обжалва първоначал-
ното становище на европейските оди-
тори.

Плащанията по програмата трябва да започнат след 

налагането на финансовите корекции
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ОТ СКИЦА-ВИЗА
ДО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

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

 Оценка на съответствието 
 Строителен надзор  
 Инвеститорски контрол  
 Енергийна ефективност 
 Оценки 

Миглена Иванова

Министерският съвет  
е внесъл за обсъждане от 
Народното събрание предло-
жението си за нов Закон за 
гарантиране на влоговете в 
банките, с който се отразя-

ва европейската директива 
за схемите за гарантиране 
на депозитите. В документа 
се предвижда срокът за из-
плащането на вложенията в 
размер до 100 хил. евро (196 
хил. лв.) да се скъси от 20 до 
7 дни след отнемането на 

лиценза за банкова дейност 
или поставянето на финан-
совата институция под спе-
циален надзор от БНБ. 

Очаква се законопроек-
тът да бъде приет приори-
тетно от Народното събра-
ние заради стартираната 

Мирослав Еленков

„ЧЕЗ Разпределение 
България”  ще отчита 
електромерите на свои-
те клиенти в Западна 
България и през почивни-
те дни на 2, 3 и 4 януари, 

за да спази изискването 
срокът на отчитане да 
не надвишава 31 дни. Ком-
панията е ангажирала 594 
служители, които ще ра-
ботят през празничните 
дни в началото на януари 
2015 г. Това става ясно 

от прес информация на 
компанията.

„Призоваваме клиенти-
те да осигурят достъп до 
средствата за търговско 
измерване, за да могат 
служителите да отчетат 
използваното количество 

енергия. В случай че не е 
осигурен достъп, фактура-
та за електроенергия ще 
бъде формирана на база 
потреблението през ана-
логичен предходен период, 
съгласно Общите условия. 
Дружеството гарантира 

процедура срещу България 
след случая с Корпоративна 
търговска банка (КТБ) и дъ-
щерната й ТБ „Виктория“.

ЕК започна процедурата 
срещу страната ни през сеп-
тември заради неправилното 
въвеждане на евродиректи-
вата, изискваща изплаща-
нето на гарантираните де-
позити да започне до 20 дни 
след изпадането на банка в 
несъстоятелност. 

спазването на максимален 
период на отчитане от 31 
дни“, посочва в съобще-

нието Илиян Мутафчиев, 
директор „Мерене и упра-
вление на данните“.
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 ДОСТАВКА и ПРОДАЖБА на  
строителни материали и изделия.

 ПРОИЗВОДСТВО и продажба 
на бетонови разтвори 
и асфалтови смеси.

 ПРОИЗВОДСТВО на добавъчни 
материали – скални материали 
за битумни смеси и настилки 
за пътища, самолетни писти 
и други транспортни площи.

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ и РЕМОНТ на:
 ВиК мрежи и съоръжения
 хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения
 пътища и пътни съоръжения
 гражданско и промишлено строителство
 газопроводи и топлопроводи

www.dragiev-co.bg

ДО 
ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРА 
НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛОСОВ,

Поздравявам Вас и членовете на Камарата на българските строители с 
коледните и новогодишните празници и пожелавам успешен старт на новата 
2015 година. 

Последните няколко години бяха трудни за строителния бизнес, но днес 
той е един от отраслите, които започват най-бързо да се възстановяват 
след тежката икономическа криза. Неслучайно през ноември съставният по-
казател „Бизнес климат в строителството” се увеличи с 2.0 пункта, което 
се дължи на по-благоприятните оценки на строителните предприемачи за 
настоящото състояние на предприятията от сектора.

Бих искал да ви уверя, че Министерство на икономиката ще продължа-
ва да работи активно за преодоляване на административни тежести пред 
бизнеса и подобряване на икономическата среда. Пред мен и екипа ми стои 
задачата да продължим и активизираме диалога с браншовите организации, 
за да решаваме навреме проблемите в дух на консенсус и разбирателство. 
Като министър на икономиката изказвам увереност, че и занапред ще си  
сътрудничим и ще работим заедно за една по-успешна и силна нова 2015 година!

Пожелавам Ви с лекота и увереност да приемате предизвикателствата 
и да поддържате строителния бранш на водещи позиции в икономиката на 
страната, да създавате нови и устойчиви работни места и да градите мо-
дерна и развита инфраструктура, каквато България заслужава. 

Топла и уютна Коледа и щастлива Нова година за Вас и Вашите близки!

БОЖИДАР ЛУКАРСКИ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Мирослав Еленков

Американската „Ситибанк” планира раз-
ширяване на дейността си в България и под-
крепа за съфинансиране на проекти по евро-
пейски програми за българския бизнес. Това 
стана ясно след срещата на министъра на 
икономиката Божидар Лукарски с Холис Харт, 
управител на задграничните франчайзни по-
деления на американската „Ситибанк” в цен-
тралата й в Ню Йорк.

„Един от сериозните проблеми на българ-
ските предприятия е липсата на адекватна 
подкрепа от страна на банките за съфинан-
сиране на проекти, реализирани по европей-
ските програми. Това е и съществена причи-
на перспективни бизнеси да се отказват да 
кандидатстват“, е заявил министър Лукар-
ски на срещата, съобщиха от пресцентъра 
на оглавяваното от него ведомство. 

По време на разговорите са били обсъде-
ни възможностите за предоставяне на спе-
циални банкови продукти, които да помогнат 
на българския бизнес при кандидатстването 
и реализирането на проекти по европейски-
те програми. 

Божидар Лукарски е посочил, че големи-
те компании често имат алтернативни 
средства за финансиране по проектите или 
разполагат с обезпечение за евентуален 
кредит, но при малките и средните пред-
приятия ситуацията е различна. 

„Искаме „Ситибанк” да прави това, кое-
то е важно за България, и да връщаме об-
ратно добавена стойност в българската 
икономика и общество“, е заявил Харт, като 
е подчертал предоставянето на възможнос-
ти на българския бизнес за съфинансиране 
на европрограмите като приоритет в рабо-
тата на банката у нас.

Свилена Гражданска

Формулярите на годишните деклара-
ции за облагане на доходите на физиче-
ските лица и за корпоративните данъци 
на фирмите вече са публикувани на сайта 
на Националната агенция по приходите. 
Бланките, които ще се подават през 
2015 г., са напълно нови и в значително 
намален обем. 

Основните разлики в тази за доходи-
те на гражданите са, че за средства от 
трудов договор вече не се посочват дан-
ни за работодателя, защото тази инфор-
мация е налична в НАП. Получателите на 
хонорари и други възнаграждения, различ-
ни от трудови, обаче посочват информа-
тивно платеца на дохода в съответното 
приложение.

Друга промяна във формуляра за физи-
ческите лица са таблиците с кодове за 
вида на приходи. Съществено изменение 
е, че удържаните и внесени през 2014 г. 
осигурителни вноски се посочват общо, 
а не разбити по фондовете за държавно 
обществено осигуряване, здравно осигу-
ряване и др. Новите образци на служебни 
бележки, които се прилагат към декла-
рацията, също вече съдържат само об-
общени данни за внесените осигуровки 
през годината. 

Наемодателите вече няма да посоч-
ват детайлни данни за отдавания от тях 

под наем имот, като например адрес, вид 
и т.н.  

 В различните приложения на декла-
рацията вече не се вписва дата, такава 
се отбелязва само в основната част на 
декларацията.

Структурата  на декларацията за 
облагане на доходите се запазва непро-
менена – основна част и приложения за 
всеки вид доход, като гражданите попъл-
ват само онези от тях в зависимост от 
конкретния си доход. 

Най-съществената промяна в режи-
ма на деклариране на доходите от физи-
чески лица през 2015 г. е възможността 
формулярите да се подават по елек-
тронен път без електронен подпис. За 
целта е необходим персонален иденти-
фикационен код (ПИК), който се издава 
безплатно в офиса на НАП по постоянен 
адрес. 

Освен това са променени правилата 
за ползване на 5% отстъпка върху данъка 
за довнасяне по годишната данъчна де-
кларация. От нея могат да се възползват 
лицата, които подадат формуляра си до 
31 март 2015 г. по електронен път (вклю-
чително с ПИК), при условие че нямат 
подлежащи на принудително изпълнение 
публични задължения към момента на по-
даване на документа в НАП и преведат 
целия размер на данъка за довнасяне в 
срок до 30 април 2015 г.

Могат да се подават онлайн без е-подпис

Миглена Иванова

Община Бургас планира да реконстру-
ира и модернизира рибарското приста-
нище в Ченгене скеле. Процедурата е на 
стойност 11,5 млн. лв. без ДДС, а обявле-
нието е публикувано на сайта на Агенция-
та по обществени поръчки. Участниците 
в търга могат да подават документи до 
3 февруари 2015 г. Офертите ще бъдат 
отворени на 4 февруари в заседателната 
зала на община Бургас. Местната адми-
нистрация ще разчита на финансиране 
от Програмата за морско дело и рибар-
ство 2015 - 2020 г. и е в готовност да 
стартира строителните дейности със 
собствени средства. Изпълнителят ще 
трябва да подготви технически проект 
съгласно приетото техническо задание 
и да изпълни предвидените строително-

монтажни работи. 
Общината планира да превърне ри-

барското селище Ченгене скеле в турис-
тическа атракция. Плановете за рекон-
струкция на пристанището предвиждат 
да се осигурят допълнителни 110 места 
за акостиране на рибарски съдове, как-
то и да се изградят обслужващи сгради 
и съоръжения, които да отговарят на 
европейските изисквания. Планират се 
строителството на здание с админи-
стративни функции, площадка за разто-
варване, сортиране и първична обработ-
ка на улова, рибна борса, складове, зона 
за временно съхраняване на отпадъци, 
ремонтна работилница, заведение за хра-
нене с минимум 50 места, сгради за охра-
на, паркинги. Пристанището ще обхване 
площ около 10 хил. кв. м, включително с 
довеждащ път.
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Миглена Иванова

Новият проектозакон за енергий-
ната ефективност, с който се регла-
ментира спестяването на енергия, е 
публикуван за обществено обсъждане. 
Становища по него могат да се пра-
щат до 6 януари 2015 г. С текстовете 
в българското законодателство се въ-
веждат разпоредбите на евродиректи-
вата за енергийната ефективност от 
2012 г. Тя съдържа мерки за по-ефикас-
ното използване на електричеството 
на всеки един етап от веригата – от 
преобразуването през разпределението 
до крайното потребление.

Текстовете бяха готови още през 
май, но заради политическата ситуа-
ция приемането на закона се отложи 
във времето. Новото правителство 
обеща, че той ще влезе в Народното 
събрание за обсъждане през януари, тъй 
като през ноември миналата година ЕК 
ни изпрати последно предупреждение, 
защото все още не сме транспонирали 
директивата. С новия закон се планира 
въвеждането на цел за повишаване на 
ЕЕ при крайното потребление на енер-
гия. Тя ще се разпредели чрез определя-
нето на индивидуални цели за икономии 
между снабдителите, доставчиците 
от последна инстанция, лицензирани-
те търговци, които продават на край-
ни клиенти повече от 75 GWh годишно, 
топлопреносните предприятия и дос-
тавчиците на топлинна енергия, край-

ните снабдители и търговци на приро-
ден газ, търговците на течни и твърди 
горива. 

Въвежда се и задължение в отопля-
ваните и/или охлаждани сгради дър-
жавна собственост всяка година да се 
предприемат мерки за подобряване на 
енергийните характеристики на поне 
3% от общата им разгъната застроена 
площ. Регламентира се и изискването 
големите предприятия да се подлагат 
на енергийно обследване поне веднъж 
на 4 години. Дава се възможност да се 
сертифицират отделните части на 
сградите съобразно техния вид. Ин-
вестиционните проекти за нови сгра-
ди, за реконструкции, за обновяване и 
ремонти, които обхващат над 25% от 
площта на външните ограждащи кон-
струкции, или преустройството на 
съществуваща сграда, при което се 
променят енергийните й характерис-
тики, трябва да съответстват на из-
искванията за енергийна ефективност. 
Показателите за разход на енергия и 
параметрите на скалата на класовете 
на енергопотребление за различните 
категории сгради, както и минимални-
те изисквания  към енергийните харак-
теристики на зданията се определят с 
наредба на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството. Изиск-
ванията за енергийните характерис-
тики задължително подлежат на пери-
одична проверка веднъж на пет години 
и при необходимост се актуализират, 
се посочва в законопроекта.

Невена Картулева

Правителството прие Национа-
лен план за управление на отпадъците 
(НПУО) за периода до 2020 г. Основната 
му цел е да допринесе за устойчивото 
развитие на България чрез намаляване 
на въздействията върху околната среда, 
причинени от образуваните отпадъци, 
подобряване на ефективността на из-
ползване на ресурсите, увеличаване от-
говорностите на замърсителите, сти-
мулиране на инвестициите за управление 
на отпадъците. 

В плана е включена първата за Бълга-
рия Национална програма за предотвра-
тяване образуването на отпадъци за 
периода 2014 - 2020 г. Заложени са мерки 
по изпълнение на Програмата за достига-
не на целите за подготовка за повторна 
употреба и за рециклиране на битовите 
отпадъци от хартия, метали, пластмаса 
и стъкло. Включени са и мерки за дости-
гане на целите на още няколко програми 
– за биоразградимите отпадъци, в т.ч. за 
биоотпадъците, за рециклиране и опол-
зотворяване за строителни отпадъци и 
такива от разрушаване на сгради, за ре-
циклиране и оползотворяване на масово 

разпространените отпадъци и намалява-
не на риска за околната среда от депата. 
Предвиждат се и подобряване капаците-
та на институциите и информираност-
та и участието на населението и бизне-
са относно дейностите по управление на 
отпадъците.

 В Националния план е заложено да 
бъдат изградени съоръжения за компос-
тиране и анаеробно разграждане на био-
разградими отпадъци. Ще бъдат създа-
дени съоръжения за оползотворяване на 
битовите отпадъци с цел намаляване и 
предотвратяване на емисиите на парни-
кови газове; депа, претоварни станции и 
съпътстваща инфраструктура към тях за 
депониране на остатъчните битови от-
падъци в региони, които все още не са из-
градили или не са в процес на изграждане 
на такива съоръжения. Планът предвижда 
още осигуряване на инвестиции за рекул-
тивация на депа за битови отпадъци, кои-
то не отговарят на нормативните изиск-
вания и са с прекратена експлоатация, и 
закупуване на съдове за разделно събиране 
и техника за транспортиране на биоотпа-
дъците. Източниците за финансирането 
на дейностите са държавният бюджет, 
оперативните програми, ПУДООС и др.

Народното събрание удължи с три го-
дини до края на 2017 г. мораториума за 
придобиване по давност на държавни и 
общински имоти. Това стана с приети-
те на второ четене промени в Закона за 
собствеността.

Удължаването на срока е необходимо 
заради неприключилия процес по актуване 
на имотите, посочва се в мотивите на 
вносителя на поправките в нормативния 
акт.

Отделно не достигат финансови 

средства, липсва административен 
капацитет и има проблеми с иденти-
фицирането на терените по дейст-
ващите към момента карта на въз-
становената собственост, подробен 
устройствен план или влезли в сила 
кадастрална карта и кадастрални ре-
гистри.

До 30 юни 2015 г. обаче Министерски-
ят съвет трябва да представи план за 
действие, за да се спази новият заложен 
в закона срок на мораториума.
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Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия        

Планът на Юнкер очаква да катализира общо 75 млрд. евро 
инвестиции в малките и средните предприятия между 2015 и 2017 г. 

Свилена Гражданска 

Г-жо Георгиева, от 

няколко месеца заемате 

най-високия пост, който 

български представител 

е имал в ЕК, заместник- 

председател на Европей-

ската комисия с ресор 

бюджет и човешки ресур-

си. Кои са основните ви 

приоритети? 

Времето, в което жи-
веем, определя приорите-
тите. Преминаваме през 
период на трудно и колеб-
ливо възстановяване на 
европейската икономика 
от най-тежката следво-
енна криза. За екипа на 
Европейската комисията 
това означава, че основ-
ния ни приоритет, вклю-
чително в областта на 
бюджета и човешките 
ресурси, е да дадем нов 
тласък на инвестициите в 
Европа. Само така иконо-
миката може да се върне 
към стабилен растеж, да 
осигурява работни места 
и доходи на европейските 
граждани.

Този приоритет форми-
ра трите основни цели за 
мен и моя екип и в област-
та на бюджета. Първо, да 
осигурим стабилен фи-
нансов ресурс за ежегод-
ния европейски бюджет. 
Второ, да гарантираме, 
че бюджетът се използва 
за осигуряване на финан-
сиране за програми и дей-
ности, които генерират 
конкурентоспособност, 
растеж, работни места и 
социални ползи. Трето, да 
следим за това парите да 
се използват ефективно 
и да го опазим от злоупо-
треби. 

Започнах мандата си с 
изключително трудни пре-
говори за бюджета на Ев-
ропейския съюз. С цената 
на много усилия успяхме 
да ги приключим успешно 
и да осигурим 141,2 млрд. 
евро за плащанията през 
2015 г., както и допъл-
нителни 4,25 млрд. евро 
за покриване на сметки 
от 2014 г. За страните 
членки, които допринасят 
най-много за европейския 
бюджет, сега е по-труд-
но да плащат. В същото 
време търсенето на пари 
от фондовете нарасна 
- кризата направи всяко 
евро, всеки лев по-ценни 
от всякога. Затова е ва-
жно да гарантираме, че 
европейските пари рабо-
тят максимално добре. 
Средствата в европей-
ския бюджет не са пари 
за Брюксел. Това са сред-
ства за предприемачите и 
земеделците, студентите 
и учените, които живеят 
и работят във всяка една 
от 28-те държави в съюза. 
Преди няколко седмици с 
кмета на Столичната об-
щина Йорданка Фандъкова 
и министъра на транс-
порта, информационните 

технологии и съобщени-
ята Ивайло Московски 
посетихме софийското 
метро. Чудесен проект, 
който много ясно показва 
ползите от европейския 
бюджет - по-голяма мо-
билност за гражданите, 
по-чист въздух, повече 
възможности за работа, 
по-привлекателен град. 
И в допълнение - възмож-
ност за българските фир-
ми, работещи по обекта, 
да предоставят работа, 
да трупат опит, да са по-
конкурентни да участват 
в други подобни проекти 
във и извън страната. Да 
се фокусираме върху резул-
татите от европейския 
бюджет, е най-добрият 
начин да убедим и скепти-
ците в ползите от него.

Желанието за по-висо-
ки резултати в работата 
ни е движеща сила при 
управлението на човешки-
те ресурси на Комисията, 
а това са повече от 32 
хил. служители. Трябва да 
продължим да гарантира-
ме, че ЕК е привлекателен 
работодател, че имаме 
висококвалифицирани и 
мотивирани служители. 
Освен това е необходимо 
да сме сигурни, че тези 32 
хил. човека работят ефек-
тивно, да намаляваме бю-
рократичните процедури, 
които трябва да следват, 
да използваме най-добре 
таланта на хората. И, 
разбира се, да изискваме 

високи резултати, да слу-
жим съвестно и с всички 
сили на нашите граждани, 
които очакват да помог-
нем за съживяване на евро-
пейската икономика. Една 
от конкретните ми задачи 
през следващите месеци 
е заедно със заместник-
председателя по единния 
цифров пазар Андрус Ансип 
да гарантираме, че инфор-
мационните технологии се 
използват възможно най-
ефективно за постигане 
на тези цели. 

Какви предизвикател-

ства стоят пред вас?

Най-голямото предиз-
викателство за мен ще 
бъде всяко евро да бъде 
похарчено по предназначе-
ние и в полза на европей-
ските граждани, да отиде 
за подобряване на живота 
им. А това значи да сме 
много по-взискателни към 
оценката на резултатите 
от нашата работа и да 
опазваме парите на евро-
пейците от злоупотреби. 
Много действия вече са 
направени в тази посока, 
например според оценки-
те на независимия одит 
днес едва 0,2% от бюдже-
та ни стават жертва на 
измами. Но дори и това е 
с 0,2% повече, отколкото 
можем да си позволим. За-
щото това са пари, кои-
то европейците плащат 
с труда си - те работят 
средно четири дни в го-

дината за тях. Трябва да  
направим всичко възможно 
100% от парите да допри-
насят за растеж, работни 
места и по-добър живот. 
Да отиват в най-добрите 
проекти, които сами по 
себе си да дърпат иконо-
миката напред и да водят 
до по-високо качество на 
живот. 

Същото важи и за чо-
вешките ресурси. Във 
време на ограничения 
Европейската комисия 
трябва да намали броя на 
служителите си с 5% до 
2017 г. Работата обаче не 
намалява. Ето защо наши-
те служители трябва да 
бъдат по-ефективни от 
всякога. 

Заявихте, че трябва 

да се оптимизира използ-

ването на ресурсите на 

ЕС. Как ще го направите? 

Сумата, която ще бъде 
преразпределена през ев-
ропейския бюджет в след-
ващите седем години, е 
договорена – близо 1 три-
лион евро. Тя е голяма, но 
нуждите от финансиране 
са още по-големи. Ето 
защо на първо място аз и 
моят екип трябва да га-
рантираме, че средства-
та се разходват за проек-
ти и дейности с шанс да 
постигнат високи резул-
тати. Историята показва, 
че това невинаги е така. 
През декември Европейска-
та сметна палата посочи, 

че някои летища в Европа 
са получили от нас пари, 
без това да води до осе-
заеми ползи за икономи-
ката. Има и положителни 
примери – европейският 
бюджет финансира клю-
чови транспортни връзки 
на територията на кон-
тинента, които улесняват 
мобилността на фирми и 
граждани и допринасят за 
конкурентоспособността 
на икономиката. 

На  второ  място е 
важ но да адаптираме бю-
джета в съответствие 
с приоритетите на деня. 
Днес това са конкурен-
тоспособност и по-висок 
икономически растеж. За 
да ги постигнем, насоч-
ваме повече средства от 
бюджет 2015 в тези на-
правления. Не на последно 
място трябва да можем 
своевременно да получава-
ме оценка на резултатите 
от нашата работа и да 
адаптираме усилията си 
според нея. Да използва-
ме коригиращи механизми, 
за да подобрим ефектив-
ността си. Прекъсването 
на плащанията към Бъл-
гария е такъв коригиращ 
механизъм. Европейската 
комисия вижда, че има про-
блем, и настоява за от-
страняването му. Радвам 
се, че в случая на страна-
та ни този проблем беше 
частично отстранен и 
част от плащанията вече 
са възстановени. Работим 

в тясна връзка с прави-
телството, за да могат 
в най-кратък срок и оста-
налите фондове да бъдат 
достъпни.

 
Как трябва да се раз-

пределят средствата в 

ЕС? 

Ключовата цел на ко-
мисията „Юнкер” е да по-
стигне по-голям растеж, 
повече работни места 
и инвестиции за Европа. 
Ето защо в следващи-
те години европейският 
бюджет ще продължи да 
отделя средства в тези 
направления. Договорка-
та, която постигнахме за 
бюджет 2015, е стъпка в 
тази посока – например по 
направление конкуренто-
спо собност за растеж и 
работни места планираме 
почти 4 млрд. евро повече, 
отколкото през 2014 г.

Европейският съюз е 
основан на принципа на со-
лидарността – по-замож-
ните страни да помагат 
на другите, така че да се 
постигне постепенно из-
равняване между всички. 
Това е истинският смисъл 
на политиката по сбли-
жаване. Историята по-
казва, че тази философия 
работи – вижте например 
Испания, Португалия, Пол-
ша. Отделно помагаме на 
страните извън Европа, в 
които всяко евро може да 
постигне и постига още 
по-голям ефект. Този прин-
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        с ресор бюджет и човешки ресурси:

цип трябва да продължи да 
се следва. 

Председателят на Ев-
ропейската комисия Жан-
Клод Юнкер много ясно оп-
редели основната цел пред 
новия й състав - рестар-
тиране на европейската 
икономика. В последните 
години Европа преживя 
една от най-тежките фи-
нансови и икономически 
кризи в следвоенната си 
история. За да запазят 
стабилността на финан-
совите си системи, пра-
вителствата въведоха 
много ограничения, които 
обаче забавиха растежа 
на икономиките и остави-
ха много хора без работа. 
Много европейци се отча-
яха и обезвериха. В също-
то време други държави по 
света продължиха да вър-
вят напред – например Ки-
тай. Сега е време Европа 
да навакса изоставането. 
Да тръгне в правилната 
посока, да тласне иконо-
миката, да върне вярата 
на хората, да им предло-
жи по-добър живот. За да 
бъде генератор на тази 
промяна, Европейската ко-
мисия предложи Инвести-
ционния план за Европа на 
стойност 315 млрд. евро. 

Целите му са в унисон 
и с приоритетните зада-
чи пред Европейския съюз 
– развитие на дигитална-
та икономика, енергийна 
ефективност, подобря-
ване на транспортната 
инфраструктура, пови-
шаване конкурентоспосо-
бността на европейското 
образование, научни из-
следвания и иновации. 

Планът „Юнкер”, както 
вече е известен, предвиж-
да на първо място създа-
ване на гаранционен фонд, 
който да застане зад клю-
чови проекти в приори-
тетни области. Така той 
ще поема финансовия риск, 
който спира инвестито-
рите, и ще ги насърчава да 
застават зад обещаващи 
предприемачи и начинания. 
Второ, планът предвижда 
създаване на портфейл 
от проекти, които Евро-
пейският съюз счита за 
перспективни. Вече пред-
ставихме предварителна 
селекция от 2000 проекта. 
Не всички те ще получат 
финансиране – някои може 
да бъдат подкрепени с 
гаранции, други да бъдат 
изтласкани от по-перс-
пективни идеи. Искаме 
най-добрите сред тях да 
привлекат частни капи-
тали, да се реализират и 
да възвърнат направена-
та инвестиция. Трето, да 
се осигури институцио-
нална подкрепа, която да 
премахне пречките пред 
инвеститорите. Често 
критикуват Европейския 
съюз, че бюрокрацията 
е тромава, че има много 
правила. Ние сме готови 
да помагаме на тези, кои-
то искат да подкрепят 

европейските идеи, да 
преодоляват пречките и 
да печелят дивиденти от 
работата си.

Целта на плана е да по-
стигне мултипликационен 
ефект от 1 към 15 - всяко 
евро да генерира инвес-
тиция от 15 други, която 
в противен случай не би 
била направена. Той ще за-

работи формално в начало-
то на следващата година. 
Но българските предприе-
мачи още отсега трябва 
да мислят какви проекти 
да предложат, така че да 
се възползват от възмож-
ностите за финансиране. 

Как ще се подпомага 

дейността на малките и 

средните предприятия? 

Малките и средни-
те предприятия са гръб-
накът на европейската 
икономика и това е така 
не от днес и от вчера. Те 
представляват около 99% 
от всички европейски дру-
жества и предоставят 
две от всеки три работни 
места в частния сектор. 
В многогодишната бю-
джетна рамка, одобрена 
миналата година, беше 
обърнато специално вни-
мание на средствата за 
малките и средните пред-
приятия – за периода до 
2020 г. бе създадена про-
грамата COSME на стой-
ност 2,3 милиарда евро. 
COSME е първата програ-
ма на Европейския съюз 
специално за МСП, целяща 
да улесни достъпа им до 
пазарите във и извън те-
риторията на 28-те, като 
предлага по-лесен достъп 
до финансиране чрез га-
ранции по заеми и рисков 
капитал. Допълнително те 
могат да се възползват и 
от средства по различни 
други направления – напри-
мер ако искат да реализи-
рат иновационен проект, 
могат да потърсят финан-
сиране по „Хоризонт 2020". 

П л а н ъ т  н а  Ю н ке р 
също обръща специално 
внимание на малките и 

Представители на ин-
ституциите,  българския 
бизнес и неправителстве-
ния сектор дадоха начало 
на строежа на къща за 
деца, лишени от родител-
ска грижа. Символичната 
първа копка направиха 
Кристалина Георгиева, за-
местник-председател на 
Европейската комисия с 
ресор бюджет и човешки 
ресурси,  Йорданка Фандъ-
кова, кмет на Столичната 
община, и Иванка Шалапа-
това, изпълнителен дирек-
тор на фондация „За наши-
те деца”, по чиято идея е 
създаването на центъра.  
Изпълнител на обекта е 
„Мират груп“ ООД. Срокът 
за строителство е за се-
дем месеца.  Столичната 
община е предоставила 
безплатно за 10 години 
терена, на който ще бъде 
изграден центърът. А 
средствата са осигурени 
от бизнеса.

В къщата ще бъдат 
настанени бебета, изо-
ставени от родителите 
си в първите седмици от 
своя живот. За тях ще се 
грижат истинско семей-

ство и специалисти, кои-
то ще им осигурят инди-
видуално внимание според 
техните нужди. Детската 
къща е и шанс за по-бързо-
то намиране на истински 
дом и семейство за бебе-
тата. 

„Всяко българско дете 
ни е ценно. Трябва да пра-
вим всичко по силите ни, 

за да расте то здраво 
и щастливо, в сигурна и 
спокойна среда", сподели  
Кристалина Георгиева, 
заместник-председател 
на Европейската комисия 
и съмишленик на проекта. 

„Столичната община 
има последователна поли-
тика в грижата за хора в 
неравностойно положение 

и особено за децата, лише-
ни от родителска грижа. 
Застанахме зад тази кау-
за без колебание и се рад-
ваме, че своята подкрепа 
оказаха и други ключови 
партньори. Тя е пример за 
обединяването на инсти-
туции, неправителстве-
ния сектор и бизнеса“, каза 
кметът Фандъкова.

средните предприятия. 
За периода между 2015 и 
2017 г. той има амбиция-
та да катализира общо 75 
млрд. евро в малки и сред-
ни предприятия, част от 
които трябва да бъдат ре-
ализирани в страната ни. 

И, ако ми позволите, ще 
обърна въпроса ви – трябва 
да гледаме не само какви са 

възможностите за подпо-
магане, а как тези възмож-
ности да бъдат използвани 
по най-добрия начин. А това 
зависи от решителността 
и готовността на всеки 
един да действа.

Какви са очакванията 

ви за 2015 г.? Какви ще 

бъдат приоритетите на 

ЕК през новата година? 

Очаквам да бъде по-до-
бра година за икономиката 
на Европа. На последното 
си заседание за 2014 г. 
Комисията прие работ-
ната програма за 2015 г. 
Действията, които плани-
раме да предприемем през 

следващите 12 месеца, са 
насочени към повишаване 
на заетостта и насърча-
ване растежа и инвести-
циите. Искаме да видим 
повече конкретни ползи 
за гражданите. Сред ос-
новните ни инициативи 
са планът за инвестиции 
в Европа, амбициозен про-
ект за единния цифров па-
зар и първи стъпки към ев-
ропейския енергиен съюз. 
Тези приоритети искат 
пари и мотивирани хора, за 
да бъдат реализирани - а 
това значи много работа 
за мен и моя екип. Моби-
лизирани сме да я свър-
шим и се надявам в края 
на следващата година да 
успеем да се поздравим с 
постигнати резултати. 
Що се касае до финанси-
рането от Европейската 
комисия за България, мно-
го се надявам 2015 г. да 
бъде рекордна за нас. Тя 
е последната от предиш-
ния програмен период, по 
който все още имаме да 
усвояваме 9 млрд. лв., и 
първата от новия, с близо 

32 млрд. лв. за България. 
Новото правителство ра-
боти много интензивно 
да ускори усвояването на 
европейските средства и 
ние в Комисията сме го-
тови да го подкрепяме. 

Как ще продължи вза-

имодействието ви с Ка-

марата на строителите 

в България? 

Много се надявам ва-
шите членове да бъдат 
активни и да се включат 
както в реализирането на 
проекти по програмите 
с европейски средства, 
така и в предлагането, 
подготовката и защита-
та на обекти в България 
по европейския инвести-
ционен план. Европейски-
ят съюз предлага много 
възможности, но за да се 
възползват гражданите и 
фирмите са необходими 
активност и сериозна ра-
бота. Пожелавам на всич-
ки ваши читатели смело 
да преследват целите си 
и да постигат това, кое-
то са си пожелали.
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Ренета Николова

Г-н Глосов, каква е рав-

носметката за изминала-

та 2014 г.? Каква беше тя 

за строителния сектор?

За строителния бранш 
2014-а беше една от най-
тежките и кризисни го-
дини. Освен че продължи 
трайната тенденция от 
2010 г. насам за ниски обо-
роти и отрицателен темп 
на развитие, отминаваща-
та година ще се запомни 
и с политическата неста-
билност – оставка на пра-
вителството, служебен ка-
бинет, предсрочни избори и 
продължителни преговори 
за ново редовно правител-
ство. Към това прибавяме 
и спрените средства по 
европрограмите, забаве-
ните плащания от стра-
на на държавата и общи-
ните към строителните 
фирми, междуфирмената 
задлъжнялост – все фак-
тори, които не работят в 
интерес на бизнеса. Така 
че определено 2014 г. по-
стави на изпитание не 
само устойчивостта на 
бранша, но и самата КСБ. 
Целият ресурс и автори-
тет на Камарата се насо-
чиха в защита на нашите 
членове и на правото им 
да работят и получават 
заплащане за своя труд, 
да имат конкурентна и 
прозрачна бизнес среда, 
да развиват капацитета 
си. Ако погледнем цифри-
те, изготвени от звеното 
за анализи на Камарата, 
ще видим, че оборотите 
на строителните фирми 
се формират основно от 
поръчки на държавата и 
общините, финансирани 
с европейски средства, и 
това оказва пряко влияние 
върху сектора. Над 90% 
от строителните фирми 
регистрират значително 
намаление на оборотите, 
а над 15% от малките са 
замразили дейността си. 
Това са тревожни факти, 
които изискват още по-
голяма активност от нас 
за обръщане на тенден-
цията. Ние разбираме, че 
това не зависи само от 
КСБ, но трябва да гене-
рираме и разработваме 
идеи и документи, да има-
ме настъпателна позиция 
и в конструктивен дух, в 
диалог с компетентните 
органи да търсим решения 
за проблемите. 

Кои от набелязаните 

цели успя да реализира 

КСБ, кои според вас са 

най-големите постиже-

ния на Камарата? За как-

во не стигна време?

През всичките години 
от създаването си до днес 
основните цели на Камара-
та са свързани със защита 
интересите на строител-
ните фирми чрез въвеж-
дането на ясни правила в 
сектора, изграждането на 

здрава конкурентна бизнес 
среда в бранша, инициира-
не на промени в норматив-
ните актове, които да 
намалят административ-
ната тежест, да дадат 
възможност за развитие 
на един от основните за 
икономиката на страната 
сектори. По отношение 
на нашите приоритети 
имаме последователна и 
стабилна политика, зато-
ва тези цели бяха водещи 
и през изминалата година. 
Диалогът ни с управлява-
щите, без значение от коя 
палитра на политическото 
пространство са, е непре-
къснат и е насочен в инте-
рес на бранша. 

Тук трябва да отбеле-
жа една голяма крачка, коя-
то направихме през 2014-а. 
Създадохме работна група, 
която подготви пакет от 
три законопроекта – Закон 
за устройството на тери-
торията и регионалното 
развитие, Закон за градо-
устройството и Закон за 
строителството, които 
обхващат целия инвести-
ционен строителен про-
цес. КСБ положи и полага 
много усилия и за промени 
в ЗОП. Даде предложения 
за прозрачни процедури и 
търгове, за гарантиране 
на честно състезание и 
конкурентна среда. 

Камарата на строите-
лите в България се бори 
за ефективното противо-
поставяне на корупцията, 
чрез участие в разработ-
ването на стандартизира-
на и типова документация, 

подкрепяме и въвеждането 
на електронни търгове. 

От решаващо значение 
за бизнеса е наличието на 
политическа и икономиче-
ска стабилност в страна-
та, на предвидимост и въз-
можност за планиране на 
инвестиционните проек-
ти. Това е ключов фактор и 
за чуждите инвеститори, 
които са много важни за 
нашия бранш. 

Сред постиженията на 
Камарата искам да отбе-
лежа активната позиция 
за намиране на решение на 
ситуацията със спрените 
плащания по европейските 
програми. Заслугата тук 
е на Управителния съвет 
(УС) на Камарата, члено-
вете на която проведо-
ха поредица от срещи с 
НСОРБ, с политическите 
сили, със служебния и с на-
стоящия министър на фи-
нансите и като резултат 
бе отпускането на ресурс 
от бюджета за разплаща-
не на извършените СМР по 
европейските проекти. 

Усилията на КСБ за 
ясни и прозрачни процедури 
по обществените поръчки 
дадоха като резултат и 
включването на експерти 
на Камарата в работни-
те групи за подготовка 
на типовите документи 
и за изготвяне на новия 
ЗОП. Все повече държавни-
те институции възлагат 
очак вания за участие на 
Камарата при формулира-
не на политики и приорите-
ти, касаещи строителния 
сектор. Считам, че това 

е безспорен успех на целия 
УС на организацията и на 
нашите местни структу-
ри и признание към автори-
тета на КСБ. 

За какво не стигна 
време? С оглед на това, 
че 2014 г. беше доста ди-
намична в политически и 
социален план, не стигна 
време да доведем докрай 
усилията ни за законовата 
реформа в сектора. Битка-
та за типовите договори 
също продължава, както 
и за нов ЗОП. Но важните 
крачки, както вече казах, 
са направени. Считам, че 
2015 г. ще ни даде повече 
стабилност да работим в 
тези насоки. 

Като казахте „насо-

ки”, в началото на новата 

година какви ще са основ-

ните приоритети в рабо-

тата на Камарата? 

Основните насоки за 
работата на КСБ за 2015 г. 
бяха дискутирани и утвър-
дени на Общото събрание 
на Камарата, проведено 
във Велико Търново. На пър-
во място остава активна-
та ни позиция за привежда-
не на нормативната база 
в областта на строител-
ството в съответствие 
с променящите се условия 
в бранша, европейското 
законодателство и специ-
фичните условия в Бълга-
рия. За целта разработе-
ните през 2014 г. проекти 
на Закон за устройството 
на територията и регио-
нално развитие, Закон за 
строителството и Закон 

за градоустройството и 
свързаните с тях измене-
ния по Закона за Камарата 
на строителите (предос-
тавени на всички заин-
тересовани органи – раз-
личните министерства и 
държавни агенции) трябва 
да бъдат внесени в съот-
ветните парламентарни 
комисии с настояване за 
съгласуване и включване в 
дневния ред на Народното 
събрание. Във връзка с при-
емането на Европейската 
директива за изпълнение 
на обществените поръч-
ки и влизането й в сила 
през 2015 и 2016 г. сред 
основните приоритети 
на Камарата е активно да 
участва при разработката 
на нов Закон за обществе-
ните поръчки и Наредбата 
за обществени поръчки 
в строителството. По 
тази задача ще продължим 
да работим съвместно с 
колегите от Камарата на 
инженерите в инвести-
ционното проектиране и 
Камарата на архитектите 
в България. Ще наблегнем 
на стандартизацията на 
процедурите и докумен-
тите, касаещи търговете 
за строителство. През 
2015 г. Камарата ще про-
дължи и работата по съз-
даване на единна система 
на структура на СМР и 
на формиране на разходни 
норми. По този начин ще се 
създаде благоприятна сре-
да за оценки на документа-
ция, а оттам – и на избяг-
ване на съдебни процедури, 
които спъват строител-

ния процес. Разбира се, 
трябва да се направи про-
фесионално обсъждане и 
да се формира максимал-
но широко съгласие, за да 
имаме успех. Необходимо 
е особено внимание да се 
обърне на осигуряването 
на добра нормативна база 
за изпълняване на строи-
телната програма по енер-
гийна ефективност. Ние 
считаме, че съществува 
огромна възможност в 
тази програма за реализа-
ция на строителство в по-
сока работа за малките и 
средните фирми. Фондът, 
който специално бе създа-
ден от правителството с 
бюджет от 1 млрд. лв. за 
саниране на панелните по-
стройки, които остават 
извън обхвата на новите 
европейски програми, е 
средството за осигурява-
не на заетост на малките 
и средните фирми, което 
трябва да бъде използвано 
в максимален размер. За 
целта Камарата ще рабо-
ти в много тясна връзка 
с отговорните държавни 
органи с цел ускоряване на 
приложението на програ-
мата за енергийна ефек-
тивност. 

През 2015 г. състояние-
то на областните пред-
ставителства на КСБ ще 
е на особеното внимание 
на ръководството на Ка-
марата. Целта е те да 
се превърнат и утвърдят 
като център на цялостна-
та дейност на Камарата 
по места, да разширят 
членския си състав чрез 

Инж. Светослав Глосов, председател на Управителния съвет на КСБ:

Снимки Денис Бучел
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предлагане на нови полити-
ки, инициативи и действия 
в интерес на строителни-
те фирми. От януари за-
почваме посещения и сре-
щи по места, където ще 
чуем от първо лице за про-
блемите на местните фир-
ми и ще търсим начини да 
им съдействаме. Вестник 
„Строител” ще е с нас на 
всички срещи и ще публи-
кува подробни репортажи 
от дискусиите. 

Отчитайки недостига 
и липсата на квалифицира-
ни кадри за строителство-
то, като цел през 2014 г. 
КСБ си постави задачата 
чрез сътрудничество с 
държавните органи и об-
ществените организации 
да поеме активна роля за 
отделянето на обучението 
и квалификацията от обра-
зованието с цел засилване 
ефективността на профе-
сионалната подготовка на 
строителните кадри. УС 
на Камарата взе решение 
през 2015 г. да започне под-
готовката и създаването 
на институт и квалифика-
ционен обучителен център 
към Камарата за обучение 
на строителни работници 
и ръководители на обекти. 
Институтът следва да 
създава политики и модели 
за професионално обуче-
ние, да налага критерии и 
оценява степента на ква-
лификация. Квалификацион-
ният обучителен център 

ще изпълнява политиките 
и ще прилага моделите. 

В насоките за рабо-
та на Камарата е и по-
нататъшното развитие 
на системата на ЦПРС и 
базата данни с цел съз-
даване на възможност за 
вземане на стратегически 
важни решения от ръко-
водството в интерес на 
фирмите. В тази връзка 
ще продължи работата по 
усъвършенстване на адми-
нистративните разходи и 

документи при работата 
с регистъра с цел облек-
чаване на процедурите. 
Считаме, че важно стра-
тегическо направление за 
развитие е използването 
на международния авто-
ритет на КСБ в услуга на 
българските фирми за ра-
бота на външни пазари на 

строителството. Успеш-
ното интегриране на КСБ 
в европейските структу-
ри, изграждането на добри 
двустранни отношения 
със сродни организации, 
активното ни участие 
в междуправителствени 
делегации изградиха пред-
поставки за създаване на 
условия за конкурентна 
работа на международния 
строителен пазар. Няма 
как да пропусна и нашия ор-
ган – вестник „Строител”, 

при изброяване на приори-
тетите ни за 2015 г. Ще 
продължи утвърждаване-
то на изданието на КСБ 
като основен партньор 
на областните предста-
вителства на Камарата 
и строителните фирми. В 
дейността си вестникът 
ще помага при разработ-

ването и популяризирането 
на основните политики на 
Камарата. 

За голяма част от за-
дачите, които си поста-
вяме за 2015 г., вече са 
положени основите през 
изминалата година. След-
ва да разширим и развием 
работата по тези насоки, 
за да достигнем до реален 
практически резултат. 

Считам, че Камарата 
чрез своя голям автори-
тет в обществото има 

всички предпоставки, за 
да постигне успешното им 
изпълнение. 

Как оценявате органи-

зационното състояние на 

КСБ? Какви стъпки ще бъ-

дат предприети за увели-

чаване на фирмите – чле-

нове на организацията?

Камарата е единна и 
стабилна, доказва го най-
висшият форум на наша-
та организация – Общото 
събрание. Имаме изграде-
ни структури, ясни цели 
и насоки на дейността, 
безспорен авторитет. 
Разбира се, трябва да от-
бележа, че все още не ни 
удовлетворява работата 
по привличането на нови 
членове, на фирми, чиито 
представители с вътреш-
но убеждение и активна 

позиция да спомагат за 
разширяване влиянието 
на Камарата в сектора. 
Стремим се да утвържда-
ваме в работата си плу-
рализма и възможността 
всеки да изрази и защити 
своето мнение, позиция 
или предложение. Член-
ството в организацията е 
доброволно и ако някой има 
принципни несъгласия с ос-
новните й политики, около 
които се е обединило мно-
зинството от членовете, 
очевидно е, че мястото му 
не е в нея. Демокрацията е 
право на избор и аз винаги 
като председател на КСБ 
ще го отстоявам. Ще от-
стоявам и единството на 
организацията, тъй като 
в това е нашата сила, с 
това се утвърждаваме 
като равностоен партньор 
в диалога за формирането 
на политиките и решения-
та за бранша. 

Каква е вашата прог-

ноза за строителната 

2015 г.? 

Тя няма да бъде лесна. 
До голяма степен строи-
телният бранш ще зави-
си от успешния старт на 
оперативните програми 
в новия програмен период. 
Приемането на нов, по-до-
бър ЗОП също е важен фак-
тор. Но аз съм оптимист. 
Считам, че браншът е 
натрупал през изминалия 
период познания и опит за 
работа по европейските 
проекти. Администрати-
вен капацитет вече имат 
и повечето от общините, 
както и държавната адми-
нистрация. Виждам и же-
лание от страна на ресор-
ните министри и екипите 
им за сътрудничество и 
бързо решаване на пробле-
мите. Фондът за саниране 

също дава основание да 
считаме, че ще има повече 
възможности за работа за 
малките и средните фир-
ми. Вярвам, че с реализира-
нето на поставените от 
Общото събрание задачи 
пред КСБ 2015 г. ще бъде 
за Камарата и за бранша 
най-динамичната от всич-
ки досега, изпълнена с пре-
дизвикателства, но, надя-
вам се – по-успешна. 

Новият програмен пе-

риод започна с нулевата 

2014 г., за да не бъде та-

кава и 2015 г., кои грешки 

е най-важно да не повта-

ряме? 

Важно е да се подгот-
вим по-добре и с по-качест-
вени проекти. Да срещаме 
все по-рядко критерия 
„най-ниска цена” в търго-
вете, да елиминираме дис-
криминационните условия, 
които водят до финансови 
корекции. Бенефициенти, 
изпълнители и управлява-
щи органи да работят за-
едно, в постоянен контакт 
за успешното реализиране 
проектите, което е в ин-
терес на всеки гражданин. 

Какво ще пожелаете 

на колегите си и наши 

читатели за Новата го-

дина?

На първо място – здра-
ве, много късмет, профе-
сионални и лични успехи и 
щастие за тях и техните 
семейства! Нека 2015-а ни 
донесе много реализирани 
обекти, нека продължим 
заедно да работим за из-
дигане и утвърждаване на 
авторитета на нашата 
прекрасна и уважавана про-
фесия. Пожелавам 2015-а да 
е година на просперитет 
за строителния бизнес и 
за нашата страна!
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Анелия Кулинова, 
ОП на КСБ – 
Пазарджик

За седма поредна го-
дина ОП на КСБ – Пазар-
джик, раздаде годишните 
отличия за строителство 
в областта. Официалната 
церемония по награждава-
нето се състоя в ресто-
рант „Вайрон”.

Гости на събитието 
бяха областният упра-
вител Трендафил Велич-
ков, Мария Ловчинова –  
експерт „Връзки  с  об-
ществеността” от об-
ластна администрация 
– Пазарджик, председа-
телят на Регионалната 
колегия на архитек тите 
– арх. Петър Мурджев, и 
председателят на КИИП 
за област та – инж. Тодор 
Енев.

Инж.  Евтим Янев  – 
председател на област-
ната структура на КСБ, 
поздрави присъстващите 
и ги запозна с номинации-
те за 2014 г.

К ласирането на но-
минираните строители, 
разпределени по групи, се 
извърши след представе-
на справка от публичната 
част на Регистъра. Тя съ-
държа стойностите на по-
казателите по чл. 3, ал. 2 

от Закона за Камарата на 
строителите: 

1. нетни приходи от 
продажби;

2. балансова стойност 
на дълготрайните мате-
риални активи;

3 .  с р е д н о с п и съ ч н а 
численост на персонала 
с отчитане на ръст през 
последните три финансо-
ви години. 

След обстоен преглед 
и анализ, изразяващ се в 

прецизно определен сбор 
на  относителен  дял  в 
проценти, за постигнати 
икономически резултати, 
умения за стратегическо 
планиране на дейността, 
чрез увеличаване на тех-
ническата съоръженост 
и принос за наемането на 
нов персонал четиричлен-
на комисия, избрана от 
Областния съвет, присъди 
следните награди:

Първа група – „Стро-
ежи от високото стро-
ителство (жилищно, об-
ществено-обслужващо, 
промишлено), прилежаща-
та му инфраструктура, 
електронни съобщителни 
мрежи и съоръжения“  – 
„Реал – М“ ЕООД, Пазар-
джик, с управител Коста-
дин Младенов.

Втора група – „Стро-

ежи от транс-
портната ин-
фраструктура“ 
–  „ Е ко  Хи д р о 
90 “  ООД ,  Па -
зарджик, с уп-
равител Иван 
Делчев.

Трета група 

– „Строежи от 
е н е р г и й н а т а 
инфраструкту-
ра“  –  „Венит“ 
ЕООД, Пазарджик, с упра-
вител Васил Тачев.

Че т в ър т а  гру па  – 
„Строежи от благоустрой-
ствената инфраструк-
тура, хидротехническо 
строителство и опазва-
не на околната среда“ – 
„Сигма строй“ ООД, Пазар-
джик, с управител Ангел 
Палаозов.

Наградите връчи пред-
седателят на Област-
ното представителство 
инж. Евтим Янев.

В регионалния конкурс 

Инж. Петко Крондев, арх. Петър Мурджев, инж. Евтим Янев

Инж. Иван Делчев – управител на Еко-хидро -90 ООД

Снимки авторът

„С града на го-
дината” се със-
тезава ха  пет 
сгради.

Ф и н а л н о т о 
гласуване и из-
бор на победи-
тел стана дни 
преди церемони-
ята.

П е т ч л е н н а 
комисия от про-

ектанти и  строители 
избра най-добре изпълнен 
проект за 2014 г. - „Хотел 
за винен и СПА туризъм в 
село Карабунар” с главен 
изпълнител „Водно сто-
панство” ООД.

Арх. Петър Мурджев – 
председател на РК на КАБ, 
връчи статует ка „Златна 
колона“ на управителя на 
„Водно стопанство“ ООД 
инж. Петко Крондев.

И тази година Област-
ният съвет на КСБ – Па-
зарджик, реши да даде още 
една награда в онлайн кла-
сацията „Сграда на публи-
ката”. 

Резултатите от нея 
обяви арх.  Петър Мур-
джев. „Сграда на публика-
та 2014” с убедителните 
59,3% от гласовете е ав-
тогара Пазарджик с гла-
вен изпълнител „Заводски 
строежи – ПС – Пазар-
джик” АД. Броят на гласу-
валите е 2144.

Статуетка „Златна 
колона” получи управите-

лят на „Заводски строежи” 
Никола Тиков.

Го л я м а т а  н а г р а д а 
„Златната либела” – сим-
вол на добра строителна 
практика и мениджмънт, 
която се връчва за ко-
ректност, толерантност 
и етичност, беше присъ-
дена на „Артстрой ин-
вест” ЕООД.

Областният управи-
тел на Пазарджик Трен-
дафил Величков връчи 
пластиката на младия 
представител от „Арт-
строй инвест“  ЕООД 
– арх. Стефан Гюрджек-
лиев.

Автогара Пазарджик

Никола Тиков – управител  

на „Заводски строежи – ПС – 

Пазарджик” АД

Уважаеми СТРОИТЕЛИ,

Приемете моите най-искрени благопожелания за 
крепко здраве, лични и професионални успехи, за дни, 
изпълнени с радост, усмивки и веселие. 

ЧЕСТИТА НОВА 2015 ГОДИНА! 

                        С  уважение,

                          Инж. Росен Дудушки

                        Председател на ОП на КСБ – Враца

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - ВРАЦА

Весели коледни и новогодишни празници!

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ                                                                                     

  ДО
  ИНЖ. СТИЛИЯН РУСЕВ, 
  УЧРЕДИТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ 
  КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ,
  ГР.  БУРГАС

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ ИНЖ. РУСЕВ,

От името на Управителния съвет на Нацио-
налния клуб на строителите ветерани, на твоите 
колеги и приятели  и от мое име най-сърдечно те  
поздравяваме с 90-ия ти юбилей.

В продължение на 42 години активно участва в 
изграждането на „Силозите” в гр. Бургас, Латакия 
и Сирия,  в изграждането на курортния комплекс 
„Слънчев бряг”, Нефтохимическия комбинат, Ме-
талургичния комбинат в Дебелт и на много други 
строителни обекти в Бургаска, Ямболска и Сли-
венска област.

Желаем ти много здраве, щастие и дълголетие.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
                  
   С уважение 
        Инж. Тодор Топалски,
        Председател  на НКСВ

НКСВ
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Безплатно изпращане на 
съобщения от Агенцията по 
вписвания (АВ) към собстве-
ниците на фирми при заявяване 
на промяна на обстоятелства-
та по партидите  на компани-
ите започва  от началото на 
следващата година. Услугата 
се въвежда с цел превенция 
срещу  зачестилите опити за 
кражба на компании. Условието 
за получаване на съобщенията 
е собственикът или управи-
телят на фирмата да заявят 
желанието си лично в някое от 
подразделенията на АВ.

В първото си интервю за 
годината изп. директор на 
Агенцията Венцислав Спирдо-
нов разказва повече за мерки-
те, които  ръководеното от 
него ведомство предприема за 
гарантиране на сигурността 
на бизнеса. 

Венцислав Спирдонов, изпълнителен директор на Агенцията по вписванията: 

От 5 януари АВ ще приема заявления 
за регистрация за ползване на услугата 

Ренета Николова

Г-н Спирдонов, Агенцията по 

вписванията започва 2015 г. с 

нови услуги за бизнеса. Кое е най-

важното, което трябва да знаят 

собствениците и управителите 

на фирми, така че да се възполз-

ват от тях?

От 5 януари собствениците и 
управителите на фирми  ще могат 
да ползват услугата безплатен 
есемес при промяна на обстоятел-
ствата по  партидите на техни-
те компании. Предвижда се те да 
имат четири дни, за да реагират, 
ако установят, че се прави опит 
за  извършване на  неправомерни 
действия спрямо тяхното друже-
ство. Например ако документите 
за съответната промяна са пода-
дени в понеделник, собствениците 
или управителите ще получат есе-
меса веднага и ще имат време за 
реакция до самото вписване, което 
официално ще излезе след 4 дни, в 
конкретния случай в петък. Тази 
услуга е много важна и смятам, че 
ще ограничи до голяма степен опи-
тите за кражба на фирми. 

Какво трябва да направят 

собствениците или управители-

те на компаниите, за да се регис-

трират и да получават съобще-

нията?

Необходимо е да дойдат на мяс-
то в някоя от нашите 113 служби 
по вписвания в страната и да пода-
дат своите заявления за безплат-
ната услуга. Очакваме от 5 януари 
собствениците и управителите на 
фирмите да започнат да се регис-
трират. Изискването да се появят 
лично е, за да можем да проверим 
дали наистина те са лицата, кои-
то имат право да се възползват от 
услугата. 

Същевременно продължаваме 
да предоставяме такава  услуга 

и за други лица срещу заплащане. 
Например ако вие като журналист 
правите журналистическо разслед-
ване, също можете да се абонира-
те за услугата и да получавате 
информация за  определена фирма, 
която ви интересува, но ще трябва 
да платите такса от 5 лв. 

Агенцията и досега предос-

тавяше такава услуга, но срещу 

заплащане. Какво ви накара да 

преминете към  безплатния ва-

риант? 

При разговор с премиера Бой-
ко Борисов обсъдихме, че с оглед 
по-добра защита на интересите 
на бизнеса би било по-ефективно, 
ако откритата през 2012 г. от 
него услуга за предотвратяване 
на кражбите на фирми чрез извес-
тяване с SMS бъде предоставяна 
безвъзмездно. Реално работещи-
те фирми у нас са около 400 – 500 
хиляди. А за съжаление от момен-
та на стартиране на услугата до 
сега са регистрирани около 5000 
потребители, т.е. около 1%. Точно 
този малък брой породи разговора 
с премиера как да активизираме ус-
лугата, как да убедим фирмите, че 
тя е много важна. Затова потър-
сихме ефект и чрез безплатното 
й предлагане. Така че апелирам към 
всички собственици и управители 
на фирми да дойдат да си направят 
регистрация.

Кои са най-честите начини, с 

които се опитват да откраднат 

дружество?

Искам да посоча, че независи-
мо от някои публикации в медиите 
не може да се говори за епидемия 
от опити за присвояване на фирми. 
Досега при нас жалбите за подоб-
ни нарушения са 20, но считаме, че 
и един случай да е налице, това е 
притеснително. Най-често опити 
се правят чрез изкупуване на дяло-
вете на фирмите или смяна на уп-
равители. Има опити за промяна на 
адрес, но това са някакви вътреш-
ни некоректни отношения между 
съдружниците. Ние доста внима-
телно преглеждаме документите, 
но все пак АВ не е разследващ ор-
ган и затова превантивната мярка 
е SMS известяването. Не трябва 
да забравяме, че Търговският ре-
гистър е публичен и по всяко време 
и отвсякъде можете да видите как-
во е състоянието на вашата фир-
ма. Това вече можете да направите 
и чрез мобилното ни приложение. 

Ако собственик на фирма по-

лучи информация за неправомер-

на промяна във фирменото дело, 

какво трябва да направи? 

Необходимо е да подаде жалба 
в съда. Оттам реагират много 
бързо и спират производството 
по регистрация, ако се докаже, че 
има злонамерен акт. Изчаквател-
ният срок от 4 дни, който предос-
тавяме, позволява да се установи 

нарушението, т.е., образно казано, 
затваряме престъпника за 4 дни и 
не му даваме възможност да избяга 
с парите и имуществото ви, за да 
може да бъде задържан от съот-
ветните органи. 

Какво ще се случи с фирмите, 

които не се регистрират? 

Това е въпрос на личен избор. 
Все пак те не трябва да имат при-
теснения. Могат да имат упълно-
мощени лица, които да проверяват 
ежедневно какво се случва с тях-
ното дружество. Не можем да на-
караме насила някой да се грижи 
за собствената си фирма, това е 
личен избор.

Само Търговския регистър ли 

ще касае услугата? 

Тя ще бъде и за Имотния регис-
тър. И гражданите – собственици 
на имоти, ще могат да подават 
заявления за SMS известяване. 
Разликата е, че в Имотния регис-
тър ние не можем да извършваме 
предварително известяване, за-
щото при нас сделката се вкарва 
в системата, след като вече е из-
повядана пред нотариуса. Чак след 
това човекът ще получи SMS, че 
има промяна в неговата партида. 

Услугата ще е безплатна и за 
собствениците на имоти. 

Кажете ни нещо повече за вли-

защата от 1 януари т.г. защита 

на издаваните от АВ документи. 

Това са стикери, подобни на 
винетките за колите, само че са 
по-малки. Те ще се залепят на до-
кумента. При опит да бъде скъса-
на хартията стикерите ще бъдат 
унищожени. Това е превенция срещу 
манипулиране на документите и за 
по-добра отчетност на нашите 
служби. 

Това ще струва ли нещо на 

хората?

Не, безплатно е. Всичко се 
прави в интерес защита собстве-
ността на гражданите и бизнеса. 
Една от основните идеи на АВ е 
защита на собствеността.

С каква равносметка за свър-

шената работа изпращате стара-

та година и посрещате новата? 

Мога да кажа, че през минала-
та година завършихме Центъра за 
бедствия и аварии на Агенцията 
по вписвания. Неговото предназ-
начение е при бедствие в София 
да гарантираме, че данните от 
регистрите на АВ няма да бъдат 
унищожени и по този начин загу-
бени за гражданите и фирмите. 
За целта изградихме на 200 км 
от София подобен център. По 
този начин вече на три места се 
пази информацията от АВ – две в 
столицата и едно извън нея. Ос-
вен това през 2014 г. спечелихме 
четири проекта по ОПАК, чиято 
основна цел е доизграждане и 

доусъвършенстване на нашите 
регистри. За Имотния регистър 
една от важните цели, които ще 
постигнем, е свързването му чрез 
автоматична връзка с местните 
подразделения на НАП. Така хората 
няма да ходят да подават деклара-
ции за придобиване на имота, а ние 
директно ще изпращаме информа-
цията. Можем да се похвалим, че 
усъвършенствахме Търговския ре-
гистър с англоезична версия. Два 
са проектите ни за подобряване 
на Регистъра БУЛСТАТ. Целта ни е 
да го направим публичен, подобно 
на Търговския регистър. Последни-
ят проект, по който работим, е за 
автоматична връзка на общините 
с четирите регистъра, които об-
служваме. Надявам се да успеем 
да завършим всички дейности до 
септември 2015 г. 

Пак по проект ще обучим на-
шите служители от пограничните 
райони на съответните базови 
езикови умения. Обиколих повечето 
от службите ни и направих редица 
срещи с бизнеса. Мога да кажа, че 
на дискусията в Русе 1/3 от фирми-
те бяха румънски, т.е. ние трябва 
да знаем румънски, за да привличаме 
потенциалните инвеститори и да 
ги улесняваме да влагат средства 
у нас. 

2014 година беше свързана и   

нормативни промени, касаещи 

Агенцията – как те ще се отра-

зят на работата ви? 

В момента е внесена промяна в 
Закона за Търговския регистър във 
връзка със съединяването му с Ев-
ропейския търговски регистър. Тя е 
очаквана и сме подготвили нашите 
предложения още през февруари, но 
във връзка с усложнената поли-
тическа обстановка през лятото 
бяха забавени. Надявам се скоро 
да бъдат приети. Има промени и в 
Правилника по вписванията, които 
имат своята положителна роля. 

Какво друго очаквате през 

2015 г.?

Мога да се похваля, че вече 

няма никакви опашки за внасяне-
то на публичните финансови от-
чети – над 70% от тях се подават 
по електронен път. Разговарях с 
изпълнителния директор на НАП 
Бойко Атанасов и с председателя 
на НСИ Сергей Цветарски относ-
но въвеждане на единната точка 
за публични финансови отчети. 
Считам, че има принципно съ-
гласие между трите страни и до 
края на февруари работна група 
трябва да се произнесе и да пред-
ложи как да осъществим идеята. 
По принцип статистиката има 
готовност електронната единна 
точка да е при тях. Целта е да 
се подават документите само на 
едно място. Това ще е огромно 
облекчение за фирмите и граж-
даните. 

Искането на едни и същи дан-
ни от различни ведомства много-
кратно бе посочено като един от 
проблемите пред бизнеса. Друга 
пречка е хартиеното актуално 
състояние. За мен това изискване 
е абсолютна глупост. Три минути 
след издаването то може вече да 
не е актуално. Представянето му 
е напълно безсмислено, при положе-
ние че имаш Електронен търгов-
ски регистър и можеш да видиш 
актуалното състояние на дадена 
фирма във всеки момент. Призова-
вам всички държавни и обществени 
структури, банки да спрат с това 
изискване, за да не затрудняват 
бизнеса. 

От 1 януари влиза в сила и про-
мяна в тарифите на АВ. Таксата за 
пълната база данни става 100 лв. 
Така че не виждам никакъв смисъл 
да се иска от хората актуално със-
тояние на хартия. 

Тоест Вие очаквате една  

2015-а, в която ще има повече об-

лекчения за бизнеса, за да може да 

работи по-добре...

Според мен Агенцията по впис-
ванията е типичен пример за елек-
тронно управление и единствена-
та насока, в която трябва да се 
развива, е тази.

Снимка авторът
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Невена Картулева

Новият програмен пе-
риод 2014 – 2020 г. започ-
на, но дали скоро ще имаме 
достъп и до средствата, 
предвидени за страната ни 
през следващите години? 
Парите по оперативните 
програми и другите ин-
струменти на ЕС ще стиг-
нат до бенефициентите, а 
оттам – до населението и 
бизнеса. Така ще постиг-
нем икономически ръст и 
по-добър живот. Но реална-
та работа може да започне 
едва след като окончател-
ните варианти на опера-
тивните програми бъдат 
одобрени от Брюксел. 

Според общата рамка, 
зададена от Споразуме-
нието за партньорство 
на страната ни с ЕС, ре-
сурсът, с който ще раз-
полагаме, е 15,697 млрд. 
евро. България беше 12-
ата държава членка, коя-
то приключи преговорите 
по документа с ЕК и офи-
циалното му одобрение 
стана на 7 август м.г. Той 
определя стратегията за 
оптимално използване на 
европейските структурни 
и инвестиционни фондове 
у нас, очертавайки усло-
вията за инвестиране на 
парите. 

Евросредствата по 
седемте оперативни про-
грами са общо 7,4 млрд. 
евро. Те са разпределени 
между ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура“ (1,612 млн. евро), 
ОП „Околна среда“ (1,494 
млн. евро), ОП „Региони в 
растеж“ (1,351 млн. евро), 
ОП „Иновации и конкурен-
тоспособност“ (1,202 млн. 
евро), ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси“ (895 хил. 
евро), ОП „Наука и образо-
вание за интелигентен 
растеж“ (583 хил. евро), 
ОП „Добро управление“ (285 
хил. евро). Останалите ин-
струменти, по които ще 
ни бъде предоставено фи-
нансиране, са програмите 

за развитие на селските 
райони (2,339 млн. евро), за 
морско дело и рибарство 
(88 млн. евро), за европей-
ско териториално сътруд-
ничество (165 млн. евро), 
Механизмът за свързване 
на Европа (406 млн. евро) и 
Фондът за европейско под-
помагане на най-нуждаещи-
те се лица (104 млн. евро). 

Очакваше се оконча-
телните варианти на 
оперативните програ-
ми да бъдат изпратени в 
Брюксел за одобрение през 

лятото. Но заради полити-
ческата ситуация и предс-
рочните парламентарни 
избори у нас за шест от 
програмите това се слу-
чи в края на 2014 г. Един-
ствено ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ беше 
финализирана по-рано от 
служебното правител-
ство на премиера Георги 

Близнашки и представена 
в ЕК през септември м.г. 
През ноември от кабинета 
„Борисов“ до ЕК бяха изпра-
тени останалите опера-

тивни програми – „Региони 
в растеж”, „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура”, „Иновации и конку-
рентоспособност”, „Околна 
среда“, „Наука и образова-
ние за интелигентен рас-
теж“ и „Добро управление“. 
Според вицепремиера по 
европейските фондове и 
икономическата политика 

Томислав Дончев най-до-
брият сценарий е да имаме 
две, защо не и три одобре-
ни от Брюксел програми до 
март 2015 г. Амбицията на 

правителството е плаща-
нията от новия програмен 
период да започнат още 
през първото полугодие на 
тази година. Това обаче е 
оптимистичен вариант 
и самият вицепремиер 
уточни, че може би реални-
ят срок е краят на 2015 г., 
което би имало негативен 
ефект върху икономиката. 
И на практика би означава-
ло втора нулева година за 
усвояването на евросред-
ствата от периода 2014 – 
2020 г. През настоящата 
година ще се застъпят ра-
ботата по приключване на 
проектите от стария про-
грамен период и разглеж-
дането и одобряването на 
предложенията за новия, 
което допълнително ще на-
товари администрацията. 

Все пак резултатът 
дотук е обнадеждаващ, за-
щото

одобрените програми

към днешна дата са 
две. ЕК каза „да“ за ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси“ в края на ноември. 
По нея предстои да бъдат 
обявени процедури за на-
сърчаване на активни ра-

ботещи младежи, подкре-
па за заетост и независим 
живот. С финансиране по 
програмата ще се повиши 
квалификацията на около 
100 хил. души, ще се оси-
гури заетост на 28 хил., а 
17 хил. младежи ще бъдат 
подпомогнати в процеса 
на търсене на работа. 160 
хил. души ще се възползват 
от мерките за учене през 
целия живот. За разкри-
ването на нови работни 
места и осигуряване на 
по-висока и по-качестве-
на заетост са предвидени 
59% от бюджета на про-
грамата. Предприятията 
ще бъдат подкрепени за 
адаптиране на човешките 
ресурси в приоритетни за 
страната отрасли, като 
се осигурят инвестиции за 
подобряване на условията 
и организацията на труда. 
За намаляване на младеж-
ката безработица са пред-
видени около 235 млн. лв. по 
инициативата „Младежка 
заетост“. Близо 86 млн. лв. 
ще бъдат използвани за 
модернизиране на публич-
ните политики за постига-
не на равни възможности и 
условия на труд.

Втората одобрена 
оперативна програма е 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ (ОПТТИ). 
За зелената светлина, коя-
то ЕК ни даде за нея, съоб-
щи премиерът Бойко Бори-
сов на 18 декември м.г. след 
визитата си в Брюксел, 
където проведе работна 
среща с председателя на 
Комисията Жан-Клод Юн-
кер. Общо 700 млн. евро от 
ресурса на ОПТТИ са пред-
назначени за пътища и за 
приоритетни обекти като 
лот 3 на автомагистрала 
„Струма”, допустими са 
и първият етап от доиз-
граждането на АМ „Хемус” 
и проектът за тунела под 
Шипка. За софийското ме-
тро са планирани 400 млн. 
евро, а за жп инфраструк-
тура – 700 млн. евро. 

ЕК настояваше, незави-
симо какви са останалите 

Брюксел ни даде зелена светлина за ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“        

млн. евро 

  
Европейско 

финансиране 

7-те оперативни програми 7 422 

Механизъм за свързване на Европа 406 

Европейско териториално сътрудничество 165 

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица  104 

Обща земеделска политика и обща политика по рибарство над 7 600 

Общо над 15 697 

 
Финансовото разпределение е по текущи цени, с включен резерв за изпълнение, техническа 
помощ; в 7-те оперативни  програми е включена и специалната алокация по Инициативата за 
младежка заетост 

1 2 

млн.евро 

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 1 612 

ОП „Околна среда“ 1 494 

ОП „Региони в растеж“ 1 351 

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 1 202 

ОП „Развитие на човешките ресурси“* 895 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 583 

ОП „Добро управление“ 285 

ОБЩО 7 422 

*ОП РЧР включва и специалната алокация по Инициативата за младежка заетост 
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        и ОП „Развитие на човешките ресурси“, чакаме отговор за останалите пет

Очаква се проектозаконът за еврофондовете да 
бъде публикуван за обществено обсъждане в началото 
на годината. Вероятно е това да стане съвсем скоро 
предвид факта, че концепцията за него беше приета 
от служебното правителство, а работната група про-
дължи съставянето на текстовете и при встъпва-
нето в длъжност на кабинета „Борисов“. Текстът е 
готов, но трябва да се прецизира, увери през ноември 
ресорният вицепремиер Томислав Дончев. 

За нормативния акт, регулиращ управлението на 
средствата от ЕС, за първи път заговори именно 
той по време на първия си министерски мандат през 
2012 г. След това нямаше развитие по темата до ми-
налата година, когато Министерският съвет излезе с 
концепция за закона. Приоритетите в нея са свързани 
с въвеждането на баланс между правата и задължени-
ята. „Сега този, който изпълнява проекта – истински-
ят инвеститор, е безправен. Ако някое министерство 
вземе решение за одобрение или отхвърляне, да вери-
фицира или да не верифицира разходи, да наложи или 
да не наложи корекции, инвеститорът не разполага 
с адекватни и бързи механизми да си търси правата. 
Няма гаранция, че централната администрация вина-
ги е права, колкото и да е подготвена. Напротив, тя 
невинаги е права. Затова трябва механизъм бенефици-
ентът да търси правата си по съдебен и бърз път – по 
реда на Административнопроцесуалния кодекс“, обясни 
в интервю за в. „Строител“ вицепремиерът Дончев. По 
думите му другата цел на закона е фиксиране на анга-
жиментите и сроковете. Стремежът е да се укрепят 
институционалните звена, отговарящи за парите – 
най-вече управляващите органи. Но не се предвиждат 
основни реформи, въпреки че при първите дискусии за 
закона преди години имаше предложения за създава-
не на едно звено, което да управлява договарянията 
и плащанията. 

Процедури за предоставяне на безвъзмездно финан-
сиране по европейските програми на обща стойност 
над 6,8 млрд. лв. се предвижда да бъдат открити през 
2015 г. Това стана ясно по време на заседанието на 
Съвета за координация по управлението на средства 
от Европейския съюз (ЕС) към Министерския съвет. 
На него бяха съгласувани проектите на индикативни 
годишни работни програми с европари за следващата 
година. Планът е авансово да се отворят някои схеми, 
които да се финансират заемообразно с пари от нацио-
налния бюджет.

Причината за решението е, че евентуалното одо-
бряване на програмите в средата на 2015 г. би означа-
вало отваряне на първите схеми в края на лятото, про-
веждане на процедури през есента и възлагане на СМР 
в края на годината. Така до реално изпълнение би се 
стигнало през 2016 г. и ако не бъдат отпуснати сред-
ства от бюджета, финансирането от новия програмен 
период ще се забави дотолкова, че ще има риск не само 
2014 г. да бъде нулева по отношение инвестирането на 
средствата от ЕС у нас. 

Схемите, чрез които предстои да бъде предоста-
вено безвъзмездно финансиране директно на бенефици-
ентите, касаят проекти за пречистване на отпадъчни 
води, управление на отпадъците, превенция от навод-
нения и свлачища, развитие на регионални пътища, ре-
гионална образователна инфраструктура. Предвидени 
са и процедури за рехабилитация на жп линията Пловдив 
– Бургас, АМ „Струма”, лот 3 Благоевград – Сандански, 
изграждане на трети диаметър на метрото в София.

Тази седмица Румен Порожанов – изп. директор на 
ДФ „Земеделие“, съобщи и че преди Програмата за раз-
витие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. да бъде 
одобрена официално от Брюксел, в края на първото 
тримесечие на 2015 г. най-вероятно ще бъде отворена 
мярка 4.1 – за инвестиции в земеделски стопанства. 
Подпомагането по нея ще е насочено към модернизира-
не на земеделските стопанства. Второто тримесе-
чие е възможно да започне и прием по мерките 2.1 – за 
консултантски услуги за земеделски и горски стопани, 
и 6.1 – за стартова помощ за млади земеделски произ-
водители. 

Подробности за оперативните програми четете 
на стр. 14-21

приоритети по програмата, 
със средства от нея да бъде 
финансиран лот 3 от АМ 
„Струма“, за което българ-
ските власти бяха напъл-
но съгласни. Плановете на 
сегашното правителство 
обаче са в рамките на ман-
дата му да бъде завършена 
АМ „Хемус“, за да се прео-
долее транспортната изо-
лация на Северна България. 
Но Комисията не е склонна 
да отпусне средства за 
изграждането на целия ау-
тобан. Затова само част 
от магистралата може да 
се финансира по ОПТТИ, а 
останалата ще се строи 
с пари от бюджета или със 
заемно споразумение с някоя 
от големите международ-
ни финансови институции, 
като ЕИБ или Световната 
банка. Заявките на кабине-
та са, че ще се инвестира и 
в Коридор 4 (София – Видин), 
и в Коридор 9, особено в 
частта при Стара планина, 
където да се построи туне-
лът под връх Шипка. Дали 
строителството ще е със 
средства от ОПТТИ или не, 
зависи от това, колко от 
ресурса на програмата ще 
остане свободен след изпъл-
нението на приоритетните 
обекти – лот 3 от „Струма“ 
и частта от „Хемус“.

В очакване

остава ОП „Региони 
в растеж“. Макар че фи-
налният вариант беше 
изпратен в Брюксел, от 
него не бяха премахнати 
текстовете, заради които 
страната ни имаше про-
тиворечия с Комисията. В 
забележките по предходния 
вариант на програмата 
беше посочено, че финан-
сирането трябва да бъде 
съсредоточено в големи-
те областни градове. Това 
обаче не беше коригирано 
в последния текст и общо 
67 общини продължават да 
са включени в обхвата на 
ОПРР. Сегашното прави-
телство смята, че е има-
ло възможност спорните 
градове да бъдат прена-
сочени към Програмата за 
развитие на селските ра-
йони, но към момента вече 
е късно за тази промяна. 
Затова на страната ни 
остава само да продължи 
да отстоява позицията за 
оставането на малките 
общини в ОПРР, дори и с 
намален обем финансиране. 
Становището на България 
е, че липсата на средства 
за тях допълнително би 
ускорила процесите на ико-
номическа изостаналост и 
обезлюдяване. Дали Коми-
сията е склонна да приеме 
тези аргументи, или ще се 
наложи нова корекция на 
програмата и още по-голя-
мо забавяне на старта й, 
предстои да стане ясно до 
лятото. 

По „ОПОС 2014 – 2020” 
също имаме принципни раз-
личия с ЕК. Европейската 

комисия настоява по отно-
шение на водите програма-
та да остане фокусирана 
върху населените места с 
повече от 10 хил. жители. 
Само при излишък на фи-
нансов ресурс може да се 
инвестира във ВиК проек-
ти на селища с население 
между 2 и 10 хил. жители. 
Другите препоръки бяха 
ВиК операторите да бъдат 
включени в усвояването на 
средствата като бенефи-
циенти, да се изгради на-
ционален център за упра-
вление на водите в реално 

време, да има ясно форму-
лиран принцип за ефектив-
ност на ресурсите. На-
кратко – неизвършената 
реформа във ВиК отрасъла 
не само създава проблеми 
при изграждането на обек-
ти по „ОПОС 2007 – 2013”, а 
и възпрепятства старти-
рането на програмата за 
2014 – 2020 г. Все още не 
сме изпълнили изискването 
на ЕК във всяка област на 
страната да бъде опреде-
лен единен ВиК оператор. 
Несъстоялото се окрупня-
ване на дружествата може 

да се окаже пречка при одо-
брението на програмата. 
Нека не забравяме и факта, 
че именно тя беше спряна 
от ЕК през 2014 г. и все 
още не е известен точни-
ят размер на финансовите 
корекции по нея, но със си-
гурност сумата надхвърля 
няколко десетки милиона 
лева. Това означава, че и 
програмата за следващи-
те седем години ще бъде 
гледана под лупа. 

По останалите опе-
ративни програми няма 
съществени спорове и 
прогнозите са, че ще бъ-
дат одобрени до лятото 
на тази година. Това оз-
начава, че схемите за кан-
дидатстване ще бъдат 
отворени през есента 
и работата по първите 
проекти ще започне най-
рано зимата. Донякъде 
това предвещава и 2015 г. 
като нулева. Добрата но-
вина е, че с одобрението 
на ОПТТИ страната ни 
има гаранция, че ще може 
да предприеме действия 
по реализирането на най-
сложните проекти, които 
отнемат и най-много вре-
ме – тези за изграждане на 
пътна и на жп инфраструк-
тура. Ако се осъществи 
оптимистичният вариант 
и ОПРР стартира през 
първото тримесечие на го-
дината, това ще даде ход 
на проектите на общини-
те. Така евросредствата и 
заетостта по изпълнение 
на дейностите ще стиг-
нат до цялата територия 
на страната.

Снимки в. „Строител“
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може да бъде постигна-
то чрез инвестиции в 
сферата на енергийната 
ефективност, развитие 
на индустриалните зони, 
туризма, пътната инфра-
структура и използването 
на финансовите инстру-
менти за насърчаване на 
предприемаческия дух. В 
допълнение подходът, кой-
то ще бъде възприет по 
програмата, ще предос-
тави възможност бене-
фициентите да планират 
адекватно своите разходи 
за подготовка на проекти 
и средствата за съфинан-
сиране.

Процесът на програ-
миране на регионалното 
развитие за периода 2014 – 
2020 г. стартира още през 
2010 г. с публикуването на 
петия доклад на Европей-
ската комисия за иконо-
мическото, социалното и 
териториалното сближа-
ване, в което се подчер-
таваше, че инвестициите 
в бъдещата политика на 
сближаване трябва да са 
тясно съгласувани с цели-
те на стратегията „Ев-
ропа 2020“. В него експер-
тите предложиха строги 
условия  и стимули, за да 
се гарантира, че заделени-
те за политиката на сбли-
жаване средства ще се 
използват по-ефективно и 
ще се поставя по-силен ак-
цент върху постигнатите 
резултати. С публикува-
нето на проектите на ре-
гламенти за периода 2014 
- 2020 г. в края на 2011 г. 
започна и същинският про-
цес на програмиране на 
„ОПРР 2014 - 2020”.

Програмата беше одо-
брена с решение №768 на 
Министерския съвет от 
17.11.2014 г., като премина 
и процедура на съгласува-
не с Тематична работна 
група за нейната подго-
товка и със Съвета за 
координация при управле-
ние на средствата от ЕС  
(СКУСЕС). 

След приемането й 
от МС стана ясно, че 
ОПРР ще е с бюджет 1,54 
млрд. евро, или близо 3,1 
млрд. лв., разпределени по 

осем оси

за финансиране. Чети-
ри от тях ще са от изклю-
чително голямо значение 
за строителния бранш. Те 
са:

Приоритетна ос 1:  

„Устойчиво и интегрирано 
градско развитие” с бю-
джет 840 млн. евро;

Приоритетна ос 2: 

„Подкрепа за периферни ге-
ографски области, най-сил-
но засегнати от бедност” 
с предвидени 106 млн. евро;

Приоритетна ос 7: 

„Регионална пътна ин-
фраструктура“ -  194 млн. 
евро;

Приоритетна ос 8: - 
„Техническа помощ“  - 52 
млн. евро. 

Бърз преглед на гореиз-
броените пера показва, че 
през следващите няколко 
години ще се търсят въз-
можности за развитие на 
малките населени райони 
в страната, пътната ин-
фраструктура и техни-
ческата помощ. Брюксел 
беше категорично против 
финансирането на малки-
те градове по ОП „Региони 
в растеж“ с аргумента да 
няма разпиляване на ев-
ропари, но впоследствие 
смекчи своята позиция. 
Опасенията на ЕК бяха по-
родени от факта, че тези 
градове получават финан-
сиране и по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони. Очаква се до края на 
зимата да стане ясно дали 
от ЕК ще приемат напълно 
нашите искания. 

Устойчиво и интегрирано 

градско развитие

В ОП „Региони в рас-
теж 2014 – 2020” като 
най-голям приоритет е 
посочено устойчивото и 
интегрирано градско раз-
витие чрез изпълнението 
на интегрираните планове 
за 67-те града в обхвата 
на програмата. За тази ос 
са определени около 63% 
от финансовия ресурс на 
ОПРР. 

Конкретни бенефици-
енти ще са самите общи-
ни. Ще бъде подкрепено 
изпълнението на шест 
инвестиционни приорите-
та, включващи списък от 
примерни дейности за ре-
ализация.

Основните  мерки, 
които се предвиждат за 
прилагане в рамките на 

първия инвестиционен 
приоритет, са свързани 
с енергийната ефектив-
ност в жилищните и адми-
нистративните сгради на 
държавната и общинска-
та администрация, както 
и обновяване на общите 
им части, включително и 
конструктивно укрепване. 
Планира се значително да 
се увеличи финансовият 
ресурс за мерките за енер-
гийна ефективност.

Вторият ключов ин-
вестиционен приоритет 
в рамките на приоритет-
на ос 1 е за подкрепа на 
действия за подобряване 
на градската околна сре-
да. Той включва изпълнение 
на три групи дейности. 
Основната е свързана с 
обновяване на градовете 
чрез инвестиции в зони за 
обществен отдих - напри-
мер паркове, зелени площи, 
детски площадки, зоопар-
кове, градски площади и 
други. За повишаване на 
конкурентоспособност-
та и привлекателността 
на градските територии 
ще бъде поставен фокус и 
на изграждането на тех-
ническа инфраструктура 
в индустриалните зони, 
както и подобряване на 
икономическата актив-
ност на тези места. А ра-
ботата по спортната ин-
фраструктура ще осигури 
възможност за провеждане 
на състезания и други об-
ществени събития.

Третият приоритет е 
насочен към развитие на 
културната база чрез ин-
вестиции в театри, чита-
лища, библиотеки, музеи, 
опери, галерии, изложбе-
ни зали и други обекти. 
Предвижда се мерките за 
подкрепа на читалища и 
библиотеки да бъдат из-
ключени от планираното 
използване на финансови 
инструменти и да бъдат 
обезпечени изцяло с без-
възмездна помощ.

Четвъртият приори-
тет е насочена към ин-
вестиции в образователна 
инфраструктура - детски 
ясли и градини, основни и 
средни училища. Главната 
цел е намаляване броя на 
преждевременно отпад-
налите от училище в съ-
ответствие с целите на 
„Стратегия Европа 2020“.

Инвестиционен при-
оритет 5 касае разви-
тието на социалната ин-
фраструктура. Ще бъде 
финансирано изграждане-
то на социални жилища за 
настаняване на уязвими, 
малцинствени и социално 
слаби групи, както и на 
хора в неравностойно по-

Списък на градове - конкретни бенефициенти  
по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие” на Оперативната програма „Региони в растеж”  
за периода 2014 - 2020 г., по нива

№ Област Община Град 
1-во йерархично ниво – 1 бр. 

1. София  София  София 
2-ро йерархично ниво – 8 бр. 

2. Пловдив Пловдив Пловдив 
3. Варна Варна Варна 
4. Бургас Бургас Бургас 
5. Русе Русе Русе 
6. Стара Загора Стара Загора Стара Загора 
7. Плевен Плевен Плевен 
8.  Велико Търново Велико Търново Велико Търново 
9. Благоевград Благоевград Благоевград 

3-то йерархично ниво – 26 бр. 
10. Видин Видин Видин  
11. Монтана Монтана Монтана 
12. Враца Враца Враца 
13. Ловеч Ловеч Ловеч 
14. Габрово Габрово Габрово 
15. Търговище Търговище Търговище 
16. Разград Разград Разград 
17. Шумен Шумен Шумен 
18. Силистра Силистра Силистра 
19. Добрич Добрич Добрич 
20. Сливен Сливен Сливен 
21. Ямбол Ямбол Ямбол 
22. Хасково Хасково Хасково 
23. Кърджали Кърджали Кърджали 
24. Смолян Смолян Смолян 
25. Пазарджик Пазарджик Пазарджик 
26. Перник  Перник Перник 
27. Кюстендил Кюстендил Кюстендил 
28. Велико Търново Свищов Свищов 
29. Велико Търново Горна Оряховица Горна Оряховица 
30. Стара Загора Казанлък Казанлък 
31. Хасково Димитровград Димитровград 
32. Пловдив Асеновград Асеновград 
33. Пловдив Карлово Карлово 
34. Кюстендил Дупница Дупница 
35. Благоевград Петрич Петрич 

4-то йерархично ниво – 32 бр.  
36. Монтана Лом Лом  
37. Ловеч Троян Троян 
38. Габрово Севлиево Севлиево 
39. Търговище Попово Попово 
40. Бургас Карнобат Карнобат 
41. Бургас Малко Търново Малко Търново 
42. Сливен Нова Загора Нова Загора 
43. Хасково Свиленград Свиленград 
44. Хасково Ивайловград Ивайловград 
45. Кърджали Крумовград Крумовград 
46. Смолян Девин Девин 
47. Пазарджик Велинград Велинград 
48. Пазарджик Панагюрище Панагюрище 
49. София-област Самоков Самоков 
50. Благоевград Гоце Делчев Гоце Делчев 
51. Благоевград Сандански Сандански 
52 София-област Ботевград Ботевград 
53 Пазарджик Пещера Пещера 
54 Бургас Поморие Поморие 
55 Благоевград Разлог Разлог 
56 Шумен Нови пазар Нови пазар 
57 Варна Провадия Провадия 
58 Плевен Червен бряг Червен бряг 
59 Враца Козлодуй Козлодуй 
60 Монтана Берковица Берковица 
61 Силистра Тутракан Тутракан 
62 Ямбол Елхово Елхово 
63 Видин Белоградчик Белоградчик 
64 Смолян Златоград Златоград 
65 Плевен Никопол Никопол 
66 Добрич Генерал Тошево Генерал Тошево 
67 Враца Мездра Мездра 

Общо – 67 бр. 

Снимки в. „Строител“

Емил Христов

Новата политика на 
сближаване на Европей-
ския съюз е за насърчаване 
растежа и създаване на 
работни места в европей-
ските региони и градове.  
С общ бюджет около 3,1  
млрд. лв. Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 – 2020“ ще играе из-
ключително важна роля в 
ключови за постигане на 
устойчив и дългосрочен 
растеж области, като 
иновации, подобряване на 
квалификациите на хора-
та, социално приобщава-
не, енергетика, устойчиво 
градско развитие, пътна 
инфраструктура и техни-
ческа помощ. Това става 
ясно от одобрения проект 
на оперативната про-
грама, който е изпратен 
официално в Европейска-
та комисия на 17 ноември 
2014 г. и публикуван в сай-
та на управляващия орган.  
„ОПРР 2014 – 2020” има за 
цел да помогне на страна-
та ни да се съвземе след 
тежката финансова криза 
през последните няколко 
години. Търси се начин да 
се подобри бизнес средата 
и да се повиши местният 
потенциал. Качествената 
градска среда и наличие-
то на подходяща бизнес 
инфраструктура, подкре-
пени по ОПРР, представля-
ват съществен фактор 
за противодействие на 
негативните демографски 
тенденции, запазване на 
младите и образовани хора 
в регионите и привличане 
на инвестиции. 

В интервю за вестник 
„Строител“ министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството Ли-
ляна Павлова нееднократ-
но подчерта, че цел №1 е 
2015 г. да не е нулева за 
строителния бранш. За-
това е необходимо да при-
ключим без големи загуби 
изпълнението на проек-
тите по ОП „Регионално 
развитие 2007 – 2013“ и 
Европейската комисия 
да одобри изпратения от 
България проект на „ОПРР 
2014 – 2020”. 

„ОПРР 2014 – 2020” е 
насочена към постигане 
на целите на градската 
политика в България и до-
принася за регионалните 
измерения на секторните 
политики, включени в Спо-
разумението ни за парт-
ньорство с ЕС през новия 
програмен период“, се по-
сочва в документа. Осно-
вен принцип на програмата 
е прилагането на интегри-
ран териториален подход. 
Нуждата от него се обу-
славя от регионалните 
различия между България и 
средностатистическите 
региони на ЕС и от напред-
налия процес на развитие 
на София и 6-те големи 
града. Оперативната про-
грама идва в правилния 
момент, за да може да се 
даде възможност и на по-
слабо населените места 
да настигнат развитите 
региони в страната. Това 
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ложение. Предвижда се да 
бъде създадена и подходя-
ща общинска инфраструк-
тура за предоставяне на 
услуги за деца и възрастни 
хора, които не са част от 
процеса на деинституцио-
нализация – дневни и кри-
зисни центрове, приюти, 
социални общежития и др. 
Изискването е минимум 5% 
от бюджета на всеки от 
Интегрираните планове за 
градско възстановяване и 
развитие (ИПГВР) да бъ-
дат за инвестиции в соци-
алната инфраструктура. 

Важен момент ще е и 
развитието на устойчив 
градски транспорт. По 
този начин вниманието 
ще се фокусира върху под-
крепата на транспортна-
та и прилежащата инфра-
структура, системите за 
управление и контрол на 
трафика, достъпната ар-
хитектурна среда и други.

Подкрепа за периферните 

географски области 

България е една от 
страните с най-голям про-
цент бедност, което води 
и до високи нива на соци-
ално изключване. Регионал-
ните различия нарастват, 
вместо да намаляват, 
въпреки еврофондовете, 
чието предназначение е 
именно сближаване на от-
делните части в ЕС. Най-
бедните зони на страната 
- Северозападен и Северен 
централен район, про-
дължават да изостават. 
Поради тази причина пра-
вителството обещава, 
че през 2015 г. рязко ще 
подобри условията в най-
бедните райони, но за цел-
та ще е необходимо ударно 
финансиране. Мерките за 
социална инфраструктура 
по приоритетна ос 2 са за 
подкрепа на изпълнение на 
националните стратегии 
по въпросите на бедност-
та и интеграция на роми-
те и за насърчаване на со-
циалното включване. За да 
се намери решение на този 
казус, експертите са опре-
делили два основни типа 

територии, характерни за 
европейските страни:

 Предимно урбанизи-
рани централни райони с 
интензивно социално-ико-
номическо развитие, които 
представляват общините 
на градовете от първо до 
трето ниво. Тези селища 
очертават идентифици-
раните в концепцията цен-
трални оси на развитие.

 Периферни райони 
със затруднения в своето 
социално-икономическо 
развитие. Това са малки 
градове от микрорегионал-
но значение за територия-
та на група общини, фор-
миращи периферна зона.

Вижда се, че приори-
тетна ос 2 е насочена към 
извършване на интегрира-
ни инвестиции в опреде-
лен брой малки градове от 
микрорегионално значение 
със съществена роля за 
предоставяне на основни 
услуги за населението, за 
привличане на инвестито-
ри, създаване на възмож-
ности за работа, борба с 
бедността, социалното 
изключване и обезлюдя-
ването в „периферните 
райони“ на страната. От-
читайки тяхното функцио-
нално значение за органи-
зиране на територията 
на по-високо надобщинско 
ниво и съществуващия 
социално-икономически 
потенциал, подкрепата 
по „ОПРР 2014 – 2020” ще 
трансформира тези пери-
ферни за големите градо-
ве територии в преходни 
връзки между устойчивото 
градско развитие и селски-
те райони. Възприетият 
подход за подкрепа цели и 
осъществяване на ефек-
тивни функционални връз-
ки на градските терито-
рии с центрове на растеж 
на областно и регионално 
ниво, насърчавайки на-
ционалния полицентричен 
модел за пространствено 
развитие. 

Регионална пътна  

инфраструктура

е ос, насочена към по-

добряване на свързаност-
та и достъпността на 
мрежата от градове и 
обектите на културното и 
природното наследство с 
Трансевропейската транс-
портна мрежа (TEN-T). Ин-
вестициите ще са в пър-
вокласни, второкласни и 
третокласни пътища. Ще 
бъдат финансирани опре-
делен брой пътни отсечки 
от национално и регионал-
но значение, предварител-
но определени на базата 
на разработена пътна 
стратегия до 2020 г. и 
методология за приорити-
зирането им от Агенция 

„Пътна инфраструктура“. 
На този етап е известно, 
че приоритетни ще бъдат 
пътните отсечки в Север-
на България. 

Техническа помощ

е оста, насочена към 
укрепване и повишаване 
на институционалния ка-
пацитет на Управляващия 
орган и на бенефициен-
тите по оперативната 
програма. Целта е да се 
осигурят безпрепятстве-
но изпълнение, наблюде-
ние, оценка, информация 
и контрол на програмата, 

гарантирайки по този на-
чин високо ниво на усвоя-
ване на средствата от 
фондовете на ЕС. Ще бъ-
дат продължени добрите 
практики от период 2007 
- 2013 г., като система за 
обучение и квалификация 
на служителите на Упра-
вляващия орган, осигуря-
ване на външна експер-
тиза при осъществяване 
на проверките на място, 
осигуряване на доста-
тъчно работни и архивни 
помещения, както и необ-
ходимото техническо обо-
рудване. Опитът показва, 
че добрите резултати 

са в пряка зависимост с 
финансовата мотивация 
на служителите, особено 
когато допълнителното 
материално стимулиране 
се основава на обективна 
оценка на постигнатите 
резултати. За целта ще 
продължи да се прилага 
единният подход за всич-
ки управляващи органи. Ще 
бъде подкрепена експер-
тизата в специфични на-
правления, като общест-
вени поръчки, държавни 
помощи и финансови ин-
струменти.

В допълнение, пред-
вид силната градска на-
соченост на „ОПРР 2014 
- 2020”, приоритетна ос 
„Техническа помощ” ще 
предостави възможност 
за активизиране на мрежи-
те от градове и сътрудни-
чество с европейски мре-
жи от градове и участие 
в европейски градски фо-
руми. Тя ще бъде насочена 
към задоволяване на тези 
потребности на бенефици-
ентите с оглед осигурява-
не ефективно усвояване на 
средствата и качествено 
изпълнение на проектите.

Надежди за бъдещето

В условията на про-
дължаваща икономическа 
криза българските об-
щини разчитат все по-
вече на еврофондовете 
за инвестиции в своята 
инфраструктура, градска 
среда, пътища и общест-
вени обекти. Гражданите 
и бизнесът се надяват 
тази базисна инфраструк-
тура да създаде предпос-
тавки за нормален живот 
и стопанска дейност във 
всички населени места. 
Тези инвестиции решават 
различни проблеми в град-
ските и селските райони. 
В големите агломерации 
предизвикателствата са 
свързани с нарастващото 
население и липсата на 
инфраструктура, която 
да обслужва нуждите му 
(недостиг на образова-
телни заведения, проблеми 
с трафика), докато в сел-
ските райони инвестиции-
те целят да смекчат про-
цесите на обезлюдяване 
и затихваща стопанска 
дейност. Поради тази при-
чина не е изненадващо, че 
бенефициентите, строи-
телите и населението 
очакват Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 - 2020“ да съживи ико-
номиката и да даде така 
необходимия ни тласък, 
който ще ни приближи до 
по-развитите от нас чле-
нове на ЕС.

Над 750 проекта са реализирани със 
средства по Оперативна програма „Ре-
гионално развитие 2007 - 2013“ в цяла-
та страна. С европейските средства 
са ремонтирани 984 учебни заведения, 
детски градини и културни институ-
ции. По програмата са рехабилитирани 
1023 км републикански пътища от II и 
III клас. Социализирани и консервирани 
са 72 културно-исторически забележи-
телности, които се радват на голям 
посетителски интерес. Изпълняват се 
7 големи проекта за интегриран град-
ски транспорт за 500 млн. евро. Реа-
лизирани са още десетки за социални 
заведения. Очакванията са до края на 
януари със средства от бюджета да 
бъдат извършени максимален брой 

разплащания, за да се минимизират за-
губите по програмата. По думите на 
министъра на регионалното развитие 
и благоустройството Лиляна Павлова 
има голяма възможност дори „ОПРР 
2007 - 2013” да бъде завършена без за-
губен лев. За целта общините трябва 
максимално бързо да сертифицират и 
да се разплатят с изпълнителите на 
проектите по програмата. За всеки 
случай Управляващият орган на ОПРР е 
подготвил списък с резервни проекти 
за 280 млн. лв., които са започнали или 
могат да се реализират за 5 - 6 месеца 
и към които евентуално да се пренасо-
чат средства от програмата, така че 
да не се изгубят безвъзвратно, ако има 
такава опасност.

Градове за подкрепа по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 

„ОПРР 2014 - 2020“
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Десислава Бакърджиева

Развитието на устой-
чива транспортна сис-
тема в България ще про-
дължи през следващите 
седем години. Най-голям 
принос за това ще има 
Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 
– 2020” (ОПТТИ). Общата 
цел на програмата съот-
ветства на нуждите на 
сектора и на приорите-
тите на националната 
транспортна политика. В 
същото време ОПТТИ ще 
осигури приемственост 
и логична последовател-
ност на инвестициите 
от програмен период 2007 
– 2013 г. По този начин ще 
бъдат завършени направ-
ленията, в които са вло-
жени средства от ЕС, и 
ще се изградят основната 
мрежа и трансграничните 
връзки по Tрансевропей-
ската транспортна мре-
жа (ТЕN-Т). Изпълнението 
на проектите по новата 
програма ще доведе и до 
повишаване на ефектив-
ността на свързване на 
инфраструктурната мре-
жа, премахване на „тесни 
места” в нея, намаляване 
на задръстванията, на 
нивата на шум и замърся-
ване, подобряване на безо-
пасността и насърчаване 
употребата на еколого-
съобразни видове транс-
порт.

ОПТТИ е една от мал-
кото оперативни програ-
ми, които вече са получи-
ли одобрение от ЕК. ОП 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура” беше 
утвърдена на 18 декември 
2014 г. Това осигури на 
България 1,6 млрд. евро 
безвъзмездна финансова 
помощ от ЕС. Общият 
бюджет на програмата е 
1 887 587 260 евро. От тях 
1 604 449 168 евро са от 
ЕС, а 283 138 092 евро са 
национално съфинансира-
не. По-голямата част от 
ресурса, предоставен от 
ЕС, е от Кохезионния фонд 
(КФ) – 1 144 687 261 евро. 
Съответно останалите 
459 761 907 евро са от 
Европейски фонд за реги-
онално развитие (ЕФРР). 
Средствата от КФ са 
разделени поравно между 
пътната и железопътна-
та инфраструктура – по 
572 343 630 евро, които 
заедно с националното 
финансиране достигат 
673 345 448 евро. С тях 
ще се реализират само 
обекти, които попадат в 
основната Трансевропей-
ска транспортна мрежа. 
Останалите средства 
от ЕФРР са разпределени 
между дейности за подо-
бряването на интермо-

далността при превоза на 
пътници и товари, инова-
ции в управлението и услу-
гите и техническа помощ.

Заложените приори-

тетни оси 

в новата оперативна 
програма са пет. Най-ва-
жните от тях са 1 и 2 – 
„Развитие на железопът-
ната инфраструктура по 
„основната” и „разшире-
ната” Трансевропейска 
транспортна мрежа” и 

„Развитие на пътната ин-
фраструктура по „основ-
ната” и „разширена” Транс-
европейска транспортна 
мрежа”. Останалите три 
оси са „Подобряване на 
интермодалността при 
превоза на пътници и то-
вари и развитие на устой-
чив градски транспорт”, 
„Иновации в управлението 
и услугите - внедряване 
на модернизирана инфра-
структура за управление 
на трафика, подобрява-
не на безопасността и 

сигурност та на транс-
порта” и „Техническа по-
мощ”.

Национална компания 
„Железопътна инфра-
структура” (НКЖИ) ще 
бъде основен бенефици-
ент по приоритетната 
ос 1. При определянето на 
обектите, които НКЖИ 
ще развива в рамките на 
програмата, Управлява-
щият орган на ОПТТИ се е 
съобразил с възможности-
те на Механизма за свърз-
ване на Европа. Приори-

тизацията на проектите 
в железопътния сектор 
и тяхното включване в 
програмата са направени 
при ясно разграничаване 
на инвестициите между 
ОПТТИ и новия инстру-
мент. По оперативната 
програма ще бъдат изпъл-
нени три големи обекта. 
Предвиждат се инвести-
ции в строителни работи 
по участъци от направле-
нието Пловдив – Бургас 
и по линията Елин Пелин 
– Ихтиман - Септември. 
Важна част от ОПТТИ ще 
бъде и модернизацията 
на жп гари Стара Загора, 
Нова Загора, Ямбол и Кар-
нобат.

Проектът „Рехабили-
тация и модернизация на 
жп линия Пловдив – Бур-
гас” - Фаза 2, е с индика-
тивна стойност 320 млн. 
евро. Той обхваща трасе 
с дължина 100 км, което 
включва и развитието на 
железопътните възли в 
Пловдив и Бургас. Проек-
тирането на цялата от-
сечка ще приключи през 
2015 г. и строителство-
то ще може да стартира. 
С рехабилитацията на жп 
линията ще се постиг-
не скорост 130 км/час. 
Инвестицията в другия 
мащабен проект „Модер-
низация на жп линията 
Елин Пелин – Ихтиман – 
Септември” ще възлезе на 
740 млн. евро. Строител-
но-монтажните дейности 
ще обхванат участъците 
Елин Пелин – Ихтиман и 
Ихтиман – Септември, 
които са с обща дължина 
78 км. Очаква се началото 
и на изпълнението на Елин 
Пелин – Септември да 
бъде дадено през 2016 г. 
Индикативната стойност 
на двата обекта надхвър-
ля наличния финансов ре-
сурс за жп инфраструкту-
ра по програмата, но това 
няма да бъде проблем. 
Причината е, че линиите 
са приходогенериращи и 
НКЖИ ще може да участва 
със собствени средства в 
общото финансиране. Ос-
вен това повечето проек-
ти по ОПТТИ са разписани 
с малко наддоговаряне на 
средства или е използван 
т.нар. overbooking. Целта 
е да има гъвкавост при ус-
вояването на средствата 
чрез резервните проекти 
по всяка една приоритет-
на ос.

В допълнение на ин-
вестициите по опера-
тивната програма със 
средства от Механизма 
за свързване на Европа се 
предвижда да се извърши 
модернизация на жп ли-
нията Видин – Медковец 
по направлението Видин 
– София и на жп трасето 
София – Драгоман. Обно-
вяването на трасето от 
Видин до Медковец ще е 

най-сложният жп проект, 
който има ключово зна-
чение за моста „Нова Ев-
ропа” над река Дунав. Жп 
трасето Видин – Медко-
вец е с дължина 60 км и за 
подобряването на експло-
атационните му параме-
три ще са необходими 375 
млн. евро. Проектът за 
Драгоман – София – Елин 
Пелин, който включва и 
жп възел София в учас-
тъка Централна гара Со-
фия – Волуяк, е с дължина 
65 км. Индикативната му 
стойност е 200 млн. евро. 
Това ще е първият проект, 
с който България ще кан-
дидатства по Механизма 
за свързване на Европа. 
Съгласно процедурата 
на ЕС за оценка на пред-
ложенията по механизма 
резултати трябва да има 
в рамките на 2015 г.

В развитието на път-
ната инфраструктура по 
„основната” и „разширена” 
ТЕN-Т мрежа са заложени 
няколко обекта. Безспорен 
приоритет по ос 2 обаче 
ще бъде завършването 
на АМ „Струма” в отсеч-
ката от Благоевград до 
Сандански. В рамките на 
ОПТ беше осигурено фи-
нансиране на участъците 
от Долна Диканя до Дуп-
ница – лот 1, от Дупница 
до Благоевград – лот 2, и 
от Сандански до Кулата 
– лот 4. Общият генера-
лен план за транспорта 
предвижда изграждането 
на автомагистралата до 
гръцката граница, за да се 
свърже директно с пътна-
та мрежа на съседната ни 
страна на юг до Солун и 
Атина. Лот 1 от аутобана 
е завършен, а лотове 2 и 4 
са в процес на изпълнение.

Лот 3 от Благоевград 
до Сандански ще е най-
сложният и скъп участък 
от АМ „Струма”. Инди-
кативната стойност на 
обекта е 750 млн. евро. 
Трасето е с приблизител-
на дължина 62 км, стро-
ителството на които е 
разделено в три лота. Два 
от тях са изцяло пътни. 
Това са лот 3.1 – от Бла-
гоевград до с. Крупник с 
дължина 17 км и лот 3.3 
от Кресна до Сандански 
с дължина 23 км. Проекти-
рането на лот 3 започна 
през 2013 г. Проектите за 
пътната част по лот 3.1 
и 3.3 бяха завършени през 
април 2014 г. Това позво-
ли да бъдат стартирани 
още през миналата годи-
на обществени поръчки 
за строителство, които 
са двустепенни с етап на 
предквалификация. В мо-
мента е в оценка първият 
етап от тях и ако всичко 
се развие по план, в сре-
дата на 2015 г. трябва да 
има подписани договори с 
изпълнителите. Територи-
ално в рамките на лот 3.1 

България ще се възползва и от Механизма за свързване на Европа
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северно от с. Железница 
ще има тунел, който е с 
дължина 2 км, но съоръже-
нието ще бъде изведено в 
отделен строителен дого-
вор. Тръжната процедура 
трябва да бъде обявена в 
първите месеци на 2015 г. 
и да приключи в рамките 
на годината.

Четвъртият учас-
тък е лот 3.2, който е по 
средата от с. Крупник 
до Кресна. Той е с дължи-
на 21 км и се оценява на 
550 млн. евро. Лот 3.2 е 
най-тежката, спорната 
и обсъждана част от про-
екта. По подготовката 
му се работи от доста 
години и за този участък 
на магистралата са пред-
лагани и най-много вариан-
ти. През 2008 г. изцяло по 
екологични съображения 
е прието преминаването 
през Кресненското дефи-
ле да бъде решено с дълъг 
тунел от 15 км. С напред-
ването на работата по 
този вариант започнаха 
да се появяват много про-
блеми. Сериозна роля за 
осветляване на негати-
вите имаше Камарата на 
строителите в България, 
която в партньорство с 
вестник „Строител” ини-
циира редица дискусии 
през годината. По време 
на кръглите маси бяха ко-
ментирани няколко групи 
въпроси. Основните бяха 
икономическата страна, 
геоложките рискове, вре-
мевите ограничения, ви-
соките експлоатационни 
разходи за поддържане на 
съоръжението и екологич-
ните ефекти от изграж-
дането на тунела. Заради 
всички тези негативи в 
момента се разработва 
алтернатива – премина-
ване през Кресненското 
дефиле с къси тунели и ви-
адукти. С новия вариант 
инвестицията е възможно 
да бъде намалена с до 250 
млн. евро. Ако това се слу-
чи, по ОПТТИ ще може да 
бъдат осигурени субсидии 
и за други два важни път-
ни обекта. В текста на 
оперативната програма е 
записано, че ако има въз-
можност да бъдат спес-
тени някакви средства 
от лот 3 на АМ „Струма”, 
те ще се пренасочат към 
другите два приоритет-
ни проекта, които са до-
пустими за финансиране. 
Такива са този за доиз-
граждане на АМ „Хемус” и 
тунелът под връх Шипка.

Строителството на 
автомагистрала „Хемус” 
е разделено в три етапа: 
от Ябланица до път II-35 – 
60 км, от път II-35 до път 
E85 – около 85 км, и от 
път E85 до Белокопитово 
– 108 км. Или неизградена-
та част възлиза на 250 км 
и за нея ще са необходи-
ми 780 млн. евро. При ре-
ализиране на икономии от 
лот 3.2 на АМ „Струма” 
ще бъде осигурен финан-

сов ресурс само за първия 
участък на АМ „Хемус” по  
ОПТТИ, а за останалите 
два етапа ще се търсят 
други варианти за придо-
биването на необходими-
те средства. Подготовка-
та на трите фази на АМ 
„Хемус” е в напреднал етап 
и при наличен ресурс стро-
ителството ще може да 
стартира. В момента се 
изготвят Оценки на въз-
действието върху околна-
та среда и проектиране 
на трасетата. Очаква се 
процедурата за възлагане 
на обществена поръчка за 
строителство на първия 
етап да се обяви в начало-
то на 2015 г.

Тунелът под Шипка 

също е  приорите-
тен обект, тъй като е 
част от Трансевропейски 
транспортен коридор №9 
Букурещ – Русе – Дими-
тровград – Александрупо-
лис. Той е финалният пети 
етап от проект „Обход 
на гр. Габрово с тунел под 
връх Шипка”. За строител-
ството на съоръжението 
ще са необходими 100 млн. 
евро. С тях ще бъдат из-
градени пет тунела – един 
под връх Шипка с дължина 
3,22 км и още четири с 
дължини 171 м, 240 м, 90 м 
и 290 м. В момента се ра-
боти по обхода на Габрово.

Основните бенефици-
енти по тази ос са Нацио-
нална компания „Страте-
гически инфраструктурни 
проекти” (НКСИП) и Аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура” (АПИ).

По приоритетна ос 3 
„Подобряване на интермо-

далността при превоза на 
пътници и товари и разви-
тие на устойчив градски 
транспорт” са предвидени 
около 77% от средствата 
по ЕФРР, или 361 300 000 
евро. Заедно със сред-
ствата от националния 
бюджет инвестициите 
достигат до 401 529 412 
евро. От тях 23 529 412 
евро са за интермодал-
ни терминали. Водещо-
то място в това перо на 
оперативната програма 
заема строителството 
на метрото в София, за 
което са предвидени 400 
млн. евро. С тях ще се 
финансират два проекта 
- продължаване на линия 
2 и строителството на 
средния участък от но-
вия трети метродиаме-
тър. Проектът за линия 
2 всъщност е единстве-
ният стартирал за мо-
мента по оперативната 
програма. Изграждащият 
се участък е подземен и 
с дължина 1,3 км. Той за-
почва от метростанция 
„Джеймс Баучер” и дости-
га до пресичането на бул. 
„Черни връх” с ул. „Хенрих 
Ибсен”, където се изграж-
да и новата МС „Витоша”. 
Индикативна стойност на 
обекта е 21,6 млн. евро. В 
тази сума влизат рекон-
струкциите на инженер-
ните мрежи, изграждане-
то на конструкциите на 
станцията и тунелите, 
възстановяването на 
пътните платна на бул. 
„Черни връх” между ул. 
„Сребърна” и ул. „Филип Ку-
тев”, полагането на рел-
сов път, архитек турното 
оформление на станцията 
и изграждането на систе-

ми за управление и функ-
циониране на участъка. 
Дейностите по линия 2 
трябва да приключат до 
юни 2016 г.

Болшинството от 
средствата по приори-
тетна ос 3 ще бъдат на-
сочени за изпълнението 
на етап I от третия лъч 
на метрото, който се 
определя като най-тру-
ден. Проектът включва 
изграждане на подземен 
участък с дължина 7,8 км 
и 8 метростанции. Тра-
сето започва от бул. „Бо-
тевградско шосе”, преми-
нава през бул. „Владимир 
Вазов”, централна град-
ска част и достига до жк 
„Овча купел”. Предвиждат 
се и изграждането на депо 
и доставка на подвижен 
състав. За реализацията 
на обекта ще са необходи-
ми 434 млн. евро. Сега се 
провежда процедура за из-
бор на изпълнители на от-
сечката от бул. „Владимир 
Вазов” до пазара „Красно 
село“. Прогнозната дата 
за започване на строител-
ство е средата на 2015 г. 
Паралелно ще се търсят 
средства и за следващи-
те два етапа. Това са от-

сечката кв. „Красно село“ 
- жк „Овча купел“ – Около-
връстно шосе с дължина 
4 км и 4 станции и тра-
сето, преминаващо през 
бул. „Ботевградско шосе“ 
– бул. „Владимир Вазов“, с 
дължина 4 км и 4 станции. 
Прогнозното начало на 
следващите два етапа е 
6 – 8 месеца след осигу-
ряване на финансиране. 
Основен бенефициент по 
проектите за метрото е 
„Метрополитен” ЕАД.

Оперативна програма 
„Транспорт и транспорт-
на инфраструктура” се 
характеризира и с 

нова приоритетна ос.

Това е „Иновации в 
управлението и услугите 
– внедряване на модерни-
зирана инфраструктура 
за управление на трафика, 
подобряване на безопас-
ността и сигурността 
на транспорта”. За нея 
са предвидени 68 170 108 
евро. С тях ще се изпъл-
няват проекти, свързани 
с развитие на информа-
ционни системи за упра-
вление на автомобилния, 
железопътния и корабния 
трафик. Ще се финансира 
изграждането на цялост-
на информационна систе-
ма за търсене и спасяване, 
за съоръжения за приемане 
и обработка на отпадъци 
в пристанищата с нацио-
нално значение. Заложени 
са и дейности за повиша-
ване на качеството на ае-
ронавигационните данни и 
информация, както и дос-
тавка на мултифункцио-
нални плавателни съдове 
и др. Очаква се един от 
водещите бенефициенти 
по тази приоритетна ос 
да бъде Държавно пред-
приятие „Пристанищна 
инфраструктура”.

За приоритетна ос 5 
„Техническа помощ” са за-
делени 47 670 588 евро. 
Тези субсидии са от из-
ключително значение, тъй 
като чрез тях ще може да 
се изпълни подготовката 
на различни проекти като 
довършването на АМ „Чер-
но море”, с които НКСИП 
ще кандидатства. Благо-
дарение на техническата 
помощ в ОП „Транспорт” 
беше осигурен финансов 
ресурс за подготовката 
на всички приоритетни 
проекти по ОПТТИ. По 
този начин разработва-

нето им е започнало още 
в пред ходния програмен 
период и вече повечето 
имат проектна готов-
ност или са в усилена под-
готовка.

Възможностите 

В  р а м к и т е  н а 
Механиз ма за свързване 
на Европа България пла-
нира да кандидатства 
с проекти в секторите 
„Транспорт”, „Енергети-
ка” и „Информационни и 
комуникационни техноло-
гии”. Страната ще може 
да се възползва от около 
400 млн. евро от новия 
инструмент. ЕК ще на-
бира проектни предло-
жения в три последова-
телни покани. Първата 
стартира в началото на 
септември 2014 г. и ще 
приключи на 26 февруари 
2015 г. Подборът ще се 
извършва въз основа на 
оценка, състояща се от 
два етапа. Първоначални-
ят ще е външен, в рамки-
те на който независими 
експерти ще разглеждат 
проектите съгласно на-
бор от стандартни кри-
терии, за да се гаранти-
рат прозрачност и равно 
третиране на обектите, 
които отговарят на ус-
ловията. Вторият етап 
е вътрешен - ще се на-
прави подбор под ръко-
водството на Генерална 
дирекция „Мобилност и 
транспорт” на Европей-
ската комисия. Тя ще из-
върши качествен анализ 
на общата полза от про-
ектите за развитието 
на транспортната поли-
тика на ЕС.

Механизмът за свърз-
ване на Европа беше ут-
върден през октомври 
2011 г., когато ЕК прие 
план за инвестиции в раз-
мер на 50 млрд. евро за 
усъвършенстване на ев-
ропейската транспорт-
на, енергийна и цифрова 
мрежа. За транспорт 
бяха предвидени 31,7 млрд. 
евро, за енергетика – 9,1 
млрд. евро, а за далекосъ-
общения и ИКТ – 9,2 млрд. 
евро, включително за ви-
сокоскоростни широко-
лентови мрежи и общоев-
ропейски цифрови услуги. 
Механизмът за свързване 
на Европа е ориентиран 
главно към проекти с ви-
сока добавена стойност 
за целия ЕС.

Снимки в. „Строител“
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Свилена Гражданска

Общият бюджет на 
Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“ 
е над 1,7 млрд. евро. Евро-
пейското съфинансиране 
е в размер на 1,5 млрд. 
евро, а от националния 
бюджет ще бъдат оси-
гурени над 265 млн. евро. 
Проектът на програмата 
беше одобрен от прави-
телството на редовно 
заседание в края на ноем-
ври и изпратен в Брюксел. 
„Надяваме се на бързо раз-
глеждане и одобрение от 
страна на Европейската 
комисия. Очакваме това 
да се случи в началото 
на 2015 г., за да може да 
стартираме процедурите 
и да се подготвят първи-
те покани за проектни 
предложения. Искаме още 
през първото тримесе-
чие да започнем работа 
по мерките“, заяви за в. 
„Строител“ Ивелина Васи-
лева – министър на окол-
ната среда и водите. 

В „ОПОС 2014 – 2020“ 
се поставя акцент върху 
изграждане на ВиК ин-
фраструктура и устой-
чиво управление на во-
дния сектор, превенция 
и управление на риска от 
наводнения и свлачища, 
подобряване качеството 
на атмосферния въздух. Тя 
е разделена на шест при-
оритетни оси. В първата 
– „Води“, са предвидени 1,2 
млрд. евро. За „Отпадъци“ 
ще отидат 268 млн. евро. 
Схемата „Натура 2000 и 
биоразнообразие“ ще по-
лучи 101 млн. евро, а за 
превенция и управление 
на риска от наводнения и 
свлачища са предвидени 
78 млн. евро. 58 млн. евро 
са планирани за подобря-
ване на чистотата на 

въздуха, а за „Техническа 
помощ“ – 47 млн. евро. 

Трудно научените уроци 

от „ОПОС 2007 – 2013“

Изминалата 2014 г. 
бе тежка за изпълнение-
то на програмата пора-
ди спрените плащания 
от Брюксел през ноември 
2013 г. заради нередности 
при обществените по-
ръчки. Впоследствие от 
държавния бюджет също 
прекратиха преводите за 
изграждане на екообекти. 
През лятото общините 
дължаха над 1 млрд. лв. 
на строителните фирми. 
След постоянни срещи на 
ръководството на Кама-
рата на строителите в 
България и НСОРБ с пра-
вителството и Управля-

ващия орган плащанията 
бяха възстановени. След 
като бяха изпълнени и ус-
ловията на ЕК, средства-
та по програмата бяха 
отпушени и от Брюксел. 
Но се отчетоха и греш-
ки, които от УО ще се 
опитат да преодолеят 
през следващите години. 
Сред тях са съществено 
забавяне при реализация-
та на проектите поради 
промяна на подхода за оп-
ределяне на приоритет-
ните инвестиции, про-
дължителните процедури 
по отчуждаване на земя, 
дълъг период на оценка 
на предложенията пора-
ди незадоволителното им 
качество, обжалвания на 
обществените поръчки и 
лошо качество на кадас-
тралните карти, което 

забавя изпълнението на 
СМР дейностите. 

Програмният период 
2014 – 2020 г. дава въз-
можност за повече стан-
дартизация на докумен-
тите, които ще бъдат 
обработвани. Те ще бъдат 
администрирани и по елек-
тронен път. „По отноше-
ние на провеждането на 
обществените поръчки 
доста уроци бяха науче-
ни. Допуснати бяха много 
грешки и несъвършенства 
в законодателството. 
Нужно е да се правят реа-
листични анализи на риска 
при търговете, контролът 
е необходимо да бъде на-
сочен към най-уязвимите 
места, а не повсемес-
тен и повтарящ се. Това 
много затруднява бене-
фициентите“, припомня 

екоминистър Василева. 
През изминалите години 
многократно беше проме-
нян Законът за общест-
вените поръчки. „Това 
създаде немалко стрес 
в системата. Предстои 
изработване на нов ЗОП, 
тъй като на европейско 
ниво беше приета рамко-
ва директива за общест-
вените поръчки. Смятам, 
че транспонирането й в 
българското законодател-
ство и въвеждането на но-
востите в сферата също 
ще подобрят процеса и ще 
елиминират възможност-
ите за грешки при търго-
вете. Ще бъдат прилага-
ни основните принципи за 
прозрачност, свободна и 
лоялна конкуренция“, заяви 
тя. Ще се работи и по за-
дължителното въвеждане 

на електронни търгове. 

Обектите по ос „Води“  

след реформи в сектора 

Нужните за ВиК от-
расъла средства през 
следващите 10 години са 
огромни – 11,7 млрд. евро. 
По „ОПОС 2014 – 2020“ 
могат да се осигурят 
малко над 1 млрд. евро, а 
по ПРСР – около 100 млн. 
евро. Обаче от Брюксел 
настояват за промени. 
Сред тях е завършване на 
ВиК реформата до 2016 г. 
Следващата стъпка след 
изготвянето на 51 регио-
нални генерални плана са 
прединвестиционни про-
учвания, на чиято база да 
се даде основата на кон-
кретните проекти, които 
трябва да се реализират 
във всеки район. В новата 
ОПОС бенефициентите 
ще са основно ВиК опера-
торите, но съвместно с 
общините. На регионален 
принцип и на основата 
на прединвестиционно 
проучване ще бъдат из-
готвени апликационни-
те форми за проектите, 
които трябва да бъдат 
реализирани до 2020 г. 
Водещата роля в коорди-
нацията на дейностите в 
този процес е на Минис-
терството на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството. За целта 
беше създаден специален 
съвет, който ще се за-
нимава с реформата във 
ВиК сектора. 

Ще се продължи проце-
сът по разделяне на акти-
вите в отрасъла, което 
ще даде възможност асо-
циациите да започнат да 
функционират ефективно. 
„Опитваме да убедим ЕК, 
докато се правят зако-
нодателните промени, да 
продължим изпълнението 

Близо 70% от средствата са за инвестиции във ВиК сектора
Снимки в. „Строител“

В „ОПОС 2014 - 2020“ са предвидени средства за предотвратяване на наводнения
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на проекти, които вече са 
подготвени, за да няма лу-
фтове между двете опе-
ративни програми“, обяс-
ни Ивелина Василева за  
в. „Строител“.

68 ,69% от общата 
подкрепа от ЕС за „ОПОС 
2014 – 2020“ са предвиде-
ни за инвестиции във ВиК 
инфраструктура, насоче-
ни към агломерации с над 
10 хил. екв.ж. и доизграж-
дане на системите за мо-
ниторинг на водите във 
връзка с изпълнение на 
изискванията на законо-
дателството на Брюксел 
в областта и целите на 
Плана за опазване на во-
дните ресурси на Европа 
до 2020 г. (Blueprint). При 
подготовката и изпълне-
нието на проектите ще 
се следва регионалният 
подход. Дългосрочните 
нужди от изграждане и/
или реконструкция на ВиК 
мрежи и съоръжения за 
пречистване на отпадъч-
ни и/или питейни води ще 
се определят след подго-
товката на регионални 
прединвестиционни про-
учвания (ПИП). Предвид 
факта, че изпълнението 
на реформата във ВиК 
отрасъла се осъщест-
вява от МРРБ, се пред-
вижда ведомството да 
бъде и бенефициент за 
разработването на ре-
гионалните прединвес-
тиционни проучвания, 
като МОСВ активно ще 
участва в този процес. 
Натрупаният опит през 
програмния период 2007 
– 2013 г. показва, че под-
готовката на регионални 
предложения би ускорила 
процеса на планиране на 
приоритетни инвестиции 
на ниво обособена тери-
тория. Към 2014 г. у нас 
действат 14 консолидира-
ни регионални ВиК опера-
тора (ВиК операторите, 
чиято обособена терито-
рия съвпада с границите 
на административната 
област), което ще бъде 
взето предвид при прио-
ритизиране на обекти-
те в сектора. Планира 
се пълното прилагане на 
регионалния подход да се 
реализира след 2016 г. В 
момента конкретни обек-
ти не могат да бъдат по-
сочени.

С цел изпълнение на 
поетите ангажименти 
и съгласно Националния 
план за действие по из-
менение на климата за 
периода 2013 – 2020 г. при 
големи пречиствател-
ни станции (над 50 хил. 
екв.ж.) ще се изследва 
възможността отделя-
ният в метан танковете 
биогаз да се използва за 
производство на електро-
енергия за нуждите на  
ГПСОВ. При малките и 
средните подобни обек-
ти ще се пробва въвежда-

нето на анаеробна ста-
билизация на утайките 
с улавяне и изгаряне на 
биогаза. 

Сред допустимите за 
финансиране дейности са 
разработването на реги-
онални прединвестицион-
ни проучвания, които ще 
определят дългосрочните 
приоритети за оптимално 
финансиране във ВиК инфра-
структура въз основа на 
разработените стратеги-
чески документи в сектора. 
Ще се осигурят средства и 
за проектиране, изграждане 
и рехабилитация на съоръ-
жения за пречистване на 
отпадъчните води, вкл. на 
съоръжения за третиране 
на утайки, на канализацион-
ни мрежи към или от ПСОВ, 
на съоръжения за пречист-
ване на питейни води или, 
ако е икономически по-ефек-
тивно, чрез строителство 
на нови водовземни обек-
ти. Ще се финансират и 
водоснабдителни мрежи за 
питейни води с цел нама-
ляване на загубите на при-
родния ресурс. Средства 
ще има и за съпътстваща 
инфраструктура. 

Бенефициенти по тази 
ос са ВиК оператори, об-
щини, МРРБ, МОСВ и асо-
циации по ВиК (само за 
подпомагащи дейности). 

В програмния период 
2014 – 2020 г. 

няма да се финансира 

изграждането  

на регионални системи  

за отпадъци. 

Средствата ще се на-
сочат към мерки, които 
са по-високо в йерархията 
за управление на отпадъ-
ците, а именно превен-
ция на образуването им, 
както и рециклирането 
им. По отношение пов-
торната употреба ще се 
изградят допълнителен 
брой центрове на ниво об-
щина. Инвестициите ще 
надградят направеното с 
„ОПОС 2007 – 2013”.

Предвид факта, че с 
най-голям дял от депони-
раните битови отпадъци 
са биоразградимите, ос-
новната част от ресурса 
по оста ще бъде насочена 
именно към поетапно им 
намаляване. Това ще до-
принесе за постигане на 
националните цели – до 
2020 г. количеството на 
депонирани биоразгра-
дими отпадъци да бъде 
намалено до 35%, а на ре-
циклирани да се увеличи 
до 50%. Понастоящем в 
страната функционират 
3 съоръжения за третира-
не на биоразградими от-
падъци (Варна, Пловдив 
и Столичната община), 
което е крайно недоста-
тъчно предвид генерира-
ния обем. Ще се изградят 
допълнителни инстала-
ции. Предвидени са сред-

ства и за третата фаза 
на интегрирания проект 
на София за управление 
на битовите отпадъци. 
Съгласно предварителни-
те проучвания горивната 
инсталация на „Топлофика-
ция София” е с капацитет 
за оползотворяване на 
180 хил. т RDF, получени 
при преработката на от-
падъци в инсталацията 
за механично-биологич-
но третиране.  Проек-

тът дава възможност за 
икономия от над 10% от 
потребявания в момента 
природен газ и ще покрие 
нуждите за обезпечаване 
на базовия товар, като 
в интервалите на ниска 
консумация ще акумулира 
произведената топлинна 
енергия и ще я реализира 
в часовете на нараства-
що потребление. 

В „ОПОС 2014 – 2020“ 
са предвидени средства 
и за проектиране и из-
граждане на центрове за 
повторна употреба, на 
анаеробни и/или компос-
тиращи инсталации за 
биоразградими и/или зе-
лени отпадъци, на съпът-
стваща инфраструктура. 
Бенефициенти през пери-
ода 2014 – 2020 г. следва 
да са освен общините и 
юридически лица със сто-
панска цел. 

Третата ос ще е „На-
тура 2000 и биоразноо-
бразие“. Основната цел 
ще бъде

изграждането  

на структурата, която  

ще управлява мрежата  

от „Натура 2000”.

В рамките на предиш-
ния програмен период се 
вложиха много средства 
и усилия, за да се направи 
картиране на мрежата. 
Сега вече трябва да се 
реализира следващата 
стъпка – да се използват 
резултатите от дей-
ността досега при подо-
бряване на състоянието 
на местообитанието на 
видове.

Четвъртата ос ще е 
за 

преодоляване на риска  

от наводнения. 

Тук  са  включени  и 
превантивните мерки 
срещу свлачищата. При 
наводненията основни-
ят акцент ще бъде из-
граждането на система 
за реално наблюдение на 
водите, за да може да има 
предварителна информа-
ция, свързана с риска от 
природното бедствие. 
Заложено е първоначално 
изпълнение на пилотен 
проект за поречието на 
р. Искър, а впоследствие 
ще  бъдат обхванати 
още 12 основни поречия 
в  страната (Огоста, 
Вит, Осъм, Янтра, Ру-
сенски Лом, Провадийска, 
Камчия, Тунджа, Марица, 
Арда, Места, Струма), 
покривайки територията 
на цялата страна. Ще се 
предприемат съответ-
ните мерки от властите 
и инвестиции в малома-
щабни инфраструктурни 
подобрения за преодоля-
ване на последиците от 
стихията, корекции на 
реки, изграждане на диги 
и т.н. Ще се финансират 
дейности по възстановя-
ване на заливни зони, за 
подобряване задържане-
то на водите, за биоло-
гично укрепване на бре-
говете.

В допълнение на те-
риторията на страната 
ще се изградят 6 центъ-
ра за повишаване готов-
ността на населението 

за адекватна реакция при 
наводнения. Бенефициен-
ти ще са МОСВ, общини и 
ГД „Пожарна безопасност 
и защита на населението” 
към МВР.

Територията на Бъл-
гария се характеризира 
с висока степен на свла-
чищна, абразионна и еро-
зионна опасност, затова 
е необходимо да се оси-
гурят адекватни мерки 
за справяне с естестве-
ните процеси. Сред въз-
можностите са проекти 
за изграждане на укрепи-
телна/брегоукрепителна 
инфраструктура, съоръ-
жения за понижаване ни-
вото на подземните води 
и/или за отвеждане на по-
върхностните води и др. 
За да се намали делът на 
населението в риск, са 
предвидени интервенции 
в свлачищни обекти, по-
падащи в категория А, Б 
или В и съответно в кла-
сове I, II или III, съгласно 
Наредба №12 за проек-
тиране на геозащитни 
строежи, сгради и съоръ-
жения, като е отчетена 
и проектната готовност 
на бенефициентите. Ще 
се осигурят средства 
за изграждане на укрепи-
телни, в т.ч. брегоукре-
пителни обекти (пилот-
ни конструкции, подпорни 
стени, буни и др.). Ще 
се финансира строител-
ството на отводнителни 
съоръжения за понижава-
не нивото на подземните 
води и/или за отвеждане 
на повърхностни води 
извън обхвата на свлачи-
щето (дренажни шахти, 

сондажи, водопонизител-
ни системи, канавки и 
др.). Ще се предприемат 
мерки за осигуряване 
устойчивостта на скло-
на (откосите). Бенефи-
циенти по тази част от 
четвъртата схема ще са 
общини, звена в структу-
рата на МРРБ.

Петата ос е за подо-
бряване качеството на 
атмосферния въздух. От 
УО на програмата ще се 
опитат максимално да 
фокусират мерките към 
населени места, които 
имат сериозни проблеми 
с фините прахови части-
ци. Основният проблем е, 
че съгласно правилата на 
фонда, не могат да се фи-
нансират физически лица. 
Сред причинителите на 
високите нива на замър-
сяване са отоплението 
през зимата, което е на 
дърва и въглища. Друга 
причина е транспортът. 
На него ще бъде обърна-
то внимание по ОП „Реги-
они в растеж“. От УО на 
ОПОС търсят варианти 
как и под каква форма 
да може да помогнем на 
съответните общини 
да се справят с пробле-
ма, свързан с битовото 
отопление. Разбира се, 
ще се финансира закупу-
ване на миеща техника 
за общините, тъй като 
вторичното разпраша-
ване в градовете също е 
причина за по-високо ниво 
на фини прахови частици 
във въздуха.

По традиция послед-
ната ос е за техническа 
помощ. Това са средства, 
чрез които се управлява 
оперативната програма 
и се повишава капаците-
тът на бенефициенти-
те. През периода 2007 
– 2013 г. на национално 
ниво са идентифицирани 
слабости в процедурите, 
свързани с обществени-
те поръчки, борбата с из-
мамите и антикорупцион-
ните мерки, което засяга 
и „ОПОС 2014 – 2020”. В 
рамките на обученията 
по техническа помощ, 
отговорните служители 
в УО ще бъдат запознати 
с добри практики и науче-
ни уроци, като например 
превенция на нередно-
стите и измамите и при-
лагане на антикорупцион-
ни мерки. 
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Миглена Иванова

През последните годи-
ни строителният сектор 
разчита основно на пари-
те от ЕС, а не толкова на 
частни инвестиции и на 
капиталовите разходи на 
държавата и общините, 
които продължават да се 
свиват. Кредитирането 
също е намалено, между-
фирмената задлъжнялост 
е висока, увеличават се 
и задълженията на дър-
жавата и общините към 
бранша на фона на слабия 
растеж и очакванията на 
правителството за до-
пълнително забавяне на 
икономиката, заложени и 
в бюджета за 2015 г. Въп-
реки това надеждите за 
по-осезаемо раздвижване 
в строителния сектор 
се пренасят към новата  
година. Консултантски 
компании от сектора на 
имотите очакват през 
2015 г. да има по-значим 
ръст на частните ин-
вестиции в строителния 
сектор, главно в жилищния 
сегмент, както и във вече 
готови качествени обек-
ти. Дейностите, които се 
финансират с пари от ЕС, 
обаче и през тази година 
ще останат основният 
източник на средства за 
фирмите от бранша.

Извън големите про-
екти добри възможности, 
особено за регионалния 
бизнес за периода 2014 
- 2020, предлагат Про-
грамата за развитие на 
селските райони, ОП „Ино-
вации и конкурентоспо-
собност”, Програмата за 
морско дело и рибарство, 
ОП „Наука и образование 
за интелигентен растеж“, 
както и ОП „Региони в рас-
теж” по приоритетните 
оси за финансиране на ре-
гионална образователна, 
здравна и социална инфра-
структура и туризъм.

Програмата за развитие 

на селските райони (ПРСР) 

2014 - 2020

предлага по-скоро до-
пълнителен инструмен-
тариум за финансиране на 
строителния бранш и об-
щините. 2014 г. беше ну-
лева за ПРСР за новия про-
грамен период, тъй като 
документът все още не е 
одобрен от ЕК.

Новата ПРСР беше из-
пратена в Брюксел през 
лятото на миналата го-
дина. България получи над 
400 коментара, които 
трябваше да бъдат отра-
зени от екипа на Минис-
терсвото на земеделие-
то и храните. До края на 
2014 г. това беше направе-
но, а към средата на тази 

година ПРСР се очаква да 
бъде официално одобрена 
от европейските власти. 
Заради забавянето на одо-
брението през 2015 г. ще 
стартират за предвари-
телно изпълнение схеми и 
мерки, по които страната 
ни няма спорове с ЕК – за 
земеделска техника, как-
то и за младите фермери. 
Мярката за основни услуги 
и обновяване на общините 
в селските райони, къде-
то главно са съсредото-
чени възможностите за 
строителния бранш, няма 
да тръгне преди края на 
2015 г., коментира зам.-
министърът на земеделие-
то и храните Васил Грудев.

Основен извор на про-
блеми остават водният 
сектор и финансирането 
на ВиК инфраструктурата 
в селските общини. Още 
не е намерено решение 
на въпроса и се работи по 
синхронизацията на ПРСР 
с ОП „Околна среда“. Чака 
се и анализът на Светов-
ната банка за българския 
воден сектор. В зависи-
мост от препоръките 
съответните мерки ще 
бъдат заложени в ПРСР, 
т.е. инвестициите се 
отлагат за периода след 
2015 г. Доброто в случая е, 
че неизчистените пробле-
ми във водния сектор няма 
да спрат одобрението на 
програмата.

Интересът на стро-
ителния бранш е насочен 
към мярка 7 по „ПРСР 2014 
– 2020” - „Основни услуги 
и обновяване на селата и 
селските райони“, която 
е с индикативен бюджет 
в размер на 625,7 млн. 
евро. По нея се финанси-
рат обновяването и из-
граждането на общинска 
техническа и социална 
инфраструктура. Значи-
телно по-скромни са въз-
можностите, които се 

откриват в програмата 
по мерките за инвести-
ции в материални активи, 
развитие на стопанства-
та, инвестиции в горски-
те райони и за местно 
развитие, макар че ще 
има такива. Индикатив-
ният бюджет тук дости-
га общо до 1,1 млрд. евро, 
като обаче малка част 
от тях ще се насочи към 
строителни дейности – 
основно за изграждане на 
инфраструктура в гор-
ските райони, както и за 
подобряване на материал-
но-техническата база на 
фермите и изграждане на 
различни сгради и съоръ-
жения.

И докато 2015 г. се 
очертава да е нулева за 
строителните дейности 
по ПРСР от гледна точка 
за новия програмен период, 
общините трябва да усво-
ят още около 300 млн. евро 
от стария. В противен 
случай неизползваният ре-
сурс ще бъде загубен. За-
това и България заедно с 
държавите от Вишеград-
ската група се бори за 
удължаване на сроковете 
за приключване на обек-
тите с 6 месеца, за да се 
минимизират загубите.

ОП „Иновации и конкурен-

тоспособност 2014 – 2020” 

(ОПИК)

Възможностите за 
строителния бизнес по 
програмата са насочени 
основно към мерките за 
подобряване на енергийна-
та ефективност на пред-
приятията (приоритетна 
ос 3), както и към приори-
тетна ос 4 – „Премахване 
на пречките в областта 
на сигурността на дос-
тавките на газ“, в която е 
включена газовата връзка 
със Сърбия.

Вече са получени ко-

ментарите на ЕК по по-
следния вариант на про-
грамата,  който беше 
изпратен в Брюксел през 
ноември, стана ясно на 
информационна среща за 
оперативната програ-
ма, организирана от Об-
ластния информационен 
център - София. Екипът 
на икономическото ве-
домство работи по тях и 
новата редакция на ОПИК 
ще бъде готова и пратена 
за неофициално одобрение 
в началото на тази годи-
на. Повечето бележки са 
от технически характер, 
а основният проблем е 
свързан именно с проекта 
за газов интерконектор 
със Сърбия. Заради това 
официалното одобрение  
на програмата се отлага 
също за средата на 2015 г.

Преди него е предвиде-
но да стартира само една 
процедура – за подобря-
ване на производствения 
капацитет на малките и 
средните предприятия. 
Тя ще бъде отворена през 
януари 2015 г. съгласно 
одобрената индикативна 
програма на Управлява-

щия орган. През декември 
2015 г. се планира да се 
отвори прием и за подо-
бряване на енергийната 
ефективност в малките 
и средните предприятия 
с бюджет 50 млн. евро и 
интензитет на помощта 
от 35 до 70% в зависимост 
от региона, в който се на-
мира фирмата.

ЕК е поискала опера-
тивната програма в част-
та й, която се отнася до 
проекта за газова връзка, 
да се синхронизира със 
Споразумението за парт-
ньорство и по-конкретно 
– тематична цел 7: „На-
сърчаване на устойчивия 
транспорт и премахване 
на участъците с недос-
татъчен капацитет във 
всички ключови мрежови 
инфраструктури“. В нея 
трябва да влезе енергий-
ният сектор, което ще из-
исква и промяна на Спора-
зумението. Процесът ще 
отнеме няколко месеца.

Индикативният бю-
джет на първия инвес-
тиционен приоритет от 
приоритетната ос 3 на 
„ОПИК 2014 - 2020” – „Енер-

гийни технологии и енер-
гийна ефективност”, е в 
размер на 274 млн. евро. 
Бенефициенти са същест-
вуващите предприятия в 
страната (фирми на поне 
3 години, съгласно дефини-
цията за „съществуващо 
предприятие“), както и 
Агенцията за устойчи-
во енергийно развитие. 
Строително-монтажни 
работи с цел подобряване 
на енергийната ефектив-
ност ще получават до-
пълваща подкрепа при до-
казване на техния ефект. 
Ще се подкрепят още 
обследвания за енергийна 
ефективност, инвести-
ции в дълготрайни мате-
риални активи, в системи 
за енергиен мениджмънт 
и други, с които да се на-
мали енергоемкостта на 
предприятията. По този 
подприоритет ще дейст-
ва и финансов инструмент 
с бюджет 40 млн. евро.

Индикативната стой-
ност за изграждането на 
газовата връзка със Сър-
бия е 45 млн. евро, а осно-
вен бенефициент е новото 
Министерство на енерге-
тиката. Изграждането на 
връзката се бави от ня-
колко години. Първоначал-
но тя беше планирана за 
финансиране по ОПРР за 
стария програмен период 
(2007 - 2013), а впослед-
ствие беше прехвърле-
на към програма „Конку-
рентоспособност 2007 
- 2013”. Проектът е все 
още на етап проучвания.

Що се отнася до дру-
гите газови връзки със 
съседките ни, тази с Ру-
мъния е почти готова. Ос-
тава да се отстранят ня-
кои технически проблеми 
и потокът да стане дву-
посочен. Тази с Гърция се 
финансира с инвестицио-
нен заем, като Министер-
ският съвет наскоро реши 
през 2015 г. да издаде дър-
жавни гаранции само за 
него и да спре временно 
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гаранциите за другите 
инвестиционни заеми.

Статутът на газовия 
интерконектор с Гърция 
се затвърди като супер-
приоритетен след пре-
кратяването на проекта 
„Южен поток“ от Русия и 
предвид новата договорка 
за газов коридор север-юг, 
който да свързва Гърция, 
България и Румъния с Цен-
трална Европа. По него се 
планира да се пренася си-
ньо гориво от Южния га-
зов коридор, част от кой-
то са Трансанадолският 
и Трансадриатическият 
газопровод. Потенциални 
източници на суровина за 
„вертикалния коридор“ са и 
находишата в източната 
част на Средиземно море, 
които ще се разработват 
от Кипър. Газовата връзка 
между България и Турция 
пък беше квалифицирана 
като проект от общ ин-
терес и също ще се фи-
нансира от ЕС.

Програмата за морско дело 

и рибарство 2014 - 2020 

беше изпратена послед-
на от българския пакет в 
ЕК – през октомври 2014 г. 
Коментарите по докумен-
та се очакват към среда-
та на януари 2015 г., след 
което текстът й трябва 
да бъде финализиран. Зара-
ди забавянето не се пред-
вижда да тръгнат мерки за 
предварително изпълнение, 
поясняват от Изпълнител-
ната агенция „Рибарство и 
аквакултури“.

Четири са осите по 
програмата, които биха 
били интересни за стро-
ителния бранш. Първата 
е „Рибарски пристанища, 
кейове за разтоварване, 
рибни борси и покрити 
лодкостоянки“ с индикати-
вен бюджет 12,5 млн. евро. 
По нея се предвиждат ин-
вестиции за подобряване 
на инфраструктурата. 
Ще се покриват разходи 
за строително-монтажни 
работи и консултантски 
услуги, свързани с подго-
товката и изпълнението 
на проектите - инженерни 
проучвания, оценки и ана-
лизи, изготвяне на тех-
нически/работен проект 
и разходи за независим 
строителен и авторски 
надзор и инвеститорски 
контрол.

Втората мярка е „Про-
дуктивни инвестиции в 
аквакултура“ с индика-
тивен бюджет близо 19,9 
млн. евро. Отново ще 
се покриват разходи за 
строителни дейности и 
за проучвания и надзор, но 
основно изискване е про-
ектите да са изготвени 
от специалист с образо-

вание, съответстващо на 
спецификата на техноло-
гията.

По същата мярка ще 
се финансират и вложения 
в инвестиции във възобно-
вяеми енергийни източни-
ци (ВЕИ) за получаване на 
топлинна и/или електрое-
нергия, необходими и пряко 
свързани с изпълнението 
на проекта, инвестиции 
в системи за контрол на 
качеството, безопасни ус-
ловия на труд и опазване 
на околната среда и води-
те и достигане на съот-
ветствие с международ-
но признати стандарти, 
както и за пунктове за 
продажба на собствена 
продукция в стопанства 
за аквакултури.

Третата мярка е „На-
сърчаване на нови произ-
водители на аквакултури, 
развиващи устойчиви ак-
вакултури“ с индикати-
вен бюджет 8,5 млн. евро, 
като ще се финансират 
разходи за строителни 
дейности, за подготов-
ка на проектите, надзор, 
ВЕИ, пунктове за продаж-
ба и т.н.

Последната  инте-
ресна за строителните 
фирми мярка от програ-
мата е „Преработване на 
продуктите от риболов 
и аквакултури“ с индика-
тивен бюджет от близо 
11 млн. евро. По нея също 
ще се финансират строи-
телно-монтажни работи, 
подготовка на проектите, 
надзор и инвеститорски 
контрол, ВЕИ, инвестиции 
в пречиствателни съоръ-
жения за отпадъчни води 
и оборудване, свързано с 
опазването на околната 
среда.

ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж 2014 

– 2020” (ОПНОИР)

е нова, като за първи 
път Министерството на 
образованието и науката 
ще управлява европейски 
ресурс. Много от дей-
ностите, включени в нея, 
през стария програмен 
период се финансираха по 
ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“. През новия 
програмен период обаче 
със средства от ОПНОИР 
ще се финансира модер-
низирането на научната 
инфраструктура. Образо-
вателната е ангажимент 
на ОП „Региони в растеж“, 
а програмата за човешки-
те ресурси се освобожда-
ва от подобни дейности 
и средствата й се насоч-
ват изцяло към нуждите 
на пазара на труда.

Интересът на стро-
ителната индустрия е 
насочен основно към пър-

вата приоритетна ос на 
програмата за наука, коя-
то е свързана с изгражда-
нето и модернизирането 
на научната инфраструк-
тура, каза в интервю за 
в. „Строител“ зам.-минис-
търът на образованието 
проф. Николай Денков. Ос-
новните мерки в област-
та на науката ще целят 
развитие на капацитета 
на университетите и 
научните институти и 
в частност –  на инфра-
структурата им. Това 
включва изграждането 
на научни лаборатории 
и пилотни центрове със 
съответното им инстру-
ментално оборудване.

Приоритетната ос 
за наука е с ресурс 560 
млн. лв. Около 70% от 
сумата, или 400 млн. лв., 
вероятно ще се насочат 
към развитие на научната 
инфраструктура. От тях 
голяма част ще са за апа-
ратура, но според предва-
рителните оценки около 
250 - 300 млн. лв. ще бъдат 
предназначени за създава-
не на подходящата инфра-
структура, в която тази 
апаратура да бъде инста-
лирана и използвана, т.е. 
за строителни дейности. 
Точно те обаче няма да 
стартират преди края на 
2015 г. Необходимо е пър-
во да бъдат подготвени и 
селектирани проектите, 
които да кандидатстват 
за финансиране. Тази под-
готовка ще се осъществи 
през новата година.

Най-мащабните про-
екти са с финансиране от 
порядъка на 30 - 50 млн. лв. 
за една институция. Ста-
ва въпрос за т.нар. цен-
трове за върхови пости-
жения, които се планира 
да са три-четири в цялата 
страна. Около два пъти 
по-малки суми са отделени 
за всеки от центровете 
за компетентност, които 
ще са осем или десет. Ще 
бъдат направени и инвес-
тиции в регионални науч-
ни центрове – общо около 
двадесет на брой. 

ОП „Региони в растеж 2014 

- 2020”: образователна, 

здравна, социална и тури-

стическа инфраструктура

Регионалната обра-
зователна инфраструк-
тура, включително и ви-
сши училища, през новия 
програмен период ще се 
финансира от ОПРР. Бе-
нефициенти по приори-
тетна ос 3 от нея ще бъ-
дат Министерството на 
образованието и науката 
за училищата държавна 
собсвеност, Министер-
ството на земеделието 
и храните за учебните 
заведения под неговата 
шапка, както и Минис-
терствата на културата 
и на младежта и спорта. 
Индикативният бюджет 
на приоритетната ос за 
образователната инфра-
структура е 115 млн. евро. 
Допустими дейности се 
предвижда да бъдат стро-
ителсвото, реконструкци-
ята и ремонтите на об-
щинските образователни 
институции (детски ясли 
и градини, основни и сред-
ни училища, общежития), 
доставката и монта-
жът на ново оборудване. 
Здравният сектор също 
ще получи финансиране 
по новата ОПРР. Бенефи-
циенти ще бъдат Минис-
терството на здравео-
пазването и общините. 
Индикативният бюджет 
на тази приоритетна ос 
от програмата достига 
83 млн. евро., а надеждите 
са с допълнително финан-
сиране от ЕК евросред-
ствата за здравния сек-
тор да достигнат около 
300 млн. лв. Преговорите 
с Брюксел по отношение 
обхвата на приоритетна-
та ос продължават.

Акцент през новия про-
грамен период се поставя 
на спешната помощ. Допус-
тими дейности за центро-
вете, в които се оказва тя, 
са строителство, рекон-
струкция, ремонт, оборуд-
ване и обзавеждане, вклю-
чително и на прилежащото 
околно пространство, из-
готвяне на конструктивни 
обследвания на сградния 
фонд, подобряване на дос-
тъпа за хора с увреждания 

до сградите като част от 
останалите строител-
но-монтажни дейности по 
обекта, уточняват от Ми-
нистерството на здраве-
опазването. Що се отнася 
до социалната инфраструк-
тура - ще продължи подкре-
пата за деинституциона-
лизацията на социалните 
услуги, включително и за 
възрастните хора, не само 
за децата. Индикативният 
бюджет по тази приори-
тетна ос достига 51 млн. 
евро.

Общо 101 млн. евро от 
новата ОПРР се предвиж-
да да бъдат инвестирани в 
регионалния туризъм, раз-
витието на туристиче-
ски атракции, религиозни 
обекти и инфраструктура, 
с които да се развива и 
туристическият продукт 
по места. Тази ос ще се 
изпълнява на основата на 
приоритизирани културни 
обекти. Бенефициенти 
са Министерството на 
културата, религиозни 
институции, общини и 
организации, изпълняващи 
финансови инструменти.

Други източници на финан-

сиране за здравния сектор

Здравният сектор ще 
може да разчита и на пари 

от новата програма за 
развитие на човешките 
ресурси, посочват от ре-
сорното министерство. 
Средствата за въвеждане 
на електронното здравео-
пазване са заложени в ОП 
„Добро управление“. Бол-
ниците ще могат да се 
състезават за средства 
и по новата ОП „Конкурен-
тоспособност“. С пари от 
програмата за наука пък 
ще могат да се обучават 
парамедици, но все още се 
доуточняват механизми-
те за финансиране.

Освен по оперативни-
те програми здравният 
сектор може да получи 
финансиране и по линия на 
Финансовия механизъм на 
Европейското икономиче-
ско пространство и Нор-
вежкия финансов механи-
зъм 2009 - 2014. Общата 
сума на средствата е над 
30,8 млн. лв. В заложените 
дейности се предвижда 
ремонт на 3 стационарни 
отделения в държавните 
психиатрични болници. 
За периода 2007 - 2014 г. 
здравният сектор е усво-
ил над 90,6 млн. лв. основно 
за закупуване на апарату-
ра за ранна онкологична 
диагностика и лъчелече-
ние, както и за извършване 
на ремонти.

Снимки Денис Бучел
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Набираме проектни предложения 
до 19 януари 

Арх. Валерия Ботева, главен координатор на проект „Красива България” 
при Министерството на труда и социалната политика:

Свилена Гражданска

Г-жо Ботева, обявихте, 

че приемате нови проекти по 

„Красива България”. 

Общините могат да кан-
дидатстват с проекти за фи-
нансиране през 2015 г. по три 
мерки: М01 „Подобряване на об-
ществената среда в населени-
те места”, М02 „Подобряване на 
социалната инфраструктура” и 
М02-01 „Подобряване на социал-
ните услуги от резидентен тип”. 
По първата предложенията мо-
гат да бъдат за строително-
монтажни/ремонтни работи на 
обекти със статут на недвижи-
ма културна ценност, на сгради 
или на самостоятелни обекти в 
тях за обществено обслужване 
в областта на администраци-
ята, изкуствата и спорта, на 
публични площи за обществено 
ползване, като площади, паркове 
и градини. Мярка М02 финансира 
СМР за здания в сферата на об-
разованието, науката, здравео-
пазването и предоставянето на 
социални услуги в общността 
от нерезидентен тип. По тре-
тата схема кандидатите могат 
да осигурят средства за СМР за 
съществуващи сгради или ново 
строителство с цел предоста-
вяне на социални услуги от рези-
дентен тип.

Тук искам да отбележа, че 
при всички обекти по мерки 
М01, М02 и М02-01, които са с 
бюджет за строително-монтаж-
ни/ремонтни работи над 180 000 
лева с ДДС, задължително се 
предвижда прилагането на мяр-
ка М03 „Професионално обучение 
за придобиване на квалификация”, 
подпомагаща регистрирани в 
бюрата по труда безработни 
лица чрез професионалното им 
обучение по утвърдени модули и 
програми, по специалности в об-
ластта на архитектурата, озе-
леняването, здравеопазването 
и социалните услуги. Приемаме 
предложения до 19 януари. 

Промениха ли се условия-

та за кандидатстване спрямо 

2014 г.?

Да, с Решение №3/31.10.2014 г. 
на Управителния съвет на про-
ект „Красива България” бяха при-
ети някои изменения. По-важни-
те от тях са две. Първо, завишен 
е минималният праг за общия 
бюджет за един кандидатстващ 
за финансиране обект от 10 хил. 
на 30 хил. лв. с ДДС. Мотивът е, 
че по-малката обща стойност 
предполага по-малък бюджет за 
СМР и съответно частичен, а 
не цялостен ремонт на обекта. 
Увеличен е броят на условията 
за допустимост (от 5 на 6) и на 
критериите за оценка (от 4 на 
5) с цел по-голяма яснота за са-
мите кандидати и по-прецизно 

извършване на проверката от 
нас. Сред шестте условия за до-
пустимост е, че кандидатът и 
обектът трябва да отговарят 
на критериите по избраната 
мярка и бюджетът трябва да е 
между 30 хил. лв. и  300 хил. лв. с 
ДДС. Сградата не трябва да е 
финансирана през последните 5 
години по други проекти и про-
грами. За всяко проектопредло-
жение по мерки М02 и М02-01, 
което касае обект за предоста-
вяне на социални услуги, трябва 
да е представено заверено „вяр-

но с оригинала” копие от писмо 
за подкрепа от централата на 
Агенцията по заетостта, а в 
случай на социална услуга за мал-
чуганите – и от централата на 
Държавната агенция за закрила 
на детето. За обекта трябва да 
има одобрен инвестиционен про-
ект или проект за заснемане в 
зависимост от случаите. 

Кандидатите следва да 
имат предвид обстоятелство-
то, че предложенията, които не 
отговарят на някое от шестте 
условия, няма да се вписват в 
Централния регистър на канди-
датстващи проекти през 2015 г., 
няма да се оценяват и предлагат 
за одобрение от Управителния 
съвет на „Красива България”. 

Самата оценка на проекто-
предложенията ще се извърши 
отделно за трите оси. Всяка 
една от мерките ще бъде разде-
лена на две категории – сграден 
фонд и инфраструктурни/благо-
устройствени обекти. Те ще се 
оценяват по няколко критерия: 
средно равнище на безработица 
в общината за деветмесечието 
на 2014 г., пълнота на докумен-
тацията в проектопредложе-
нието и коректно представени 
количествено-стойностна и 
подробна количествена сметка, 
пълнота на инвестиционния про-
ект или на проекта за заснема-
не; предложено по-голямо съфи-
нансиране от кандидата; обект 

със статут на регистрирана 
недвижима културна ценност.

Необходимо е да се отбеле-
жи, че при получени при оценка-
та равен брой точки ще спечели 
кандидатът с по-високо равнище 
на безработица в общината. В 
случай на повторно равенство 
предимство ще има предложе-
нието с по-голяма пълнота на 
документацията, вкл. на коли-
чествено-стойностната и на 
подробната количествена смет-
ка, и т.н.

С какъв финансов ресурс ще 

разполагате през 2015 г.?

Към настоящия момент не 
мога да ви кажа точна цифра. 
Ежегодно, бюджетът на про-
ект „Красива България” е част 
от програмния на Националния 
план за действие по заетостта. 
Мога да кажа само, че очаквани-
ята ни са за минимум 3 млн. лв.

Как бихте описали  2014 г. 

и с какво се различава тя от 

2013 г.?

2014 е успешна година за 
„Красива България”, защото се 
финансираха и реализираха 40 
предложения – толкова, колко-
то и през 2013 г. От тях 10 са 
за образование, 7 – за култура, 
7 – за здравеопазване, 8 – за ад-
министративно обслужване на 
гражданите, 4 – за социални ус-
луги, 3 – за спорт и рекреация, и 

1 мемориален обект. Те са за 6,4 
млн. лв. (3 млн. лв. от „Красива 
България” и 3,4 млн. лв. от бене-
фициентите). С изпълнението 
на проектите е оптимизирана 
учебна среда на 1980 деца, пови-
шен е комфортът на обитаване 
на 52 потребители на социални 
услуги, подобрени са работните 
условия на 1198 служители в об-
ластта на социалните услуги, 
здравеопазването, образование-
то, общинската и държавната 
администрация. Освен това е 
постигната заетост за 674 
лица в сектор „Строителство”, 
в т.ч. за 321 регистрирани в бю-
рата по труда безработни. 

През 2014 г. се реализираха 
и 12 курса при 12 от обектите, 
чрез които са обучени и са при-
добили квалификация 160 безра-
ботни.

 Както и през 2013 г., ефек-
тът от изпълнените през из-
миналата година дейности по 
„Красива България” се състои в: 
стимулиране и адаптиране на ра-
ботната сила към действащата 
пазарна среда чрез реализира-
нето на строителни дейности, 
подобряващи социалната ин-
фраструктура и обществената 
среда в съответните населени 
места, формиране на траен 
икономически растеж, водещ 
до осигуряване на постоянна 
заетост на работната сила в 
отрасъла, укрепване на сътруд-
ничеството между органите на 
централната и местната власт 
и други.

 
Каква е оценката ви за про-

вежданите обществени поръч-

ки по „Красива България”? 

По отношение на търго-
вете имаме разработени ясни 
правила, които периодично се 
синхронизират с измененията в 
Закона за обществените поръч-
ки и които не са задължителни, 
а препоръчителни за бенефици-
ентите (в качеството им на 
възложители на обществените 
поръчки). Голяма част от тях ги 
ползват, поради което изборът 
на изпълнители на строител-
но-монтажни/ремонтни работи 
и на професионално обучение 
на безработни е почти безпро-
блемен. Разбира се, не бихме 

могли да бъдем застраховани 
от неправомерни действия от 
страна на някои възложители на 
обществени поръчки. С цел ми-
нимизиране на подобен риск във 
всяко споразумение съществува 
клауза, по силата на която също-
то се прекратява автоматично 
при получени в Министерството 
на труда и социалната политика 
данни за извършени от бенефи-
циентите нарушения на дейст-
ващото законодателство и на 
правилата на „Красива България”.

Кои са най-честите грешки, 

допускани от кандидатите по 

време на кампанията за наби-

ране на проектопредложения?

Най-често срещаните про-
пуски са недопустимост на 
кандидат и/или проектопредло-
жение, грешка при определяне 
на мярката, непълна проектна 
документация, която не изясня-
ва заложените в количествено-
стойностната сметка видове 
и количества строително-мон-
тажни/ремонтни работи, посо-
чено равнище на безработица 
в общината, различно от съот-
ветните данни на Агенция та 
по заетостта. Натъкваме се и 
на некоректно изготвени коли-
чествено-стойностни сметки, 
съдържащи обзавеждане, оборуд-
ване и др., които по правилата 
на „Красива България” не се фи-
нансират.

Искам обаче да отбележа, 
че благодарение на разработе-
ните ясни и прозрачни правила и 
осигурената от нас техническа 
подкрепа на кандидатите при 
изготвяне на проектопредложе-
нията през последните години 
допусканите грешки видимо на-
маляват.

Как работите с Камарата 

на строителите в България? 

Много добре. Смея да твърдя, 
че между КСБ и нас е установена 
добра практика на ползотворно 
сътрудничество, което, надявам 
се, ще продължи. 

От името на „Красива Бълга-
рия” поднасям към ръководство-
то и целия екип на Камарата на 
строителите в България най-ис-
крени пожелания за здрава и ус-
пешна Нова година!

Панорамата в Плевен е обновена по проект „Красива България“
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Елица Илчева 

С каменни блокове от 
турските казарми в ра-
йона са зидани основите 
на Военния клуб в Шумен. 
Строителството е започ-
нало в началото на 1901г. 
и завършва за по-малко от 
две години. През 1980 г. 
сградата е обявена за па-
метник на културата. 

Инициатор за изграж-
дането е ген. Никола Ива-
нов Колев (1861 - 1940 г.). 

От 1899 до 1903 г. той 
е началник на IV пехот-
на Преславска дивизия и 
председател на Шумен-
ското общо офицерско съ-
брание. Преди това обаче 
е бил военен министър и 

пряко се е занимавал със 
строителството на Воен-
ния клуб в София, от което 
натрупал ценен опит. 

Той споделя желание-
то си да бъде взет заем 
от Министерството на 
войната в докладна до ми-
нистъра с обяснението, че 
парите ще бъдат върнати 
от приходите на приказар-
меното стопанство на ди-
визията. Тогава към всеки 
полк е имало стопанство, 
в което са се гледали жи-
вотни, плодове и зеленчу-

ци, служили за прехраната 
на войниците. 

Когато разглежда до-
кладната записка на ген. 
Никола Иванов, тогаваш-
ният военен министър 
разрешава, но забравя да 

запише в резолюцията, че 
парите трябва да се вър-
нат. И така, използвайки 
заема, който се тегли от 
Министерството на вой-
ната, ген. Иванов започва 
строителството върху 
земя, принадлежала на VII 
Преславски полк. Там е от-
редена площ, достатъчна 
за Шуменското общо офи-
церско събрание. 

По-късно се стига и до 
„доброволни парични даре-
ния“ от всички офицери в 
гарнизона. Това сигурно 
е най-крупната сума за 
строежа. Дори и княз Фер-
динанд участва с 10 хил. 
лв. лични пари.

С аргумента, че ще 
се строи не обикновена 
сграда, а такава, която 
да олицетворява българ-
ската армия, за проекти-
рането й е обявен конкурс. 
Избран е проектът на 
подпоручик Васил Иванов 
Златаров, който дори не 
е архитект, но е първи-
ят българин, който през 
1892 г. се издига с балон 
на Пловдивското изложе-
ние. Сапьор по специал-
ност, той е обрисуван от 
съвременниците си като 
човек с многостранни та-

ланти. Всъщност смята 
се, че на Златаров е само 
идейният проект - има 
запазена скица с неговия 
подпис. Архитектурното 
изпълнение вероятно е 
на Никола Лазаров, който, 
както писахме, е проек-
тирал военните сгради 
във Варна и Пловдив. Поне 
специалистите откриват 
неговия особен и разпозна-
ваем почерк. 

Строителната дей-
ност започва през пролет-
та и се превръща в дело 
на цялата военна общест-
веност, на всички офицери 
и войници от Шуменския 
гарнизон. Първият рабо-
тен ден е обявен на 6 май 
1901 г. с нарочна Заповед 
№126 до Шуменския гарни-
зон. Той е за почистване 
на района. За изпълнение-
то е сформирана група от 
около 20 души войници, „по-
стоянни работници на но-
вия клуб“. Ръководството 
е възложено на командира 
на пионерната дружина 
военния инженер полк. Те-
павичаров. 

„Аз реших да се заема 
с постройката по стопан-
ски начин, защото пари 
нямаше. Свиках старшин-

ския съвет, в който вли-
заха всички командири на 
части, и се взе решение 
- клубът да се построи 
на северозападния ъгъл 
на казармения двор на VII 
пех. полк; работна ръка 
- войнишка; тухли... камъ-
ни... средства - с каквито 
разполага на първо време 
събранието“, разказва в 
спомените си ген. Иванов.

Открита през лятото 
на 1903 г., сградата ведна-
га е призната за една от 
архитектурните перли на 
града. Тя е сред първите, 
в които са се осъществя-
вали светските събития. 
Приемният салон е с блес-
тяща акустика, каквато 
има и във Военния клуб 
в София, който по онова 
време вече е построен 
по проект на чешкия ар-
хитект Антонин Колар. 
Много от елементите от 
сградата в столицата са 
повторени в шуменския 
Военен клуб. При това по 
един забележителен на-
чин, като са предвидени и 
приемен салон, в който са 
се провеждали новогодиш-
ните офицерски балове, и 
зала за библиотека,  сто-
лова, и др. 

Част от историята на 
шуменския клуб е и него-
вата кула, в която е бил 
вграден изключителен за 
времето си австрийски 
часовник. Само два таки-
ва са били инсталирани у 
нас - единият на сградата 
на Военната академия, а 
другият - на Военния клуб 
в Шумен. Този на академи-
ята се пази все още, дока-
то шуменският е изгубен 
в годините. На върха на 
Военния клуб - на кулата, 
която е най-висока, е било 
поставено знаме. То се е 
вдигало по време на посе-
щения на официални лица 

в града. В по-късен период 
знамето стои постоянно 
на пилона на кулата, сега 
тази традиция се завръ-
ща.

Интересен е  и  въ-
трешният, така наречен 
Английски двор. Той се 
оформил след строител-
ството на основната 
сграда през 1903 г., кога-
то се открива клубът, и 
след това се строи още 
едно здание.

Няма архитект в мина-
лото и до днес, който да 
не признава, че сградата е 
истински шедьовър. Стро-
ителите забелязват, че 
тя е изградена по метода 
„кольофичевска“ зидария, 
мазилка, бои, фуги. Няма 
стъкларии, няма метал. 
С други думи - истинска 
класика. 

На входа е поставена 
мраморна плоча, която 
гласи: „Сградата на клу-
ба е построена през 1901 
- 1903 г. по инициатива 
на ген. Никола Иванов“. А 
малко по-напред е и бюст-
паметникът на ген. Влади-
мир Заимов, командир на IV 
пехотна Преславска диви-
зия до 1935 г. Тук, в Шумен, 
преди години учителства 
и баща му.

До 1948 г . ,  когато 
офицерските събрания са 
закрити, сградата е само 
за военните, обслужва 
само военните и се из-
ползва само от тях. Но 
идва прелом - постепен-
но клубът се превръща в 
истински център на кул-
турната и обществена-
та дейност в гарнизона и 
в града. С първа и основна 
задача: културният отдих 
и връзките с обществе-
ността. Прожектират се 
филми, изнасят се лекции, 
провеждат се търже-
ства.

Уникален австрийски часовник измервал времето  
на сградата, за която Фердинанд дал лични 10 хил. лв.
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Само Варна и Бургас дават надежда за повече строителни обекти

Елица Илчева

Увеличение на капиталовите раз-
ходи през новата 2015 г., по-висока из-
равнителна субсидия, както и повече 
средства за зимно почистване. И още 
– нарастване на парите за общинска-
та администрация, където заплатите 
не са вдигани от 6 години. Това поиска 
председателят на Националното сдру-
жение на общините в Република Бъл-
гария (НСОРБ) Тодор Попов от държа-
вата по време на общото събрание на 
организацията, в което се включиха и 
премиерът Бойко Борисов и редица ми-

нистри. Форумът не забрави и болната 
тема за финансовата децентрализация 
на местната власт, която продължава 
да не се случва, както и тази за по-до-
бро усвояване на европейските фондо-
ве. 

Ясно е, че за общините 2014 г. ще 
остане в историята като доста тежка 
във финансово отношение – къде заради 
безкрайните природни бедствия, които 
разрушаваха инфраструктурата, къде 
заради спрените средства по европей-
ските програми и заради опасността 
от финансови корекции по проектите. 

Предизвикателство пред общините 

през 2015-а си остава приключването 
на отминалия програмен период – това 
е годината, в която трябва да бъдат 
завършени почти всички обекти. Като 
първа от новия програмен период 2014 
г. за съжаление остана нулева. От 
Сдружението на общините изразяват 
не просто притеснение, а убеденост, 
че и 2015-а също ще е такава. 

Най-странното е, че въпреки стано-
вището им по-големите цифри във всич-
ки общински бюджети се крепят точно 
на очакваните средства от ЕС за про-
екти, които ще бъдат приключени или 
такива, които са все още неподадени. 

Иначе в цифрови изражения в пове-
чето градове, в които бюджетите са 
минали на обществени обсъждания, 
се констатира по-скоро намаление на 
парите. И няма да е пресилено, ако се 
каже, че извън столицата средства за 
големи обекти ще има почти само във 
Варна и Бургас.

Недобър знак е, че в почти всички 
кметства интересът към обсъждани-
ята на финансовите рамки е почти на 
кота нула. В този и следващия брой ви 
представяме някои от по-характерни-
те строителни акценти в проектите 
на общините за бюджет 2015.

Варна обяви рекорд, но го 

кърпи със заеми

„Амбициозен и рекорден 
за града от 2008 г. насам“ 
– така председателят на 
общинската комисия „Фи-

нанси и бюджет“ във Варна 
Тодор Балабанов (ГЕРБ) 
окачестви финансовия план 
за 2015 година. Макрорам-
ката в морската столица 
е 234,7 млн. лв., което е с 
12,7 млн. лв. повече от за-
ложените пари за отмина-
ващата година. 2014-а за-
почна с 222 млн. лв., а след 
актуализацията завършва 
с 229,1 млн. лв. 

Очакваните местни 
приходи през 2015 г. въз-
лизат на 141 млн. лв. – с 
над 17 млн. лв. повече от 
настоящата година, а от 
делегирани от държавата 
дейности – 93,7 млн. лв. 

Общината се надява и 
на безвъзмездно финанси-
ране от Европейския съюз 
за над 117 млн. лв. по из-
пълнението на проекти, 
чиято обща стойност 
надхвърля 287 млн. лв. По 
ОП „Регионално развитие” 

ще бъдат усвоени 56 млн. 
лв. за интегрирания град-
ски транспорт, за ремон-
та на центъра на града, за 
модернизиране на Отделе-
нието по лъчелечение на 
онкоболницата „Д-р Марко 

А. Марков” и за популяризи-
ране на туризма.

По ОП „Околна среда” 
през 2015 г. безвъзмезд-
ното финансиране от ЕС 
ще е за 58 млн. лв. за из-
граждане на пречиства-
телната станция в ку-
рорта Златни пясъци, за 
модернизацията на тлас-
кателя „Акациите”, за раз-
ширяването на депото за 
отпадъци в с. Въглен и за 
закупуването на нови тро-
лейбуси.

Във Варна възнамеря-
ват да теглят заеми за 
финансиране на недопус-
тими разходи и съфинан-
сиране по европроекти 
– до 23,7 млн. лв., за мо-
стово финансиране – до 17 
млн. лв., за обновяване на 
„Юнашкия салон” – до 1,8 
млн. лв., за реконструкция 
на 233 детски и спортни 
площадки – до 15 млн. лв., 

и за въвеждане на енер-
госпестяващи мерки в ад-
министративната сграда 
на общината, в Дома за 
стари хора „Гергана” и в 
две общежития – до 3,65 
млн. лв.

За основни и частични 
ремонти на уличната мре-
жа, както и за ново стро-
ителство, са предвидени 
общо 14, 4 млн. лв. 

Цялата капиталова 
програма възлиза на 40,8 
млн. лв., като парите са 
с 3,6 млн. лв. повече от 
първоначалния бюджет 
за  2014  г .  Най -много 
средства ще отидат за 
пространството край ви-
сокоскоростния коридор 
по проекта за интегри-
ран градски транспорт 
– 4 млн. лв., за алеите в 
Морската градина – 2,5 
млн. лв., и за водопроводи 
– по 1,8 млн. лв., за довърш-
ване на залата за тенис и 
бадминтон в район „Мла-
дост” – 1,5 млн. лв. Сред-
ства в бюджета са заде-
лени за строителство и 
ремонти на детски гради-
ни, училища и читалища, за 
благоустрояване на пар-
ковете „Владиславово” и 
„Възраждане” и за основен 
ремонт на ул. „Ив. Церов”. 
За довършителни работи 
по изграждане на храма 
„Св. Прокопий Варненски” 
са предвидени 200 хил. лв.

Планираните разхо-
ди за делегираните от 
държавата дейности и 
за тяхното дофинанси-
ране са 102,9 млн. лв., а 
за местни услуги – 132,8 
млн. лв. Парите за обра-
зование, здравеопазване, 
социално подпомагане и 

инженерна инфраструкту-
ра представляват 81% от 
заложените във финансо-
вия план за 2015 г.

4,4 млн. лв. е неизпъл-
нението на планираната 
в бюджет 2014 г. сума 
от продажба на общин-
ска собственост. От оч-
акваните 5,6 млн. лв. са 
получени само 1,2 млн. лв. 
През 2015 година Варна се 
надява да получи от сделки 
с нейни имоти 5,7 млн. лв.

Бургас планира 20 нови 

обекта 

310 млн. лв. – с близо 70 
млн. лв. повече от Варна, 
ще харчи най-бързо разви-
ващият се морски град – 
Бургас. Там европейското 
финансиране е половината 
от тази сума – 147 млн. лв. 
Кметът на общината Ди-
митър Николов е доволен, 
че цифрите са постигна-
ти, без да се налага увели-
чаване на данъците. През 

2015 г. общината няма на-
мерение да поема нов дълг. 
Тя ще продължи да обслуж-
ва без закъснение своите 
стари кредити, които са в 
много по-малък размер от 
тези на другите големи 
български общини.

Кметът Николов и за-
местниците му обявиха 
пълна бойна готовност за 
кандидатстване по опе-
ративните програми 2014 
– 2020 г. както с готови 
проекти, така и с пред-
варителна подготовка за 
нови, които ще се изгот-
вят и подадат през 2015 г.

„Имаме предимството 
на опита и на успешното 
си представяне в предиш-
ния период (2007 – 2013 г.), 
когато се преборихме за 
над 340 млн. лв.”, каза кме-
тът Николов.

Строителните проек-
ти местната власт услов-
но е подредила в две групи 
– едните с продължение и 
другите, които тепърва 

ще бъдат подавани за фи-
нансиране. 

Както в. „Строител“ 
вече писа, ще продължи 
укрепването на храма 
„Св. св. Кирил и Методий”, 
изграждането на дневен 
център за деца с увреж-
дания в Приморския парк, 
експозиционния център 
„Флора – Бургас”. Много-
функционалната спортна 
зала „Арена Бургас“ също е 
в приоритетните проекти 
заедно с пътен възел „За-
пад” – надлез над товарна-
та жп гара, енергоефек-
тивно улично осветление 
в „Меден рудник” и интег-
рирания проект за упра-
вление на питейни и от-
падъчни води – м.с. „Черно 
море” и с. Рудник. Ще се 
работи и по реконструкци-
ята на площад „Тройката” 
и довършването на новото 
рибарско пристанище в кв. 
„Сарафово“. Сред проекти-
те са и вторият етап за 
благоустрояване на Архео-
логическия комплекс „Аква 
Калиде” и превръщането 
му в модерен туристиче-
ски център и туристиче-
ската атракция „Подзем-
ният град” в Морската 
градина. 

Близо 20 са обекти-
те, по които тепърва ще 
започва строителство. 
По-големите са: рибарско 
пристанище Ченгене ске-
ле; нова сграда за филиал 
на ЦДГ „Ракета” в с. Ма-
ринка; третият етап на 
реконструкцията на глав-
ната улица „Александров-
ска”; рехабилитация на ул. 

„Арена Бургас“

„Юнашкият салон“, Варна

Църквата „Св. св. Кирил и Методий“, Бургас 



25СТРОИТЕЛпетък, 2 януари 2015

„Ал. Батенберг”; обновява-
нето на Летния театър и 
на училищния двор в ОУ 
„Елин Пелин”.

Шумен свива харчовете до 

50 млн. лв.

Средства за ремонт 
на покрива на 2 ОУ „Д-р 
Петър Берон”, пари за ме-
дицинско оборудване и за 
климатична инсталация за 
нуждите на библиотеката 
бяха поискани по време на 
публичното обсъждане на 
проекта за финансовия 
план на община Шумен за 
2015 г. Заместник-кметът 
по бюджет и финанси Алек-
сандър Генчев обясни, че 
средствата за 2015 г. са в 
размер на 49, 976 млн. лв., 
което е 6 пъти по-малко 
от тези в Бургас. „Ста-
рали сме се да осигурим 
нормалното функционира-
не на всички структури, 
поддържането на социал-
ната и техническата ин-
фраструктура в община-
та, както и на усилията 
за успешно усвояване на 
европейски средства и по-
добряване на чистотата, 
уличното осветление и 
озеленяването в населени-
те места”, поясни Генчев.

Заместник-кметът 
обясни, че положителна 
тенденция се наблюдава в 
целевата субсидия за ка-
питалови разходи, която 
е увеличена до 1 млн. лв. 
Нарастване има и в раз-
мера на средствата за 
зимно поддържане на об-
щинските пътища, като 
за тази дейност за 2015 г. 
са предвидени 143 хил. лв. 
при 118 хил. за 2014 годи-
на. „Въпреки това парите 
са крайно недостатъчни”, 
коментира Генчев.

Администрацията не 
предвижда увеличение на 
данъци и такси през 2015 
година. 1,5 млн. лв. ще бъ-
дат отделени за ползване 
за временни безлихвени 
заеми за финансиране на 
проекти по различните 
оперативни програми. 500 
хил. лв. ще бъдат използ-
вани за съфинансиране на 
общинските проекти, реа-

лизирани с европари.

Двойно по-малко пари за 

строителство в Добрич 

Строителната програ-
ма на Добрич за 2015 г. ще 
е в размер на 2,5 млн. лв. 
спрямо 4,5 млн. лв. за тази 
година. 

„Проектобюджетът 
за 2015 г. е само 16,1 млн. 
лв., което е с 2 млн. лв. по-
малко от 2014 г.“, съобщи 
зам.-кметът на общината 
Дико Иванов.

Най-много средства в 
капиталовата програма – 
730 хил. лв., са за изграж-
дане и ремонт на улиците 
в селата. Само 525 хил. 
лв. ще има за 255-те км 
общински пътища. 

350 хил. лв. са планира-
ни за обновяване на учили-
ща и детски градини, 200 
хил. лв. – за читалища, 
толкова и за почистване 
и продълбочаване на де-
ретата и реконструкция 
на мостове. Изграждане-
то на църковни храмове, 
включително и в мюсюл-
манските гробища, също е 
включено в капиталовата 
програма.

„Политиката на об-
щината винаги е била да 
разчитаме на разумни бю-
джети, разумно харчене на 
средства, пестеливост на 
моменти и затова никога 
не сме страдали от липса 
на финанси. Разбира се, па-
рите не са достатъчни, за 
да изпълним онова, което 
искат хората от нас, но 
в крайна сметка се съо-

бразяваме с това, с което 
разполагаме. Тази година 
сериозно изостават при-
ходите от данък при при-
добиване на имущество по 
възмезден начин и дарение, 
очертава се изпълнението 
да е около 50% и няма как 
да заложим същите цифри, 
като през 2014 г., при по-
ложение че събираемост-
та е наполовина. Мисля, 
че малко резервираност в 
тази посока ще ни бъде от 
полза, а ако има допълни-
телни постъпления, вина-
ги можем да актуализира-
ме бюджета”, коментира 
финансовият зам.-кмет. 
Той определи проектобю-
джета на общината за 
2015 г. като реалистичен 
и разумен и прогнозира, че 
ще бъде изпълнен без про-
блеми.

Сливен се цели в успешен 

финал на стари проекти

Бюджетът на община 
Сливен за 2015 г. трябва 
да осигури успешното за-
вършване на проектите по 
оперативните програми, 
както и да постави нача-
ло на изграждането на 10 
нови обекта. „Изготвихме 
финансов план, който от-
чита реалностите и е съ-
образен с възможностите 
ни. Не предлагаме увели-
чаване размера на данъци, 
такси и общински услуги. 
И този бюджет, както и 
предишните, не е „свобо-
ден” от към тежестта 
на старите задължения“, 
коментира кметът инж. 

Кольо Милев при общест-
веното обсъждане на до-
кумента.

Рамката на бюджета 
е 80 794 108 лв., което е 
с 22,92% по-малко в срав-
нение с 2014 г. Важните 
общински обекти, рабо-
тата по които трябва да 
започне през 2015 г., са 
кръговото кръстовище 
в район „Розова градина”, 
благоустрояването на р. 
Асеновска, Хамам баир, 
реконструкцията на зала 
„Сирак Скитник”, а още и 
ремонти на детските гра-
дини „Детство”, „Зорница”, 
„Мак”, „Папазян” и „Калина”. 

За проектиране и предин-
вестиционно проучване 
общината е осигурила 
средствата с проект по 
Оперативна програма „Ре-
гионално развитие“.

Занижените приходи 
от такса „Битови отпадъ-
ци”, средствата, предви-
дени за развитие на тури-
зъм и за инфраструктурни 
обекти, бяха дискутирани 
по време на обществено-
то обсъждане на проекта. 
Предвидените капитало-
ви разходи са в размер от 
21 423 506 лв.

56 млн. лв. за жилищно из-

граждане в Пловдив 

113 млн. лв. е приход-
ната част в бюджета на 
Пловдив. В същото перо 
през 2014-а те са били 96 
млн. лв. В перо „Капитало-
ви разходи” са планирани 
25,3 млн. лв., а за жилищно 
строителство, благоу-
стройство и опазване на 
околната среда ще има 
56 млн. лв. Това е една от 
малкото общини, които 
планират увеличаване на 
фонд „Работна заплата”. 

За целта ще има 3 млн. лв., 
които ще позволят на бю-
джетните служители да се 
разписват за заплати с 5% 
по-високи от досегашните. 

1/10 от парите в Русе са за 

капиталови разходи

Общата сума, с коя-
то ще разполага община 
Русе, е близо 80 млн. лв., 
от които 46 млн. лв. ще са 
държавна субсидия. Капи-
таловите разходи са мал-
ко над 9 млн. лв. Главният 
финансист на общината 
Емилия Пенева представи 
проекта с уточнението, 

че се очаква бюджетът 
за 2015 г. да е по-малък от 
този за 2014-а, тъй като 
е вероятно да има нама-
ление на приходната част 
от данъци и неданъчни по-
стъпления.

Сред стратегически-
те обекти, включени в ин-
вестиционната програма, 
са ремонтът на филиала 
на ЦДГ „Пролет“ в с. Чер-
вена вода, на ЦДГ „Дете-
лина“ в Русе и на основно-
то училище „Георги Сава 
Раковски“ в Ново село. 

В бюджета са заложени 
средства за обновяване 
на 20 детски площадки, 
както и за реконструкция 
на покрива и реставрация 
на скулптурите на Доход-
ното здание. 522 хил. лв. 
са предвидени за паркинга 
в подземните нива на теа-
тралния комплекс, а 11 580 
лв. – за изграждане на ос-
ветление между бул. „Ско-
белев” и улиците „Атанас 
Буров“ и „Пенчо Славейков“.

Народът във Враца иска 

парк за кучета

Гражданите на Враца и 

общината заедно пишат 
бюджета за 2015 г. Това 
се случи благодарение на 
анкета, организирана от 
местната власт, в която 
с мнения и предложения 
участваха стотици жи-
тели на града. Граждани-
те и общинската адми-
нистрация намират общ 
език, когато трябва да 
назоват най-важните не-
решени проблеми на Враца 
и съседните села, показа 
анонимната анкета сред 
населението. Но не са оп-
тимисти, дали и бюджет 
2015 ще може да ги реши. 

Хората настояват 
общината да осигури по-
вече административни 
услуги по електронен път, 
да увеличи средствата за 
здравна профилактика и 
да изгради специален парк, 
където да се разхождат 
домашните любимци. Но 
всички граждани са стъпи-
сани, разбирайки, че Враца 
години наред не може да си 
събере 5 млн. лв. вересии 
от данъкоплатците. 

Зала „Сирак Скитник“, Сливен

ЦДГ „Детелина“, Русе

Приключенски парк във Враца

Общински жилища в Пловдив

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Да живееш в Костенец е привилегия 
и отговорност. Привилегия, защото 
ставаш съпричастeн – на първо мяс-
то с това, че по тези земи се намира 
крепостта Траянови врата, влязла в 
българската история с поражението, 

което през 986 г. цар Самуил нанася на 
император Василий II. Археологическите 
паметници носят сведения за интерес-
но минало, а от по-ново време минерал-
ните извори на Костенец са били пред-
почитано място от известни българи за 
отмора и лечение. 

Имахме шанс да пристигнем в ден, 

когато бял и скриптящ под нозете ни 
сняг придава на селищата под Рила 
неповторим облик. Тук-там пушат ко-
мините на къщите, а на високото се 
извисява манастирът. Разбира се, рил-
ските първенци доминират с белите си 
калпаци.

Да живееш в Костенец е отговор-

ност. Заради съприкосновението с 
невероятната природа, с хората. По-
сещението на това място ще ви даде 
усещането, че сте попаднали в община, 
в която ще искате да се връщате от-
ново и отново. През всички сезони на 
годината. За да бъдете при истински 
приятели. 

Кметът Радостин Радев:

Г-н Радев, честита 

Нова година! Първата ни 

среща беше 100 дни след 

избирането ви за кмет на 

община Костенец. От два 

дни сме в новата година, 

в която ще се проведат 

поредните местни из-

бори. Има ли обективни 

причини да се кандидати-

рате отново за доверие-

то на съгражданите си?

Честита Нова година 
на екипа на в. „Строител” и 
на българските строите-
ли, които и в условията на 
финансова и икономическа 
криза съумяват да завърш-
ват обектите си и с тях 
да радват новодомците.

Вероятно ще се кан-
дидатирам отново, за-
щото през този мандат 
според хората се случиха 
доста добри неща. Освен 
тях поставихме основите 
за изпълнение и на много 
други, които за един ман-
дат трудно могат да се 
реализират докрай. Те са 
свързани с желанието на 
костенци да живеят в по-
добра община с по-уредени 
селища, където спокойно 
да се трудят, да отглеж-
дат и възпитават децата 
си.

Да започнем с това, 

че визията на общинския 

център е съвсем различ-

на и това не се дължи на 

красивата новогодишна 

елха, която сте украсили.

Красивата елха е една 
мимолетна радост, която 
дължа на хората. Наис-
тина центърът на града 
вече е съвсем различен, но 
за мен през тази година 
ще бъде много важно това 
обновление да се пренесе 
към периферията, а и към 
съставните села. Нався-
къде живеят мои съграж-
дани. Искам хората и от 
най-крайната уличка да 
разберат, че тази община 
има стопанин, който те са 
избрали и който отстоява 
правата им за приличен 
живот. 

Един от основните ас-

пекти на управленската 

ви програма беше свър-

зан с изграждането на 

модерна и устойчива ин-

фраструктура. Успяхте 

ли в това си намерение?

Определено изградихме 
доста обекти в областта 
на ВиК инфраструктура-
та. Сменихме подземните 
системи на 15 улици и в мо-
мента работата продъл-
жава. Това става с наши 
средства и с част от па-
рите, които държавата 
предоставя за подобен вид 
строителство. 

През  настъпилата 
2015 г. предвиждаме да 
бъдат подменени доста 
възлови обекти, които са 
съгласувани с ВиК опера-
тора по отношение на 
конфликтните точки по 
водопроводната мрежа. 

След като решим пробле-
мите с питейната вода в 
съответния квартал, пла-
нираме и извършване на 
благоустройствени меро-
приятия – ремонт на бор-
дюри, тротоари и асфал-
това настилка. Ние между 
другото много се напа-
тихме от честите аварии 
на стария водопровод и 
непрекъснатите кърпежи 
на улиците. В един момент 
те заприличаха на всичко 
друго, но не и на трасе-
та, по които безпроблем-
но трябва да се движат и 
хора, и превозни средства. 
Затова настоявам за ге-
нералното решение – след 
изграждането на подзем-
ната инфраструктура да 
пристъпим към цялостно-
то решение на уличното 
платно и така поне за 10 
години да не се връщаме 
на въпросната отсечка. 
Откакто изпълнихме най-
важната ни улица – пред 
гимназията и над детска-
та градина, с ВиК система, 

с нов асфалт, маркировка, 
„легнал полицай”, парапети 
откъм двора на училището, 
пешеходни пътеки, трафи-
кът по нея стана спокоен 
и, надявам се, безопасен за 
децата.

Видяхме, че в учили-

щето и детската градина 

скоро са приложени мер-

ки за енергийна ефектив-

ност.

Тази година санирахме 
и физкултурния салон на 
гимназията, защото по 
програмите за енергийна 
ефективност средства 
за ремонт на помощните 
сгради, за каквато се смя-
та и физкултурният салон, 
не се отпускаха. Според 
мен това е грешно разби-
ране, защото мястото за 
заниманията със спорт е 
неделимо от едно училище 
и от ежедневната про-
грама на учениците. Тези 
големи помещения също 
имат нужда от отопление, 
адекватно осветление и 

икономията, която я пра-
вим с реновирането на ос-
новната сграда, се губи в 
салона. 

Слава богу, сега под-
менихме дограмата му, 
санирахме го, строите-
лите го освежиха с мине-
рална мазилка и всичко е 
както трябва по линия на 
енергийната ефектив-
ност. С икономиите, кои-
то очак вам да се получат, 
се надявам да повишим и 
заплатите на учителите, 
защото те са на делегира-
ни бюджети. Спестените 
средства от всяко едно 
перо им дават право да 
увеличат заплатите си, да 
закупят служебно облекло 
и т.н.

Въпреки кризата в же-

лезниците гара Костенец 

изглежда добре. Ваша-

та община се намира на 

стратегически кръсто-

път, който се определя 

от близостта й до двата 

най-големи града – София 

и Пловдив, както и до на-

ционалните курорти в ра-

йона. Как се възползвате 

от това?

Да, на базата на тази 
гара е възникнало и наше-
то населено място. Нес-
лучайно кръстопътното 
положение на Костенец 
превърна общината в 
близкото минало в прос-
периращ индустриален и 
международно известен 
център в балнеологията 
и ползването на минерал-
ните води. Близостта до 
София и Пловдив е важна 
за развитието на туриз-
ма, търговията и услуги-
те в района. Голяма част 
от приходите в местната 
икономика са от хиляди-
те туристи, посещаващи 
района през уикендите, и 
то през четирите сезона 
на годината. Ще положим 
усилия тази близост да 
бъде използвана като пред-
поставка за изграждане 
на логистични центрове 
и индустриални зони в об-
щината, финансирани от 
външни инвеститори. 

Какво се случва с пътя 

до Боровец?

Той е в лошо състояние. 

Пътищата в общината, 
които се стопанисват от 
АПИ, само се изкърпват в 
определени моменти и се 
чака в региона да се на-
срочи международно рали 
състезание, за да бъдат 
ремонтирани два дни пре-
ди събитието. По същия 
начин стои проблемът и 
с отсечката на старото 
Цариградско шосе – от с. 
Мирово до нашия Момин 
проход.

На един от острите 

завои в средата на шо-

сето зее огромна дупка, 

обозначена със земни на-

сипи, но това не е реше-

ние. 

Абсолютно сте прав. 
И така е вече към три 
месеца. Не ми се мисли 
каква беля може да стане. 
До миналата година общи-
ните получаваха някакви 
средства за изкърпване 
на тези пътища на АПИ 
в частта на населеното 
място, но сега това е изця-
ло вменено като задълже-
ние на агенцията. След зи-
мата проблемите по тези 

Радостин Радев е роден на 11 октомври 1976 г. Магистър 

по стопанско управление и бакалавър по социална 

педагогика. 12 години работи в частния сектор, а 8 

години е общински съветник. От 2011 г. е кмет на 

Костенец.

Женен, с две деца. 
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И НСОРБ

пътища се задълбочават, 
обществените поръчки за 
тяхното ремонтиране се 
бавят заради обжалвания 
или други бюрократични 
спънки или пък от дълъг 
технологичен процес и про-
летта и лятото хората си 
чупят редовно колите по 
тях. Но водачите не знаят 
детайлите на администра-
тивната машина и веднага 
твърдят, че кметът не си 
е свършил работата.

Тези разграничения – 
кой какво стопанисва, все 
още централната власт 
дължи да изясни на хора-
та. Но пък същите тези 
граждани само в нашата 
община карат нереги-
стрирани 600 леки коли. 
Това са по-малко данъци, 
повече проблеми при ПТП 
и т.н. Добре, че държавна-
та администрация облекчи 
изискванията при придоби-
ването на коли и сега ре-
гистрацията става само в 
КАТ и оттам документите 
отиват по единна система 
в общините. Това е добър 
опит да се премахнат хи-
трините в търсене на най-
разнообразни начини за за-
обикаляне на закона. 

Вие сте една от бога-

тите на минерални изво-

ри общини в страната. В 

курорта Вили Костенец, в 

Момин проход и в Пчелин-

ски бани извират води, 

познати далече зад пре-

делите на региона.

Знаете,  че община 
Костенец беше първата в 
страната, на която МОСВ 
предостави безвъзмездно 
за управление и ползване 
находища на минерални 
води в Момин проход и на 
Вили Костенец, които са 
изключителна държавна 
собственост. В Пчелински 
бани минералната вода е 
държавна собственост. 
Там половината от дебита 
е раздаден за водоползване 
и няма начин да бъде вър-
нат на общината.

Обаче правим необхо-
димото, когато хотели 
или вили искат да полз-
ват това природно благо 
за бизнеса си. Но все още 
не е решен проблемът със 
собствеността на сгради-
те на минералните бани, 
които в основата си са 
не само социално значими. 
Просто има хора, които 
искат да ги ползват по 
предназначение независи-
мо от удобствата, с кои-
то в наши дни разполагаме 
вкъщи.

 Сградите сега са на 
„Специализирани болници 
за рехабилитация – Нацио-
нален комплекс” ЕАД (СРБ 
– НК ЕАД), а минералната 
вода ни е върната. Те ня-
мат интерес да работят, 
защото не могат да фор-
мират печалба. Получава 
се омагьосан кръг, от кой-
то страда нашето насе-

ление, защото не може да 
ползва базата. А тя пък 
се нуждае и от поддръж-
ка. Затворихме баните, 
за да търсим комплексно 
решение на казуса за соб-
ствеността на сградите. 
Въпросът е поставен на 
ниво Министерски съвет и 
Министерство на здравео-
пазването. Говорим за три 
минерални бани на наша 

територия и един плувен 
басейн с олимпийски раз-
мери във Вили Костенец, 
който тотално се руши 
повече от 10 години.

И басейнът ли е на 

СРБ – НК ЕАД?

Да. И какъв абсурд – за 
него те обявяват процеду-
ра за отдаване под наем 
за… три години. Смешна 
работа. Кой ще е този ин-
веститор, който трябва 
да хвърли една камара пари 
за ремонта и след три го-
дини да си тръгне? 

Изпратих писмо до ми-
нистъра на здравеопазва-
нето с молба за среща и се 
надявам скоро да ме прие-
ме, защото това не може 
да продължава повече. Без 
сградите да са общинска 
собственост, не можем да 
правим капиталови разходи 
по тях. 

Как използвате про-

грамите за временна за-

етост, за да поддържате 

градската среда?

Над 250 души са пре-
минали през различните 
програми на общината. 
Поддръжката на сгради, 
почистването, озеленя-
ването, помощта в дома, 
социалните асистенти 
– осигуряването на всич-
ко това е наша грижа. Но 
засега няма индикации да 
се отварят нови програми 
в това направление. Рабо-
тим за възстановяване на 
Траяновите врата като 
елемент от развитието 
на туризма. Ще назначим 
трима души по програма-
та за охрана на обекти с 
национално туристическо 
значение. 

Разкажете за туризма 

в общината – имате мно-

го красиви места.

Вярно е. Скоро ще се 
навършат 1020 години 

от битката при Траянови 
врата, където е станало 
най-голямото поражение, 
което византийският им-
ператор Василий II пре-
търпява в походите си за 
покоряване на България. 
Битката е предхождана 
от безуспешна обсада на 
Сердика (дн. София), след 
която Василий отстъпва 
обратно към владенията 

си в Тракия. Българската 
войска преследва визан-
тийците и ги обкръжава 
тук, в полите на Средна 
гора. Значителна част от 
армията на Василий II е 
унищожена, а той самият 
едва успява да се спаси. И 
вие самият видяхте какво 
строително-архитектур-
но чудо възстановяваме. 
Искаме час по-скоро чрез 
него да развием още едно 
от туристическите на-
правления – културно-ис-
торическото.

Книжната фабрика се 

вижда от прозорците ви.

Откакто бяха изкупени 
акциите на предишния соб-
ственик, работата пот-
ръгна. Около 300 души са 
заетите в това предприя-
тие сега. Имаха известни 
сътресения със средства-
та си в една фалирала 
банка. Но сега, след като 
пуснаха и когенерацията, 
себестойността на пара-
та, която е необходима за 
производството, намаля, а 
и произвеждат ток, което 
е още един плюс за фабри-
ката.

Произвеждате и ки-

брити?

Новият собственик е 
от Русе. За него работят 
около 60 души. 

Говорите за новата 

фабрика, за която хората 

се шегуваха с рекламата 

„Шведски кибрит от… 

Костенец“?

Да, за нея става дума. 
А старата, която е по про-
тежение на Цариградско-
то шосе, е продадена от 
общината, като в част 
от халетата има различ-
ни производства, както 
и склад за строителни 

материали. Запазила се 
е една кула, която имаме 
идея да използваме като 
туристическа атракция.

Предвиждате ли из-

граждането на пречис-

твателни съоръжения, за 

да съхраните впечатля-

ващата си природа?

Важни за природата, а 
и за строителния бранш 
са тези съоръжения, кои-
то връщат в реките чис-
та вода. 

Масовите санкции на 
общините при водните 
проекти са голяма тегоба. 
ДДС-то е за сметка на об-
щината. На 30 млн. лв. се 
плащат 6 млн. лв. ДДС при 
бюджет 8 млн. лв. за цяла-
та община. Е, няма как да 
стане. Трябва да се разре-

ши безлихвен заем на об-
щините при такива случаи. 
Да не се връщаме на гло-
бите – 5% на проект за 30 
млн. лв. е 1,5 млн. лв. Плюс 
ДДС сумата набъбва още. 
Това е спирачка за местни-
те власти да осъществя-
ват подобни проекти. 

Да не говорим колко 
ценно време се губи за 
обжалвания на тръжните 
процедури. Следващата 
пречка: фирмата изпълни-
тел получава авансово от 
МОСВ 20% от стойност-
та на поръчката и започ-
ва работа, без да е сигур-
на кога ще има следващ 
транш. Тоест тя трябва 
да разполага с достатъч-
но собствен ресурс, за 
да инвестира в проекта. 
В противен случай, както 
и става, спира работа, а 
улиците са доволно разко-
пани.

Това са големи непри-
ятности за администра-
цията и за строителния 
бранш, но населението не 

се интересува. Какво да 
кажем на хората? Че Фонд 
ФЛАГ не е имал заседание 
в продължение на 6 месеца 
и не е отпускал пари? 

Сроковете текат, а 
бавенето на разплащани-
ята убива строителния 
бизнес. Местните власти 
са с вързани ръце. И като 
забавим междинното и 
окончателното плащане с 
минимум половин или една 
година, докато всичко се 
приеме, фирмата вече 
е „закопала” значителни 
средства. С други думи, 
бюрокрацията до такава 
степен ни е настъпила, 
че сами си фалираме биз-
неса.

Трябва да се отпускат 
достатъчно големи обо-
ротни кредити, а сега, 

след затварянето на КТБ, и 
това става сложна работа. 
За една банкова гаранция 
фирмата преминава през 
неизброими перипетии.

Почвено-климатич-

ните условия във вашия 

район са подходящи за 

отглеждане на ягоди, 

малини и касис. През по-

следните години тенден-

цията е към увеличаване 

на площите, заети с тези 

насаждения. 

Костенец е известен 
с отглеждането на тези 
вкусни благинки. Това се 
превърна в семеен бизнес 
за доста хора, който съз-
дава допълнителна трудо-
ва заетост през лятото и 
есента. На територията 
на общината съществува 
преработвателно предпри-
ятие – хладилник, така че 
хората ни по-лесно да мо-
гат да реализират продук-
цията си. Земеделските 
производители се отвори-
ха и към възможностите 
за финансиране на дей-
ността си по Програмата 
за развитие на селските 
райони. Една от целите, 
които си поставям, е да 
възродим селското сто-
панство в района, да раз-
вием животновъдството, 
пчеларството. Доколкото 
е възможно, със собстве-
ни средства, а защо не и 
с доброволен труд, да въз-
становим напоителните 
канали за основните земе-
делски зони до Костенец. 
Виждате, че светът се 
ориентира към екологич-
ните храни, към естест-
вено отглежданите плодо-
ве и зеленчуци. Можем да 
дадем шанс на местните 
хора да правят това и да 
се реализират в перспек-
тивен отрасъл – биоземе-
делието, за което Господ 
ни е дал и въздух, и вода, и 
чиста земя. 

Вече сме в последната 

година на вашия мандат. 

Какво още има да свър-

шите?

Искам да приключа 
всичко започнало с евро-
пейско финансиране. Да 
разплатя обществените 
поръчки, да нямаме санкции 
по тях. Искам Костенец 
да придобие по-различен 
облик. Инфраструктурата 
– това е основният стълб 
в работата ми.

Реставрацията на Траянови врата продължава

Гара Костенец

Санираната гимназия

Снимки авторът
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Средствата ще бъдат инвестирани в периода 2015 - 2025 г.

Страниците подготви Мирослав Еленков

Почти 78 трлн. долара ще бъдат похарчени глобално 
за инфраструктура в периода 2015 - 2025 г. Това е основ-
ният извод на прегледа Capital project and infrastructure 
spending: Outlook to 2025 на Oxford Economics - задълбо-
чен анализ на 49 държави, които създават 90% от све-
товната икономическа продукция. Страни като Китай 
и други райони на Азия съставляват почти половината 
от всички разходи за инфраструктура и отбелязват 
ръст от 10% в сравнение с 2006 г. За разлика от тях 
Западна Европа, за която не се очаква да се върне на 
нивата отпреди кризата, започнала през 2008 г., оси-

гурява едва 12% от глобалните разходи за инфраструк-
тура в момента, при 20% през 2006 г., а очакванията 
са за по-малко от 10% през 2025 г. През настоящата 
година по-големите проекти отново ще бъдат насоче-
ни към изграждането на мащабни транспортни връзки. 
В мегаполисите ще се търсят варианти за по-евтино и 
същевременно качествено строителство. В неговото 
реализиране се крие просперитетът на повечето све-
товни икономики и затова се залага най-вече на такъв 
тип инвестиции. За да придобием представа за мащаб-
ното световно строителство, ви предлагаме малка 
част от мегапроектите, които предстои да започнат 
или да бъдат завършени през 2015 г. 

Британското прави-
телство ще въведе еди-
нен стандарт за стро-
ителството на евтини 
жилища, които ще бъдат 
реализирани в рамките на 
инициативата „Начален 
дом“. Проектът предвиж-
да 100 хил. нови жилища 
да бъдат предложени с 
отстъпка от 20% на хора, 
които не притежават 
свой имот и са на възраст 
под 40 години. За да се 
гарантира обаче, че до-
мовете са добре постро-
ени и проектирани, за тях 
ще има единен стандарт, 
обяви премиерът Дейвид 
Камерън. 

Изискванията ще бъ-
дат определени от спе-
циална комисия, в която 

ще участва и известният 
архитект сър Тери Фарел, 
проектирал централата 
на МИ6. Комисията трябва 
да гарантира, че новите 
домове, които ще се нами-
рат в промишлени зони и 
няма да са натоварени със 
специални такси за стро-

ителство, ще са не само 
по-евтини, но и с високо 
качество и добър дизайн. 
До момента над 30 стро-
ителни фирми са заявили 
интерес към  инициатива-
та за къщите с намалени 
цени, която ще започне да 
се прилага през 2015 г. 

За повече от 20 г. Испания е ин-
вестирала 45 млрд. евро, за да изгради 
3,1 хил. км мрежа от високоскоростни 
влакове, която продължава да развива 
въпреки икономическата криза. Само 
Китай има по-мащабна подобна жп ин-
фраструктура, но пък територията му 
е 20 пъти по-голяма от тази на иберий-
ската страна. По километри с високо-
скоростни линии на глава от население-
то обаче никоя държава в света дори 
не се доближава до постиженията на 
испанците.

От откриването на първата такава 
линия между Мадрид и Севиля през април 
1992 г. до сега страната създаде мощ-
на индустрия с оборот близо 5 млрд. 
евро годишно.

AVE (местна търговска марка на 
свръхбързите влакове) се превърна в 
най-добрия посланик на иберийците в 
сектора. Скорошният успех на т.нар. 
AVE за поклонници – линията от Меди-
на до Мека в Саудитска Арабия, е най-

голямата поръчка, печелена някога от 
испански консорциум. Стойността на 
контракта е 6,7 млрд. евро.

Правителството и бизнесът съв-
местно излязоха в чужбина, за да прода-
ват продукта, с планове за международ-
ни гигантски високоскоростни проекти 
в Бразилия, САЩ, Турция и Казахстан. 
Основните политически партии в Ис-
пания без колебание са единодушни в 
обещанието да свържат всички главни 
градове на провинции с високоскорост-
ни влакове. Дори според последния ин-
фраструктурен план до 2024 г., насред 
най-голямата рецесия в историята, AVE 
ще получи 25 млрд. евро - или 6 млрд. 
евро повече от парите за строеж на 
магистрали.

Високоскоростната железопът-
на мрежа в страната е съставена от 
четири основни коридора, около които 
циркулират многобройните други линии 
в етап на изграждане или на ниво про-
ект. 

Бившата колония на Великобри-
тания Хонконг е специален админи-
стративен район на Китай с висока 
степен на самоуправление. В може 
би най-атрактивния регион в света 
ще се строи на максимални обороти, 
но ще се и плаща прескъпо за новите 
инфраструктурни проекти. 

През годините Хонконг пресуши 
половин пристанище, за да освободи 
място за нови комплекси, и премахна 
цяла планина, за да изгради летище. 
Но инфраструктурното строител-
ство в момента е екстремно дори 
според местните стандарти, а тем-
пото му оказва влияние както върху 
недостига на работна ръка, така и 
върху разходите. 

Големите обществени проекти 
са за няколко нови линии на метрото, 
високоскоростното жп трасе между 

Хонконг и съседната провинция Гу-
андун, терминал за круизни кораби 
на мястото на старото летище и 
мост, който ще е сред най-дълги-
те в света. Те са причина градът 
да е едно от най-скъпите места за 
строителство в глобален мащаб. 
Повечето от проектите трябва да 
бъдат завършени през 2015 г. или 
през 2016 г. Освен това се изгражда 
тунел с дължина две мили, който се 
очаква да облекчи трафика в бизнес 
квартала. Приключването му е пла-
нирано за 2017 г. Обемът на проек-
тите е толкова голям, че изпълните-
лите загърбват възможността да се 
включат и в други търгове, защото 
вече са твърде заети. 

Правителството твърди, че оч-
аква разходите за държавни проекти 
в бъдеще да надхвърлят 70 млрд. хон-

конгски долара годишно спрямо сред-
но 21 млрд. хонконгски долара за всяка 
от изминалите пет години. Част от 
увеличението на сумата се дължи на 
по-големия брой и по-широкия обхват 
на обектите, но има и други причи-
ни. Например стойността на моста 
Хонконг – Джухай - Макао се повиши с 
3,3 млрд. хонконгски долара поради за-
бавяне на строителните дейности с 
9 месеца, през които съдът разглеж-
даше дело, свързано с въздействието 
на проекта върху околната среда. В 
същото време разходите за строи-
телството на две от новите удълже-
ния на метрото в града са се увели-
чили с над 20 млрд. хонконгски долара 
от 2007 г. насам. Друг проблем е не-
достигът на квалифицирана работна 
ръка, тъй като бумът на строежите 
не е съпроводен с пропорционалното 
й увеличение. Нарастващите разходи 
за строителство са повод за сериоз-
ни притеснения за компаниите. За да 
се справят с недостига и застарява-
нето на работната ръка, властите 
в Хонконг спонсорират редица про-
грами, включително игра, наречена 
Build-Up Hero, която се предлага като 
приложение за iPhone. В момента око-
ло 70% от работниците в сектора 
са на възраст над 40 г. Заплатите 
в най-търсените области непрекъс-
нато нарастват, като при някои за 
последните две години увеличението 
е с 40%. Средната дневна надница ва-
рира от 90 до 270 хонконгски долара 
в зависимост от опита и специали-
зацията.

Големият бариерен риф 
е притегателно място 
за туристи от цял свят. 
Затова не е учудващо, че 
правителството на ав-
стралийския щат Куинсл-
енд желае тук да се изгра-
ди мега курорт. Проектът 
на стойност 4,2 млрд. до-
лара ще бъде осъществен 
край град Кернс, ако оцен-
ката за въздействие върху 
околната среда бъде поло-
жителна. Селището Aquis 
Great Barrier Reef Resort 
ще е на мястото на бивш 
земеделски терен и ще е 
с площ от 342 хектара. 
Предвидени са девет лук-
созни хотела, игрище за 
голф, стадион с 25 хил. 
места и културен център. 
Курортът ще привлича 
посетители с много тър-
говски площи, казино и два 
театъра. Тук ще се реали-

зира и един от най-големи-
те аквариуми в света.

Идеята на местните 
власти е изграждането 
на новия курорт да доне-
се полза за икономиката 
на региона. Проектът 
обаче има и противници, 
според които мащабите 
му са самоцелни и не е 
нужно строителството 
на мегакомплекс, който 
да нарушава облика на ра-
йона. Кернс се намира на 
около 1700 км от Бризбейн 
и на около 2420 км от Сид-
ни. Поради изключително 
благоприятния му климат 
през по-голямата част от 
годината и множеството 
атракции в близост до 
града той е сред основни-
те туристически центро-
ве в Австралия. Големият 
бариерен риф е на не пове-
че от час с лодка.
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Строителството на 
газопровода ТАПИ е пла-
нирано за 2015 г., съобщи 
президентът на Туркме-
нистан Гурбангули Берди-
мохамедов. Както става 
ясно от поредица от съ-
бития, намерението е на 
път да се случи. Минист-
рите, отговарящи за енер-
гийния сектор на Афганис-
тан, Пакистан и Индия, са 
изразили готовност скоро 
да започнат строител-
ство на газопровода Турк-
менистан – Афганистан – 
Пакистан - Индия (ТАПИ). 
На специална среща на 
заинтересованите стра-
ни е подчертано огромно-
то значение на транс-
националния газопровод 
за установяване на мир 
и стабилност в региона, 
както и за изграждането 
на приятелски отношения 
между страните. „Стре-
межът на Туркменистан 
да разшири транспорт-
ната инфраструктура на 

газовия пазар е повече от 
закономерен“, е отбеля-
зал по време на срещата 
Бердимохамедов, подчер-
тавайки, че проектите се 
разглеждат от Ашхабад 
преди всичко по линия на 
икономическата целесъ-
образност и търговска 
изгода за всички страни 

участници. Тези качества 
на ТАПИ са потвърдили на 
срещата с туркменския 
президент министърът 
на петрола на Афганистан 
Мохамад Акбар Баракзай, 
министърът на петрола 
и природния газ на Индия 
Дхармендра Прадхан и 
министърът на петрола 

на Пакистан Джам Камал 
Хан. По данни на Азиат-
ската банка за развитие, 
която играе ролята на 
съветник по транзакци-
ите на ТАПИ, в началото 
на ноември е била създа-
дена компанията TAPI Ltd. 
Акционери с равно дялово 
участие са газовите ком-

Местните власти в 
столицата на Австрия 
имат амбициозен план 
за превръщането й в 
умен град. Сред иници-
ативите са и нови изи-
сквания при проектира-
нето на сградите. Още 
от 2018 г. те задължи-
телно ще трябва да се 
изграждат с помощта на 
енергоспестяващи тех-
нологии и при спазване 
на всички принципи на 
устойчивото строител-
ство. Това ще доведе до 
намаляване на потреб-
лението на енергия за 
отопление, охлаждане и 
топла вода с 1% на глава 
от населението. Впро-
чем европейските инвес-
титори са все по-заин-
тересовани от зелените 
недвижими имоти, така 
че тези домове могат да 
донесат не само полза за 
околната среда, но и да 
осигурят печалба.

Кметът Майкъл Хой-
пел е амбициран да пре-
върне Виена в един от 
петте най-големи евро-
пейски изследователски 
центрове. С помощта 
на учените той разчита 
да приложи програмата 

„Интелигентен град” 
до 2030 г. Тя трябва да 
реши и проблемите на 
околната среда, които 
са свързани с увелича-
ването на населението. 
Прогнозите сочат, че до 
2030 г. градът ще нарас-
не с повече от два мили-
она души.

Планирано е да се 
намали делът на авто-
мобилния трафик от 
сегашните 28% до 15 
на сто. Това ще стане, 
като се увеличи ролята 
на обществения транс-
порт и по-специално на 
метрото и вътрешно-
градската железница.

Същевременно в цяла 
Виена ще бъдат разши-
рени и подобрени велоси-
педните пътеки. Мест-
ните власти са осъзнали, 
че не могат да накарат 
хората задължително да 
заменят автомобилите 
с велосипеди. Затова са 
решили да осигурят ка-
чествени алтернативи 
за придвижване, които 
да подтикнат самите 
граждани да стигнат до 
решението да използват 
по-екологичен транс-
порт.

До десет години е напълно въз-
можно да бъде реализиран рево-
люционният проект за супер бърз 
транспорт „Хиперлууп”, замислен 
от милиардера Елън Мъск - осно-
вател на SpaceX и директор на 
Tesla Motors. Целта е времето за 
придвижване между Лос Анджелис и 
Сан Франциско, които са на 600 км 
разстояние, да бъде съкратено до 
35 минути. Сега то се изминава 
за повече от 6 часа с кола и за 12 
часа с влак. За пръв път идеята 
на Мъск беше представена през 
2013 г. Възобновяването на проек-

та е дело на Hyperloop Transportation 
Technologies, която представи 
карта за свързване с „Хиперлууп“ 
на всеки голям град в САЩ. Фи-
нансирането се осъществява от 
JumpStartFund и за момента реа-

лизирането на проекта се оценява 
между 7 млрд. и 19 млрд. долара. Ди-
ректорът на „Хиперлууп“ обяснява, 
че високата стойност се дължи на 
невъзможността да се предвидят 
цените на необходимите материа-
ли и останалите разходи в следва-
щото десетилетие. Въпреки това 
според него инвеститори вече про-
явяват интерес към проекта. Спо-
ред идеята на Мъск „Хиперлууп” е 
тръба с ниско налягане с капсули, 
които ще се транспортират по нея. 
Предвижда се системата да дости-
га скорост от 800 до 1220 км/ч.

В началото на годи-
ната започва строител-
ството на най-дългата 
линия в света за високо-
скоростни влакове на маг-
нитна възглавница. Тя ще 
свързва столицата Токио 
с най-големия град в цен-
тралната част на глав-
ния остров Хоншу – Нагоя.

Строителните ра-
боти ще започнат от 
двата крайни термина-
ла – централната гара в 
Нагоя и на гарата Шина-
гава в центъра на Токио. 
През следващите няколко 
години ще стартира из-
граждането на серия от 
подземни тунели, по кои-
то ще минава линията за 
влака стрела. Проектът 
на железницата пред-
вижда повече от 80% от 
целия 286-километров 
участък да бъдат под 
земята. Още през 70-те 
години на миналия век 
започнаха работите по 
изграждане на линия за 
високоскоростни влакове 
на магнитна възглавни-

ца. През 2003 г. разрабо-
теният от компанията 
JP Central супер експрес 
постави световен рекорд 
по бързина на движение 
на влакове – 581 км/ч на 
19-километрова линия 

в  префектура Ямана-
ши. Последният модел 
японски влак на магнит-
на възглавница е в със-
тояние да се движи със 
средна скорост 500 км/ч 
и да вземе разстоянието 

между Токио и Нагоя само 
за 40 минути. Сегашните 
японски високоскоростни 
влакове „Шинкансен“ мо-
гат да преодолеят също-
то разстояние за час и 18 
минути. 

пании на четирите страни 
в проекта. Планира се след 
реализацията му ежегодно 
да се транспортират над 
33 млрд. куб м природен 
газ по газопровод с дължи-
на 1800 км. Тръбопроводът 
трябва да се простира от 
туркменското находище 
Галгиниш до пункта Фазил-
ка на границата с Индия и 
Пакистан. Цената на про-
екта надвишава сумата 
от 7,6 млрд. долара. 

Припомняме, че стро-
ителството на ТАПИ се 

подкрепя основно от САЩ. 
Европейската комисия не 
е против изграждането 
му, но на този етап пред-
почита да спазва дистан-
ция, въпреки че бившият 
председател на ЕК Жозе 
Барозу проведе поредица 
от срещи с туркменис-
танския президент. Срещу 
строителството на ТАПИ 
обаче е Русия, като основ-
ният аргумент е липсата 
на окончателна договоре-
ност за статута на Кас-
пийско море.
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Елица Илчева

В Страната на изум-
рудения феникс, където 
и драконът е на особена 
почит като символ на 
власт и пари, днес ка-
питализмът триумфира 
заедно с комунистиче-
ската партия, която е 
начело на държавата. Хо 
Ши Мин съжителства 
прекрасно с Буда, бедни-
те са усмихнати в ни-
щетата си, а богатите 
не се големеят заради 
парите си. 

И странно, но факт 
– в далечния край на 
света (защото точно 
това е усещането след 
16-часов полет до сто-
лицата Ханой) „българ-
ски строител“ е синоним 
на преуспял виетнамец. 
Защото едни от най-за-
можните и тачени хора 
в 90-милионната държа-
ва са свързани с Бълга-
рия. 

„Аз  съм български 
строител“, казват на 
много сносен наш език и 
тези, които са завърши-
ли тукашни университе-
ти, и другите, които са 
лепили плочки в панелки-
те ни през 80-те години, 

съгласно действалата 
тогава спогодба за съ-
трудничество в област-
та на работната сила. 
Днес те са богати в ро-
дината си и благодарни 
на страната ни. 

5000 са висшистите 
с наши дипломи, а повече 
от 30 хил. не са забрави-
ли да говорят български. 

И всички практиканти, 
специализанти, работ-
ници днес са тачени и 
на възможно най-високи 
постове в държавата. 
България е отгледала 
вицепрезидента – г-жа 
Зуан, която наскоро на-
мери начин да прескочи 
до София по време на 
командировка в Европа; 

Нгуен Синх Хунг, пред-
седател на Национал-
ното събрание, който 
преди това е бил вице-
премиер и министър на 
финансите, министър 
на рибното стопанство; 
заместник-министри на 
земеделието, култура-
та, туризма, бившите 
вече ректори на Музи-
калната академия и на 
Инженерно-строител-
ния институт в Ханой, 
заместник-ректора на 
Социологическия уни-
верситет и трима от 
6-те декани на факул-

тети в Университета 
по архитектура, препо-
даватели в Националния 
университет в Ханой и 
в университета в Хоши-
мин, генерални директо-
ри, прочути актьори и 
творци. 

Български възпита-
ник е дори и доскорошни-
ят генерален директор 
на най-голямата строи-
телна организация – „Ви-
наконекс“, който сега е 
начело на Дружеството 
за приятелство Виет-
нам – България в Ханой 
– г-н Туан. Такива друже-
ства на виетнамците, 
живели у нас, има и в Хо-
шимин, повече известен 
с бившето име Сайгон, и 
в големия пристанищен 
център Хайфонг. 

На 90 км от столи-
цата Ханой - в град Нин 
Бин (име, което означа-
ва спокойствие), само 
преди няколко месеца е 
отворил врати красиви-
ят хотел Legend, в кой-
то са инвестирани 12 
млн. долара. Собстве-
никът Тонг Де посреща 
българските гости с 
надпис „Добре дошли“, с 
македонски песни и сер-
вира първо шопска са-
лата, като се извинява, 
че сиренето е оскъдно. 
„Искам да се чувствате 
като у дома си, защото 
за мен България е втора 
родина“, казва той. Г-н 
Де някога е бил прак-
тикант у нас, работил 
е и в АПК, и в железни-
ците, и като строител. 

Сега е милионер, освен 
новия, притежава и по-
малък хотел в същия 
град, като споделя, че 
мечтата му е да посре-
ща български туристи. 
Мястото на инвести-
цията му не е избрано 
случайно. Провинция Нин 
Бин е разположена меж-
ду Червената река и 
река Ма. На 6 км оттук 
е невероятната мест-
ност Чанг Ан, която е 
превърната в туристи-
ческа атракция.  1500 
лодки са готови в очак-
ване на туристи, които 

да преведат през 8 уни-
кални тунела, издълбани 
от спокойната река под 
характерните за стра-
ната варовикови скали. 
На едно от местата за 
почивка, където разбира 
се, е построена пагода, 
с изненада откриваме 
българско име. Подписът 
на Ирина Бокова стои на 
сертификат, с който 
това лято резерватът 
е признат за природна 
ценност под защитата 
на ЮНЕСКО. 

В последните 10 го-
дини държавата е на-
ляла сериозни пари в 
инфраструктурата на 
района, като буквално е 
разделила някогашните 
оризища на парцели, го-
тови да посрещнат ин-
веститори, и е изгради-
ла идеални пътища. Тук 
всеки строеж започва с 
характерното за цял Ви-
етнам отводняване на 
земята и там, където 
все още няма сгради, се 

образуват малки езера.
Наблизо е нов и гран-

диозен будистки ком-
плекс. Пагодата Бай Дин  
е поставила рекорд за 
това, че помещава 500 
статуи, направени от 
камък и извисяващи се 
на височина над човеш-
ки ръст. Интересно е и 
това, че е частна инвес-
тиция. Изгражда се от 
първия виетнамски ми-
лиардер Фам Нат Вуонг 
и когато бъде завършена 
през 2020 г., ще бъде по-
дарена на държавата. 

Завой към Южноки-

тайско море ни отвеж-
да на 137 км от Ханой в 
град Тхан Хоа. По време 
на войната във Виет-
нам американ ците раз-
рушават голяма част 
от инфраструктурата 
му, която е напълно въз-
становена, а в момента 
усилено се строи цял нов 
квартал, който тряб-
ва да посрещне идната 
пролет всички турис-
тически организации в 
страната на годишната 
им конференция. 

Само 15 километра 
ни делят от Тихия океан. 
Докато пътуваме, се на-
слаждаваме на звучните 
гласове на виетнамски-
те ни приятелки, които 
ни пеят „Моя страна, 
моя България“ и „Пътнико 
свиден, пътнико млад“, и 
за нула време стигаме 
крайбрежната улица на 
курортното градче Сам 
Сон. То малко напомня 
на Promenade des Anglais 
на Френската Ривиера. 

Най-новият хотел в Нин Бин

1500 лодки очакват туристи за уникална разходка по реката в Нин Бин, където местността с 

подписа на Ирина Бокова от това лято е под защитата на ЮНЕСКО

Из улиците на Ханой 

Курортен комплекс в градчето Сам Сон на Тихия океан

Снимки авторът

Тук „български строител“ значи преуспял, а училите у нас са в       
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Различна е само гледка-
та на десетките риба-
ри, излезли от средно-
щен лов в океана. Жени и 
деца разплитат мрежи, 
в които са уловени малки 
рачета и рибки, с надеж-
да да изкарат поне до-
лар. Често обаче уловът 
струва няколко цента. 

О т  т у к  н а с е т н е 
следва обиколка на Ха-
ной, т.е. влизаме без 
страх в окото на индус-
триална буря. Перифери-

ята й обаче е в сърцето 
на града. Омотан в жици, 
които скриват къщите 
и препъват малцината, 
ползващи краката си за 
придвижване (в 8-мили-
онен Ханой, по-голям с 
милион от цяла Бълга-
рия, има 6 милиона мо-
топеди), центърът при-
тиска с безкраен шум на 
мотори и клаксони от 5 
часа сутринта. Хората 
живеят пред вратите си 
– на открито и на земя-
та. Тротоарите почти 
навсякъде са превър-
нати в кухни или нещо 
като заведения за хра-
нене – рано-рано се из-
насят малки столчета, 

масички, легени с вода, 
в които се мият съдове, 
и импровизации на печ-
ки, върху които цвърчат 
мръвки. Опъват се сер-
гии - на тях едни тран-
жират и продават месо, 
други - плодове и зелен-
чуци, които тук са в из-
обилие. Търговия обаче 
се върти и директно от 
моторите. А те освен 
хората – по трима или 
четирима, превозват и 
всякаква стока, вклю-

чително по 200 табли с 
яйца, хладилници или ма-
траци…  В забързания 
ритъм на града хиляди-
те мотопеди и автомо-
били се движат в няка-
къв хаотичен синхрон и 
с ниска скорост. (Дори 
и извън населени места 
средната скорост труд-
но надвишава 50 - 60 км 
и разстояние от 200 км 
се минава за 4 часа.) 

Всъщност това,  с 
което най-трудно свик-
ва външният човек в 
мегаполиса, е организа-
цията на движението 
– червеният светофар 
не винаги е забрана, 
зеленият няма никаква 

функция, а пресичане-
то става само с бавно 
и ритмично движение, в 
което трябва да се раз-
чита на това, че тези, 
които са на колела, някак 
ще те заобиколят. И при 
цялата тази ситуация 
статистиката сочи, 
че тежките инциденти 
са рядкост, а средната 
продължителност на жи-
вота, която през 60-те е 
била 43, сега е над 70 го-
дини. В правено наскоро 

проучване социологията 
е отсякла, че Виетнам е 
втори в класацията на 
щастливите нации.

Хората създават и 
друго впечатление – че 
всички са млади. Когато 
питаме как се запазват, 
един от домакините ни 
отговаря: „Нямаме страх 
от война, нямаме страх 
от работа и много, мно-
го се смеем.“ Е, ние от-
криваме и малко измама 
– възрастните мъже до 
един ходят с боядисани 
коси. Хубавите автомо-
били също се набиват на 
очи в Ханой - всички са 
нови и японски и са част 
от другата страна на 

живота – богатство и 
лукс. Един от последни-
те му образци е новият 
подземен мол в центъра 
на града, над който е по-
строен почти цял жили-
щен квартал в безумно 
красиви и трудни за об-
хват в обектива на око-
то няколко сгради. По-
строен е от компанията 
Vingroup на споменатия 
по-горе първи милиардер 
Фам Нат Вуонг,  изгра-
дил и пагодата с 500-те 
буди. Отворен е на 26 
юли 2013-а и е реклами-
ран като най-големия 
подземен търговски и 
увеселителен комплекс в 
Азия. Има обща площ от 
230 000 кв. м и е запъл-
нен на почти 100%, като 
около 600 магазина са 
били отворени навреме 
за голямото откриване. 
Увеселителният ком-
плекс разполага с воден 
парк, ледена пързалка с 
площ 3000 кв. м, зали за 
електронни игри, кина и 
около 200 заведения за 
хранене. Над него е имо-
тен комплекс на Vingroup, 
който носи името Royal 
City. 70% от апартамен-
тите в комплекса вече 
са продадени. 

За съжаление при Ву-
онг не можем да говорим 
за „българска връзка“. 
Той е роден в Ханой и 
учи в Русия в края на 80-
те. Като приказка звучи 
историята, че спечелил 
първите си пари, като 
измислил  инстантни 
супи, докато гладувал 
като студент в Украй-
на. Така или не, днес със-
тоянието му се оценява 
на 1,4 млрд. долара, а 
Vingroup, която се тър-
гува на Виетнамската 
фондова борса, има па-
зарна капитализация от 
2,8 млрд. долара.

Това е новият „виет-
намски модел”, който е 
сходен с китайския  doi 
moi (пазарна икономика 
със социалистически 
привкус). Обясняват го 
като базиран на соци-
ално ориентираните па-
зарни механизми, които 
дават на гражданите  
стабилност, сигурност, 
бонуси за предприемаче-
ство, както и условия за 
чуждите инвеститори. 

Д нес  Българи я  не 
може да се похвали с кой 
знае какъв интерес към 
възможностите на тън-

ката ивица земя край 
океана и милионите ра-
ботни ръце там. Връзки-
те са прекъснати с про-
мяната на системата у 
нас и макар да не липсва 
взаимна любезност, но-
вите се изграждат бав-
но. От друга страна аг-
ресивната икономическа 
политика на Америка, 
която на пръв поглед, за 
да компенсира хилядите 
бомби във войната, днес 
налива милиони, създава 
сериозна конкуренция за 
страните от Европа. 

За Виетнам обаче 
страната ни си оста-
ва символ на дружба и 
добри спомени, въпреки 
че в един не твърде от-
давнашен момент доста 
от гражданите на да-
лечната република бяха 
приканени скоростно да 
напуснат страната ни. 
В Ханой всички знаят, 
че най-голямата детска 
градина (за 700 деца) е 
строена миналия век и 
подарена от българи, от 
държавата ни са доста-

вяни дори плочките, кои-
то и днес са запазени, 
а името й е „Виетнам - 
България". 

Най-големият подземен мол в цяла Азия, който е открит в Ханой през юли 2013-а, и Храмът 

с 500-те буди Бай Дин, който е напът да се превърне в един от най-посещаваните обекти в 

Северен Виетнам, са построени от първия тукашен милиардер Фам Воунг

Бившата сграда на българското посолство, в която днес е 

настанена мисията на Сингапур, и построената от българи 

детска градина

     управлението на държавата 
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Елица Илчева

В сърцето на зимата 
и съвсем в началото на 
Новата 2015 г. мнозина 
от нас се връщат в гра-
да, заредени с енергия от 
природата. Ако сте след-
вали модата в последни-
те години, вероятно сте 
прекарали празниците в 
някоя гореща далечна дес-
тинация. Но какво е зима-
та без планината и какво 
е планината без уюта на 
горските къщи? И без то-
плината на лукса, потънал 
в снега? За всички, които 
мечтаят за този уют, 
предлагаме някои от най-
интересните проекти, 
пръснати по целия свят. 
Това, което ги обединява, 
е идеята да бъдем едно-
временно вътре и навън.

Потънала в сърцето  

на Алпите

И т а л и а н с к о т о 
Сon3studio няма основание 
да е недоволно от реализа-
цията на проекта на тази 
сливаща се с пейзажа пла-
нинска хижа. Бягството 
от външна грандиозност 
тук никак не е случай-
но – то е наложено от 
живописната планинска 
обстановка недалеч от 
границата между Италия 
и Франция. Жилището из-

глежда така, сякаш всеки 
момент ще излезе от сне-
га и ще застане с геомет-
ричната си издръжливост 
отгоре му. Вдъхновява-

що тук е редуването на 
дърво и стъкло (основни 
материали, използвани в 
строителството), Chalet 
Camelot витрините са 
умишлено търсен  непро-
зрачен екстериор, който 
отразява следите на диви 
животни и самотата на 
планинския пейзаж.

Едва когато стъпиш 
вътре, сградата  разкрива 
истинската си природа. А 
тя няма много общо с пус-
тошта отвън. Удивителен 
уют и интериор отварят 
гледка към величестве-
ните Алпи. Удобството е 
преди всичко, защото само 
когато човек е в комфорт 
със себе си, може да по-
стигне пълно единение с 
природата. 

Тази луксозна къща е с 
полусглобяема конструк-
ция. Всеки детайл е съо-
бразен с математическа 
точност с местоположе-
нието си. Оборудването 
също е „настанено“ в за-
висимост от това в кой 
момент каква гледка се 
изисква. Така се ражда 
една прекрасна бохемска 
хижа.

Lakecrest Residence 

е внушителна планин-
ска хижа в Уислър, Канада. 
Тя буквално е кръстосала 
крака на върха на скала-
та край местното езеро. 
Както може да се пред-

положи, това е 
един от тези 
домове, които 
търсят ожив-
ление сред при-
родата. Твор-
ческият екип 
на Architecture + 
Design не е ос-
тавил нищо на 
случайността: 
големи стъкле-

ни витрини, опаковка от 
бразилска череша, дюшеме 
от широки дъски, дограма 
от клен и родният пясъч-
ник се събират в завладя-
ваща палитра от мате-
риали и покрития. Всичко 
това правилно „отразява“ 
величествената среда.

Според архитектите 
стаите за социално об-
щуване (кухня, трапеза-
рия, всекидневна) се ор-
ганизират заедно, като 

са събрани в едно прос-
транство и изправени на-
вън към езерото и плани-
ните отвъд. Гръбначният 
стълб на къщата завърш-
ва в най-голямото поме-
щение, което се задържа 
с конзоли над съществу-
ваща стръмен терен и се 
отваря до погледите във 
всички посоки. 

Спалните са разпо-
ложени в отделно крило, 
пряко свързани с тихия ек-
стериор на двора. Всички 
интериори са просторни и 

уютни, с минималистични 
договорености. Няма пре-
насочване на вниманието 
към мебелите, защото 

фокусът е 
върху разно-
образието 
о т  м а т е -
рии. 

Закотвени в здрава скала

Тъмносивата планин-
ска къща, проектирана от 
архитектур-
ното студио 
Miurash in  + 
Assoc i a t e s, 
е  замаски -
р а н а  м еж -
ду дървета 
по наклонен 
терен в Ка-
руизава, Япо-
ния.  Отвън 
тя има най-
безличното 

излъчване – прилича на 
павилион. Входът откъм 
високата страна пред-
ставлява обикновен ме-
тален мост, който не 
приканва особено гос-
топриемно да се влезе 
вътре. Зад вратата оба-
че се разтваря топъл и 

съвременен интериор. 
Всичко е облечено в дър-
во, а пространствата са 

разчупени от стръмни 
стъпала и почти лишени 
от мебели. Защото иде-

ята е да се усети 
твърдият допир 
със земята. Най-
защитен от досе-
га с външния свят 
е средният етаж. 
Третото ниво, ус-
ловно наречено от 
авторите на проек-
та „долната земя“, 
отвежда към широ-
ки стъпала, които 
буквално спират 
в бездната. Тайн-
ственото присъст-
вие и отражение на 

околните гори е наложено 
с широките прозорци.

Планинската резиден-

ция е закотвена на наклона 
на три места. Архитекту-
рата е призив към нуждите 
на собственика за присъе-
диняване към околностите 
по много личен начин - това 
е довело до създаването на 
наклонената стълба – при-
личаща повече на покрив. Тя 
може да се използва само 
за съзерцаване на гледка-
та към гората.

Вертикални прозорци 
и облицовки се стремят 
да подражават на високи-
те дървета наоколо. Дали 
този тип модерна архи-
тектура е подходяща за 
вашата чаша чай?

Lakecrest Residence

Проектът 

на Miurashin + Associates

Проектът 

на Сon3studio
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Възложител: Столична община, район „Лю-
лин"

Описание: Предмет на настоящата общест-
вена поръчка е „Смяна предназначението на 33-о 
ОУ в обединено детско заведение 33 (33-о ОДЗ) и 
изпълнение на ремонтно-възстановителни рабо-
ти за осигуряване на експлоатационната и про-
ектна сигурност на строителната конструкция 
на сградата, осем броя нови детски площадки и 
ограда по регулационни граници“. Място за из-
пълнение: гр. София, жк „Люлин“ - 3м.р., ул. „308“. 
Срок за изпълнение съгласно офертата на кла-
сирания на първо място участник. Важно: Всеки 
участник в настоящата процедура за възлагане 
на обществена поръчка е длъжен да се запознае 
с инвестиционните проекти и техническата 
документация, свързани с изпълнението на по-
ръчката, след което да подпише декларация по 
образец, приложен към документацията - Прило-
жение №3. За обекта, предмет на настоящата 
процедура, има издадено разрешение за строеж 

№48/03.12.2014 г., влизащо в сила на 30.12.2014 г., 
за „Смяна предназначението на 33-о ОУ в обеди-
нено детско заведение 33 (33-о ОДЗ) и изпълнение 
на ремонтно-възстановителни работи за осигу-
ряване на експлоатационната и проектна сигур-
ност на строителната конструкция на сградата, 
осем броя нови детски площадки и ограда по ре-
гулационни граници“. Инвестиционните проекти 
са на разположение на сайта на СО - район „Лю-
лин“ www.lyulin.bg, раздел „Профил на купувача“, и 
следва да бъдат разгледани от представители 
на потенциалните участници. Огледът на стро-
ителната площадка е задължителен. Заявка за 
оглед следва да бъде направена един ден по-рано 
на тел. 02/923-72-77. Финансирането на обекта 
на обществената поръчка предстои да бъде 
осигурено от бюджета на Столична община за 
2015 г. и 2016 г. В случай че до края на 2016 г. не 
бъде осигурено финансиране за изпълнението на 
поръчката, процедурата ще бъде прекратена с 
мотивирано решение на Възложителя.

Възложител: Община Казанлък
Описание: Предмет на настоящата об-

ществена поръчка е: Изграждане на зони за 
отдих и спортна площадка в община Казанлък 
по две обособени позиции: Обособена позиция 
1: Зона за отдих на ул. „П. Д. Петков“ в кв. „38”, 
УПИ I – за озеленяване, и Зона за отдих на ул. 

„Бузлуджа“ в кв. „35”, УПИ Х; Подобект 1: Зона 
за отдих на ул. „П. Д. Петков“ в кв. „38”, УПИ 
I - за озеленяване; Подобект 2: Зона за отдих 
на ул. „Бузлуджа“ в кв. „35”, УПИ X; Обособена 
позиция 2: Спортна площадка в кв. „450”, УПИ 
II - за младежки дом и увеселителен център в 
гр. Казанлък

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България" 
АД

Описание: „ЧЕЗ Разпределение България” АД 
провежда открита процедура за възлагане на об-
ществена поръчка с предмет: „Аварийни строи-
телно-ремонтни работи по част архитектурно-
строителна, конструктивна и хидроизолация на 
трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпреде-
ление България“ АД, гр. София“. Предметът на по-
ръчката е разделен на четири обособени позиции, 
както следва: Обособена позиция 1 – „Аварийни 
строително-ремонтни работи по част архите-
ктурно-строителна, конструктивна и хидрои-
золация на трафопостове на територията на 
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София – ОЦ 
„Изток“; ОЦ „Изток“ обхваща следните общини:  
„Младост”, „Искър”, „Изгрев”, „Студентски град”, 
„Панчарево”, „Средец”.  Обособена позиция 2 – 
„Аварийни строително-ремонтни работи по част 
архитектурно-строителна, конструктивна и хи-
дроизолация на трафопостове на територията 
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. София – 
ОЦ „Запад“; ОЦ „Запад“ обхваща следните общини: 
„Люлин”, „Възраждане”, „Красна поляна”, „Илинден”, 
„Връбница”, „Нови Искър”, „Банкя”. Обособена пози-
ция 3 – „Аварийни строително-ремонтни работи 
по част архитектурно-строителна, конструк-
тивна и хидроизолация на трафопостове на тери-
торията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, гр. 
София – ОЦ „Север“; ОЦ „Север“ обхваща следните 
общини: „Сердика”, „Слатина”, „Оборище”, „Подуя-
не”, „Кремиковци”, „Надежда”. Обособена позиция 
4 – „Аварийни строително-ремонтни работи по 
част архитектурно-строителна, конструктивна 
и хидроизолация на трафопостове на територия-

та на „ЧЕЗ Разпределение България“АД, гр. София 
– ОЦ „Юг“; ОЦ „Юг“ обхваща следните общини: 
„Овча купел”, „Витоша”, „Триадица”, „Красно село”, 
„Лозенец”.  Всеки участник може да участва само 
за една обособена позиция. Критерият за оценка 
е „най-ниска цена”. Класирането на участниците 
се извършва за всяка обособена позиция поотдел-
но. На първо място за съответната обособена 
позиция се класира участникът, предложил най-
ниска цена за изпълнение на видовете и количе-
ства работи, описани в съответната количест-
вено-стойностна сметка. Договор се сключва за 
всяка обособена позиция поотделно с класирани-
те на първо място за съответната обособена 
позиция участници. Срокът на договора е 24 ме-
сеца, считано от датата на сключването му или 
до достигане на стойността, за която е сключен, 
в зависимост от това кое събитие настъпи пър-
во. Изпълнението на договора за съответната 
обособена позиция ще се извърши в зависимост 
от техническата готовност на Възложителя за 
възлагане на изпълнението и ще се осъществява 
на база възлагателни протоколи. Във всеки въз-
лагателен протокол се посочват: № на договор, 
№ и дата на възлагателния протокол, видовете 
работи и тяхното количество и цената на база 
единичните цени от приложената към договора 
количествено-стойностна сметка, сроковете за 
изпълнението, видовете материали, които Изпъл-
нителят трябва да достави, и друга информация, 
необходима за изпълнение на съответните видо-
ве работи. Приемането на извършените работи 
по всеки възлагателен протокол се удостоверява 
с приемно-предавателен протокол, подписан от 
страните по договора.

Възложител: Община Лъки
Описание: Описание на поръчката: Обосо-

бена позиция 1 „Реконструкция на улица „Дичо 
Петров” от о.т. 412 до о.т. 420, от условен ки-
лометър 0+000 до километър 0+115,72, кв. „13”, 
„60” и „62”. Началото на обекта е кръстовище 
с улица „Дичо Петров” от о.т. 412. В участъка 
до о.т. 414 са предвидени паркинги за напречно 
паркиране от двете страни на улицата, като 
паркингът вляво от оста ще бъде изграден на 
мястото на стара сграда, която ще бъде раз-
рушена. Ще бъдат изградени и нови тротоари с 
ширина 2,50 метра. Ширината на улицата след 
о.т. 414 варира между 4,25 метра и 6,25 метра в 
зависимост от местоположенията на същест-
вуващите подпорни стени и огради. Обособе-
на позиция 2 „Ремонт на улица „Дичо Петров” 
от километър 0+000 до 0+292,62”. Улица „Дичо 
Петров” е с дължина 292,60 метра и габарит 
10,5 метра до 12,2 метра. Тротоарите в отдел-
ните участъци са с различна ширина. Предвижда 

се частично фрезоване на старата настилка, 
изкърпване на деформираната повърхност и 
цялостно преасфалтиране на улицата с един 
пласт плътен асфалтобетон 4 см. Демонтират 
се повредените пътни бордюри и на тяхно мяс-
то се монтират нови. Предвижда се нов трото-
ар на местата, където липсва такъв, изцяло с 
тротоарни плочи 30 на 30 на 4 см. Предвидено 
е поставяне на липсващи пътни знаци и изпъл-
нение на хоризонтална маркировка. Обособена 
позиция 3 „Изграждане на конзолен тротоар на 
улица „Хайдушки поляни” между о.т. 124 и о.т. 
127, от условен километър 0+003 до километър 
0+152,5”. Предвижда се направа на нов тротоар 
от западната страна на ул. „Хайдушки поляни”, 
който включва премахване на съществуващата 
еластична ограда, направа на носещ конзолен 
плочест елемент, направа на монолитно изпъл-
нен тротоарен блок, монтаж на нов предпазен 
парапет с височина 110 см и възстановяване на 
нарушената част от пътната настилка.

Наименование: „Смяна предназначението на 33-о ОУ в обе-
динено детско заведение 33 (33-о ОДЗ) и изпълнение на ремонтно-
възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и 
проектна сигурност на строителната конструкция на сградата, 
осем броя нови детски площадки и ограда по регулационни граници“

Наименование: „Изграждане на зони за отдих и спортна пло-
щадка в община Казанлък по две обособени позиции”

Наименование: „Аварийни строително-ремонтни работи по 
част архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолация 
на трафопостове на територията на „ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия“ АД, гр. София“

Наименование: „Благоустрояване на улица „Дичо Петров” и из-
граждане на конзолен тротоар на ул. „Хайдушки поляни” между о.т. 124 
и о.т. 127, от условен километър 0 +003 до километър 0+152,5, гр. Лъки, 
с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Реконструкция на улица 
„Дичо Петров” от о.т. 412 до о.т. 420, от условен километър 0+000 до 
километър 0+115,72, кв. „13”, „60” и „62”; Обособена позиция 2 „Ремонт на 
улица „Дичо Петров” от километър 0+000 до 0+292,62”; Обособена пози-
ция 3 „Изграждане на конзолен тротоар на улица „Хайдушки поляни” между 
о.т. 124 и о.т. 127, от условен километър 0 +003 до километър 0+152,5”

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и монтаж-
ни работи 
Прогнозна стойност: 1 732 503.69 лева
Общо количество или обем: За обекта Обедине-
но детско заведение 33 OДЗ (33-о ОУ), предмет на 
настоящата процедура, има издадено разрешение 
за строеж №48/03.12.2014 г., влизащо в сила на 
30.12.2014 г., за „Смяна предназначението на 33-о 
ОУ в обединено детско заведение 33 (33-о ОДЗ) и 
изпълнение на ремонтно-възстановителни рабо-
ти за осигуряване на експлоатационната и про-
ектна сигурност на строителната конструкция 
на сградата, осем броя нови детски площадки и 
ограда по регулационни граници“.
Краен срок за изпълнение: Продължителност в 

месеци: 12
Срок за получаване на документация за учас-

тие: 27.01.2015 г.  Час: 16:00
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 27.01.2015 г.  Час: 16:00
Отваряне на офертите: в заседателната зала в 
сградата на СО, район „Люлин", на адрес гр. София, 
бул. „Захари Стоянов" №15
Дата: 30.01.2015 г.  Час: 11:00
За контакти: Елена Здравкова
Факс: 02 9250085
Адрес: бул. „Захари Стоянов" №15
Адрес на възложителя: www.lyulin.bg
Телефон: 02 9237240
E-mail: lyulin@sofia.bg  

Oсн. предмет: 45113000 - Работи по оформяне на 
строителната площадка 
Прогнозна стойност: 680094.6 лева
Общо количество или обем: А. За обособена по-
зиция 1: „Зона за отдих на ул. „П. Д. Петков“ в кв. 
„38”, УПИ I - за озеленяване, и зона за отдих на ул. 
„Бузлуджа“ в кв. „35”, УПИ X“: Подобект 1: Зона за 
отдих на ул. „П. Д. Петков“ в кв. „38”, УПИ I - за озе-
леняване: Основните строителни работи, пред-
видени за извършване по Подобект 1, включват: 
Архитектурно–строителни работи: обновяване 
на тротоара, изграждане на ограда с височина 
1 м, детска площадка със съоръжения, като се 
покрива с ударопоглъщаща каучукова настилка; 
нови алеи от вибропресовани бетонови блокчета 
(цветни); монтиране на нови пейки и кошчета за 
смет; Озеленяване: запазва се съществуващата 
едроразмерна дървесна растителност, структу-
рира се нов нисък и среден план, живият плет се 
допълва, детската площадка се оформя със се-
зонни цветя, затревяване, почистване; ВиК: ново 
водопроводно отклонение от съществуващ уличен 
водопровод, нова водомерна шахта, нова система 
за автоматизирано поливане, улавянето на форми-
раните по алеите води се осъществява с дъждо-
оттоци и площадкова канализация; Осветление: 
ново парково осветление с паркови осветителни 
тела със светоизточници „LED” и съответната 
кабелна мрежа, ново парково разпределително 
табло за командване на парковото осветление; 
камери за видео наблюдение; Подобект 2: Зона за 
отдих на ул. „Бузлуджа“ в кв. „35”, УПИ X: Основни-
те работи,предвидени за извършване по Подобект 
2, включват: Архитектурно–строителни работи: 
изграждане на мултифункционално игрище за мини 
футбол, баскетбол и волейбол, оградено с метална 
мрежа с PVC покритие с височина 4 м, площадката 
се изпълнява с вулканизирана каучукова настил-
ка; обособяване на фитнес зона на открито; из-
граждане на детска площадка,оградена с тревна 
и храстова растителност и ограда с височина 1 
м, оборудвана със съоръжения, пешеходни алеи се 
насипват с трамбован трошен камък и с виброп-
ресовани бетонови блокчета (цветни), обновяват 
се тротоарите; нови пейки и кошчета за смет; 
Озеленяване: запазва се съществуващата едро-
размерна дървесна растителност, сепарират се 
зоните за игра и спорт и се изолират от улич-
ното движение с новопроектирана декоративна 
растителност, почвопокривни храсти и храстова 
растителност, декоративни треви и пирении, дър-
вестна растителност, широколистна дървесна 
растителност по тротоар, затревяване; ВиК: ула-
вянето на повърхностните води се осъществява 

с дъждооттоци и площадкова канализация; Освет-
ление: за спортното игрище се монтират улични 
осветителни тела на стълбове с височина 7 м, за 
другите две площадки се монтират осветителни 
тела със светоизточници „LED” и съответната 
кабелна мрежа, камери за видео наблюдение.; Б. 
За обособена позиция 2:  „Спортна площадка в кв. 
„450”, УПИ II - за младежки дом и увеселителен цен-
тър в гр. Казанлък“: Основните работи, предвиде-
ни за извършване по обособена позиция 2, включ-
ват: Архитектурно–строителни работи: спортна 
площадка за скейтбординг и спортно катерене с 
настилка от шлайфан бетон, рампи за скейт борд, 
хоризонтални площадки от стоманобетон; стени 
за катерене; зоната за отдих и зрители се оформя 
с бетонови скамейки; паркинг за 11 автомобила; 
Озеленяване: запазва се съществуващата едро-
размерна дървесна растителност, сепарират се 
зоните за отдих и спорт и се изолират от улич-
ното движение с новопроектирана декоративна 
растителност, почвопокривни храсти и храстова 
растителност, декоративни треви и пирении, дър-
весна растителност, затревяване, сезонни цветя, 
жив плет, затревяване на паркинг елементи; ВиК: 
улавянето на повърхностните води се осъщест-
вява с дъждооттоци и площадкова канализация; 
Осветление: за скейт парка - осветителни тела 
със светоизточници „LED“, паркови осветителна 
тела със светоизточници – енергоикономични лу-
минисцентни лампи, осветителни тела, вградени 
в настилките - кръгъл корпус с предпазно бронира-
но стъкло със светоизточник „LED”, за площадка-
та за катерене -прожектори със светоизточници 
„LED”, паркови осветителна тела със светоизточ-
ници – енергоикономични луминисцентни лампи и 
съответната кабелна мрежа, ново парково раз-
пределително табло за командване на парковото 
осветление, камери за видео наблюдение.
Краен срок за изпълнение: Завършване: 
31.10.2015 г. 
Срок за получаване на документация за участие: 

19.01.2015 г.  Час: 17:30 
Срок за получаване на оферти или заявления за 

участие: 19.01.2015 г.  Час: 17:30
Отваряне на офертите: Зала №6 в сградата на 
общинска администрация Казанлък, находяща се на 
бул. „Розова долина" №6 в гр. Казанлък
Дата: 20.01.2015 г.  Час: 11:00
За контакти: инж. Перуника Христова
Факс: 0431 98266
Адрес: бул. „Розова долина" №6
Адрес на възложителя: www.kazanlak.bg  
Телефон: 0431 98238
E-mail: krasiv@kazanlak.bg  

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 1 000 000 лева
Краен срок за изпълнение: Срок на изпълне-
ние в месеци: 24
Срок за получаване на документация за 

участие: 09.02.2015 г.  Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 09.02.2015 г.  Час: 16:00

Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Ев-
ропа” №2
Дата: 10.02.2015 г.  Час: 10:00
За контакти: Анна Икономова
Факс: 02 8272171;02 8270332
Адрес: ул. „Цар Симеон" №330
Адрес на възложителя: www.cez-rp.bg  
Телефон: 02 8958902

Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и мон-
тажни работи 
Прогнозна стойност: 364 284.19 лева
Общо количество или обем: Изпълнение на 
СМР на обекти по следните обособени позиции: 
Обособена позиция 1 „Реконструкция на улица 
„Дичо Петров” от о.т. 412 до о.т. 420, от ус-
ловен километър 0+000 до километър 0+115,72, 
кв. „13”, „60” и „62”; Обособена позиция 2 „Ремонт 
на улица „Дичо Петров” от километър 0+000 до 
0+292,62”; Обособена позиция 3 „Изграждане на 
конзолен тротоар на улица „Хайдушки поляни” 
между о.т. 124 и о.т. 127, от условен километър 
0 +003 до километър 0+152,5”
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 65

Срок за получаване на документация за учас-

тие: 27.01.2015 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 27.01.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: Сградата на община 
Лъки, ул. „Възраждане” №18, етаж 3, Заседател-
на зала.
Дата: 28.01.2015 г.  Час: 10:00
За контакти: инж. Стела Атанасова и Емилия 
Стоянова - юрисконсулт
Факс: 03052 2168
Адрес: ул. „Възраждане“ №18
Адрес на възложителя: www.oblaki.com  
Телефон: 03052 2255
E-mail: obshtinalaki@abv.bg  

Още на: www.vestnikstroitel.bg
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ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Къща на брега на морето, две семейства, две прия-
телки – Ана и Йозефа, една невъзможна любов и ужасен 
инцидент. Изведнъж всичко се разпада на парчета. 

12 години по-късно последиците изглеждат все толко-
ва ужасяващи. Голямата мечта на Ана - млада и чаровна 
жена от Кил, е да има собствено семейство. Преди го-
дини по време на лятната ваканция Ана извършва голяма 
глупост, като разбива семейството на своята най-добра 
приятелка Йозефа. Опитвайки се поне частично да изкупи 
вината си, Ана иска да осинови Йенс - 11-годишния син на 
Йозефа, който остава без майка. В същия момент се поя-
вява и бащата на момчето - Ливио, който обаче не вдъхва 
особено доверие. Освен това до момента той никога не се 
е интересувал от своя син и дори не е признал за неговото 
съществуване на семейството си. Ана и Ливио се борят 
за попечителство над нещастното момче, ала бъдещето 
не може да започне, преди да се изясни миналото. Трябва да 
се обяснят вината, тъгата и жаждата за изкупление и да 
се даде прошка. Спомените за съдбовния инцидент, който 
променя завинаги живота на Ана, Йозефа и на техните 
семейства, не са забравени. Те преобръщат коренно и жи-
вота на малкия Йенс, който е поставен в емоционалния 
център на повествованието.

„На морето“ е роман, в който напрежението непрес-
танно расте, докато читателят се потапя в мрачната 
история от миналото. Книгата започва като откъс от 
френско кино и завършва като грандиозен холивудски 
филм. Der Tages-Anzeiger определя произведението като 
„една от онези книги, които не можеш да оставиш настра-
на до самия й край. Това е трилър без герои и злодеи, но с 
мистериозни трагични случаи, които поставят пред чи-
тателя въпроси за вината и прошката“.

Швейцарският писател Тим Крон е успял по невероя-
тен начин да пресъздаде цялото многообразие от събития 
и да повдигне екзистенциални въпроси, като създава слож-
на мрежа от отношения между героите. Неговото главно 
внушение е, че най-голямото извисяване на човека се крие 
в признанието за допуснатите грешки.

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Един от най-успешните 
италиански певци и компо-
зитори – Ерос Рамацоти, 
ще се срещне отново с 
българската публика на 26 
септември 2015 г. Изпълни-
телят ще зарадва своите 
фенове с грандиозен кон-
церт в „Арена Армеец”, на 
който ще представи най-
доброто от своята кари-
ера. Самото шоу ще бъде 
нещо специално, но засега 
се пази в строга тайна от 
страна на мениджмънта 
на артиста.

Ерос Рамацоти е извес-
тен с това, че в своите 
записи и концертни про-
дукции не пести средства 
и винаги кани някои от 
най-добрите музиканти в 
света като Стив Вай, Ре-
джи Хамилтън, Карлос Сан-
тана и много други. Той е 
прочут и с многобройните 

си хитови дуети със звез-
ди като Тина Търнър, Шер, 
Анастейша, Рики Мартин, 
Никол Шерцингер, Андреа 
Бочели и т.н.

Мнозина го определят 
като „странна птица”, но 
той се описва като обик-
новен и дори малко при-
теснителен човек. „Един-
ственото място, където 
разбирам, че съм по-популя-
рен, отколкото си мисля – 
това е пространството из-
вън дома ми”, споделя той. 

На сцената – мястото, 
където се обяснява в любов 
на своите фенове, не обича 
да се преоблича повече от 
два пъти (зависи главно 
от температурата), тъй 
като за него най-важни са 
музиката и публиката. 

Друга характерна не-
гова черта е точността, 
поради което спектакли-
те му започват в обявения 
час. Без никакви изключе-
ния. 

Относно „митовете 

в музиката”, за какъвто 
е считан и самият той, 
Ерос Рамацоти коментира 
в автобиографичната си 
книга: „Понякога музиката 
те митологизира, превръ-
ща те в идол и ти отнема 

цялата човечност. Помни 
обаче, че преди да бъдеш 
певец, си човешко съще-
ство...”.

Билетите за концерта 
на Ерос Рамацоти струват 
между 60 и 150 лв.

Певецът идва на 26 септември 

„София филм фест в Пампорово“ ще се прове-
де от 3 до 6 януари в зимния курорт. В рамките 
на четири дни поливалентната зала на хотел 
„Перелик“ ще се превърне в киносалон, в който 
ще бъдат показани нови некомерсиални светов-
ни и български заглавия.

Пилотното издание на „София филм фест в 
Пампорово“ ще бъде открито в 20.00 часа на 3 
януари с лентата „Светът е голям и спасение 
дебне отвсякъде“ на режисьора Стефан Коман-
дарев по едноименния роман на Илия Троянов и с 
музика на Стефан Вълдобрев. Очаква се филмът 
да бъде представен от продуцента му Стефан 
Китанов, а след прожекцията зрителите ще 
имат възможност да разговарят с него.

Билетите за всички прожекции ще струват 
6 лв.

„Нощ в музея” и „Нощ в 
музея 2” се превърнаха в све-
товни хитове, но трябваше 
да мине известно време, 
преди режисьор Шон Леви 
и актьорът Бен Стилър да 
се убедят, че ще има трети 
филм от комедийната поре-
дица. „Търсихме определящ 
принцип – основателна при-
чина да се направи трети 
филм. Едва когато се появи 
идеята за риска от гибелта 
на магическата плочка, по-
чувствахме, че най-накрая 
сме открили основна тема 
и мотив както за героите, 
така и за нас, създателите 
на филма. В новия филм ние 
не просто сме в нов музей 
- ние се борим за живота 
на самата магия“, споделя 
Леви. 

След като вече разпола-
га със сюжет, режисьорът 
няма търпение да се завър-

не към невероятния свят, на 
който е главен архитект: 
„Има някакво чудо в думите 
„ами, какво ще стане, ако“, 
което вдъхва живот в тези 
ленти. Новият филм има 
чувство за хумор и добро-
сърдечност, които са за-
владяващи. Наясно съм колко 
съм привилегирован да съм 
създател на тези светове и 
приключения”, признава той.

Първият „Нощ в музея” 

беше едновременно филм 
за баща и син и зрелищ-
но приключение. Целта на 
създателите на продукци-
ята този път е била да се 
върнат към темата, без 
това обаче да поставя под 
съмнения най-зрелищния 
спектакъл, който някога са 
правили. Филмът е за това 
колко трудно е понякога да 
приемеш промяната и да 
пуснеш хората, които оби-

чаш. При Лари (Бен Стилър) 
това се отнася за сина му 
тийнейджър, който може да 
отиде в колеж или да зами-
не; това се отнася и за му-
зейните създания, които са 
изложени на риск и може да 
загубят магията си.

 „Харесва ми темати-
ката на тези филми”, казва 
Бен Стилър. „Те са се пре-
върнали в част от нашата 
култура. Разказват как хо-
рата отиват в музея, за да 
видят експонатите. Наис-
тина е забавно, когато вля-
за в музей и видя, че имат 
програма за през нощта. 
Много възрастни хора ми 
казват: „Страхотно се за-
бавлявахме с децата си по 
време на посещение в музея 
с преспиване.“ А аз отвръ-
щам: „Страхотно! А нещо 
оживя ли?“, споделя Стилър.

Докато първите два 

филма са заснети в САЩ, 
то новото приключение 
включва екип от Обединено-
то кралство. „Това ни свърз-
ва със света навън, като ни 
позволява да изследваме 
някои забавни аспекти на 
културния сблъсък”, смята 
Леви. 

Основан в Лондон през 
1753 г., Британският музей 
е първата в света Нацио-
нална обществена галерия. 
В днешни дни около шест 

милиона души го посещават 
годишно, за да видят колек-
цията от невероятни арте-
факти от цял свят, включи-
телно Розетския камък и 
скулптури от Партенона. 
Екипът на „Нощ в музея: Тай-
ната на гробницата” рабо-
ти в Лондон в продължение 
на няколко дни, заснемайки 
екстериора и вътрешния 
двор на Британския музей, 
който е най-големият по-
крит площад в Европа.
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50%

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – РЕКЛАМНИ КАРЕТА

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

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

За контакти: 

0888 55 39 50 – Ренета Николова

0884 20 22 57 – Калоян Станчев

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  225х48 пиксела
Цена 150 лв./месец

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 10 кв. см 20 лв. 

6. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

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

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

Снимки Денис Бучел
Предпечат „Вестник Строител“ ЕАД

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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

 ПРОФЕСИОНАЛНО ФОТО И ВИДЕО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
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Kristalina Georgieva, Vice President of the European Commission in charge of Budget and Human Resources:

Mrs. Georgieva, for sev-

eral months you have been 

occupying the highest po-

sition that Bulgarian repre-

sentative had in the EC, Vice 

President of the European 

Commission in charge of 

Budget and Human Re-

sources. What are your main 

tasks? 

The time in which we live 
sets the priorities. We are go-
ing through a period of difficult 
and hesitant recovery of the 
European economy from the 
worst post-war crisis. For the 
European Commission team 
this means that our main 
task, including in the area of 
budget and human resources, 
is to give a new boost to in-
vestment in Europe. Only in 
this way economy can return 
to stable growth, provide jobs 
and incomes to European citi-
zens. 

This priority forms the 
three main goals for me and 
my team also in the area of 

budget. First, we should en-
sure stable financial resourc-
es for the annual European 
financial plan. Second, we 
should ensure that the budget 

is used to fund programs and 
activities that generate com-
petitiveness, growth, jobs 
and social benefits. Third, we 
should ensure that the money 

is used effectively and pre-
serve it from abuse. 

How should be funds al-

located in the EU? 

Mr. Glosov, what is the out-

come for the past 2014? What 

was it for the construction sector?

For the construction industry 
2014 was one of the hardest and 
most critical years. In addition to the 
continued steady trend since 2010 
for low turnover and a negative 
rate of development, the past year 
will be remembered also with its 
political instability – resignation of 
the government, caretaker cabinet, 
early elections and lengthy negotia-
tions for a new regular government. 
To this we add the suspended 
funds under European programs, 
delayed payments from the state 
and municipalities to construction 
companies, intercompany indebted-
ness – all factors that do not work 
in the interest of business. So defi-
nitely 2014 put to the test not only 
the sustainability of the industry but 
also the very BCC. All resources 
and authority of the Chamber were 
directed to protect our members 
and their right to work and receive 
payment for their work, to have a 
competitive and transparent busi-
ness environment, to develop their 
capacities. If we look at the figures, 
prepared by the unit for analyses of 
the Chamber, we can see that the 
turnover of construction companies 
is formed mainly from orders of the 
state and municipalities, financed 
with European funds, and this has 
a direct impact on the sector. Over 
90% of construction companies 
register a significant reduction in 
turnover, and over 15% of small 
companies have frozen their ac-
tivities. These are alarming facts 
that require greater activity from 
us to reverse the trend. We under-
stand that this depends not only 

on BCC but we have to generate 
and develop ideas and documents, 
to have offensive position and in a 
constructive spirit, in dialogue with 
the competent authorities to seek 
solutions to the problems. 

When you said “guidelines”, 

at the beginning of the new year 

what will be the main priorities in 

the work of the Chamber? 

The guidelines for the work 
of BCC for 2015 were discussed 
and approved at the General Meet-
ing of the Chamber held in Veliko 
Tarnovo. Firstly, our active position 
remains to bring legislation in the 
field of construction in accord-
ance with the changing conditions 
in the sector, European legislation 

and specific conditions in Bulgaria. 
For this purpose, the developed in 
2014 drafts of the Spatial Plan-
ning and Regional Development 
Act, Law on Construction and 
Urban Planning Act and related 
amendments to the Construction 
Chamber Act (available to all inter-
ested organs – various ministries 
and government agencies) should 
be tabled to the relevant parlia-
mentary committees demanding 
coordination and inclusion in the 
agenda of the National Assembly. 
In connection with the adoption of 
the European directive for imple-
mentation of public procurement 
and its entry into force in 2015 
and 2016 among the main priori-
ties of the Chamber is to actively 

participate in the development of 
the new Public Procurement Act 
and the Regulations for public 
procurement in construction. On 
this task we will continue to work 
together with colleagues from the 
Chamber of Engineers in the In-
vestment Design and the Chamber 
of Architects in Bulgaria. We will 
emphasize on standardization of 
procedures and documents con-
cerning construction contracts. In 
2015 the Chamber will continue to 
work on creating a unified system 
of structure works and formation of 
expenditure norms. This will create 
a favorable environment for evalu-
ation of documentation, therefore 
– avoid judicial procedures that 
hinder the construction process. 
Of course, professional discus-
sion should be made and should 
be formed broadest consensus to 
be successful. Particular atten-
tion should be paid to good legal 
basis for the implementation of 
construction programs for energy 
efficiency. We believe that there is 
tremendous opportunity in this pro-
gram for implementation of con-
struction in the direction of small 
and medium-sized companies. The 
fund, which was specially created 
by the government with a budget 
of BGN 1 billion for sanitation of 
prefabricated buildings, which re-
main outside the scope of the new 
European programs, is the tool for 
ensuring employment of small and 
medium-sized enterprises, which 
should be used to maximum size. 
For this purpose, the Chamber will 
work very closely with the relevant 
government authorities to acceler-
ate the implementation of the en-
ergy efficiency program. 

Eng. Svetoslav Glosov, BCC Chairman:

I believe that 2015 for BCC and the sector will 
be the most dynamic of all years so far 

Operational programs 
in 2014 – 2020

The new programming period 2014 – 2020 
has begun but whether we will soon have ac-
cess to the funds provided for our country in 
the coming years? Money under the opera-
tional programs and other EU tools will reach 
the beneficiaries and hence – the population 
and business. Thus we will achieve economic 
growth and a better life. But the real work can 
begin only after the final versions of the op-
erational programs are approved by Brussels. 

According to the general framework, set 
by the Partnership agreement of our country 
with the EU, the resources available will be 
15.697 billion euros. Bulgaria was the 12th 
member state that ended negotiations on the 
document with EC and its formal approval was 
on 7 August last year. It defines the strategy 
for an optimal use of EU structural and invest-
ment funds in our country, outlining the terms 
for investing the money. 

The EU funds under the seven operational 
programs are totally 7.4 billion euros. 

The approved programs so far are two. 
The EC said “yes” for OP “Human Resources 
Development” at end-November. Procedures 
for promoting active working young people 
should be announced under the program, 
as well as support for employment and inde-
pendent living. Enterprises will be supported 
to adapt human resources in priority sectors, 
securing investment to improve conditions 
and organization of work. The second ap-
proved operational program is “Transport and 
Transport Infrastructure” (OPTTI). About the 
green light that EC gave us announced Prime 
Minister Boyko Borisov on 18 December last 
year after his visit to Brussels, where he had a 
working meeting with European Commission 
President Jean-Claude Juncker. 

The key objective of the 
Juncker Commission is to 
achieve more growth, more 
jobs and investment for Eu-
rope. That is why in the com-
ing years the European budget 
will continue to allocate funds 
in these areas. The agree-
ment, which we achieved for 
budget 2015, is a step in this 
direction – for example in the 
area of competitiveness for 
growth and jobs we plan al-
most 4 billion euros more than 
in 2014.

The European Union was 
founded on the principle of 
solidarity – more wealthy 
countries help others so as 
to achieve a gradual conver-
gence among all. This is the 
true meaning of cohesion 
policy. History shows that this 
philosophy works – look at 
Spain, Portugal and Poland for 
example. Apart from that we 
help countries outside Europe, 
where every euro can achieve 
and achieves even greater 
effect. This principle should 
continue to be followed. 

E u rop e a n  C o m m i s -
sion President Jean-Claude 
Juncker very clearly defined 
its main purpose to the new 

staff – restart of the European 
economy. In recent years Eu-
rope has experienced one of 
the worst financial and eco-
nomic crises in its post-war 
history. To maintain stabil-
ity of their financial systems, 
governments have introduced 
many restrictions, but slowed 
the growth of economies and 
left many people jobless. A 
lot of Europeans got desper-
ate and lost faith. At the same 
time, other countries around 
the world continued to move 
forward – such as China. Now 
is the time for Europe to catch 
up, to go in the right direction, 
to push the economy, to re-
store confidence in people, to 
offer them a better life. To be 
a generator of this change, 
the European Commission 
proposed investment plan 
for Europe worth 315 billion 
euros. 

The objectives of the 
document are in line also with 
priority tasks of the European 
Union – developing digital 
economy, energy efficiency, 
improving transport infrastruc-
ture, competitiveness of Euro-
pean education, research and 
innovation. 
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Футбол

Тенис F1

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Привържениците на 
„Левски” няма да могат 
да  гледат мачове  от 
сектор А на „Герена“ и 
през про лет та. Трибуна-
та достигна пълната си 
височина, но по нея има 
още доста довършител-
ни работи, за да приеме 
публика. По предварител-
ни разчети тя трябва да 
се сдобие с необходими-
те документи и актове 

през втората половина 
на май. Тогава приключва 
и първенството в А гру-
па. През януари 2015 г. ще 
бъде завършена зидария-
та и всичко по покрива 
на ВИП ложите, ще се 
правят хидроизолация-
та и ВиК връзките. През 
февруари и март е пла-
нирано поставянето на 
гипсокартон и дограми, 
както и работа по елек-
трическата инсталация. 
През март и април ще бъ-
дат готови асансьорите. 
За четвъртия месец на 
годината е предвидено и 

поставянето на седалки 
– трибуната ще е с капа-
цитет 6 хил. места и ще 
има 16 ВИП бокса. В края 
на април ще бъде сложено 
асфалтовото покритие 
пред сектора. Тогава ще 
се обзаведат новите съ-
блекални, съдийски стаи 
и ресторантът към ло-
жата. Ако всичко върви 
по план, то за 101-годиш-
нината на „Левски” три-
буната трябва да бъде 
пусната в експлоатация. 
Все още не е ясно кога ще 
бъде сложена козирката, 
която струва 2 млн. лв. 

и ще бъде произведена в 
Германия. 

Сектор А на „Герена“ 
бе взривен на 3 февруа-
ри 2013 г., за да започне 

повторното му изгражда-
не през лятото на съща-
та година. С него се зае 
председателят на Упра-
вителния съвет на „сини-

те“ Иво Тонев. Той уточ-
ни, че ако се намерят 
свежи средства, сектор 
А може да бъде завършен 
и предсрочно.

Фернандо Торес пове-
че няма да играе за „Чел-
си”, след като официално 
бе обявено, че „Милан” ще 
го привлече за постоянно 
и той ще стане собстве-
ност на „росонерите“ от 
5 януари. Информацията 
бе обявена в официалния 
сайт на „сините“, но не се 
посочва цена.

Испанецът първона-
чално премина в състава 
на италианския тим под 
наем за два сезона, но до 
момента тотално разо-
чарова с играта си. И тъй 
като „Милан” искаше да 
го използва за разменна 
монета, за да привлече в 
редиците си крилото на 
„Атлетико” (Мадрид) Ал-
есио Черчи, а Торес не е 
собственост на отбора, 
то нещата станаха дос-

та сложни.
Медиите на Апенини-

те, както и тези в Испа-
ния, твърдят, че Ел Ниньо 
ще се завърне на „Висенте 
Калдерон“, а в обратната 
посока ще потегли Черчи, 
който ще подсили „Росо-
нерите“. Информацията 
бе потвърдена официално 
и от клубната телевизия 

на италианския тим, като 
се очаква повторният 
дебют на нападателя да 
бъде срещу „Реал” (Мад-
рид). От „Челси” изказаха 
чрез официалния си сайт 
благодарности на Торес, 
който изкара в клуба близо 
три години, след като бе 
купен от „Ливърпул” през 
януари 2011 г.

Президентът на Ита-
лианската футболна феде-
рация (FIGC) Карло Тавекио 
е твърдо решен да проме-
ни формата на серия А.

Той иска да намали 
участващите отбори в 
елитното първенство от 
20 на 18, като това най-
вероятно ще се случи през 
2016 г. „Голямата ни цел 

през следващата година е 
намаляване на тимовете 
и класиране на Евро 2016”, 
сподели Тавекио. „Искаме 
да гласуваме промените 
за сезон 2016/17 през юни 
догодина. Серия А ще е 
съставена от 18 тима, а 
серия Б – от 20”, сподели 
още той, като подчерта, 
че реформата ще повиши 

нивото на първенството. 
Тавекио подкрепи и селек-
ционера на „скуадрата” 
Антонио Конте, който 
поиска повече дни за под-
готовка на националите 
преди европейското пър-
венство.

Наставникът на „Лу-
догорец ”  Георги  Дер-
менджиев демонстрира 
самочувствие и вяра в 
развитието на отбора в 
бъдеще. Той изрази уве-
реност, че „орлите“ се 
нуждаят от съвсем мал-
ко, за да прескочат гру-
повата фаза в Шампион-
ската лига и да играят 
1/8-финал. В първото си 
участие в турнира тази 
година отборът от Раз-
град завърши на 4-ото 
място в групата си с 4 
спечелени точки.

„Съжалявам, можеше 
да вземем още минимум 
една точка. Това щеше 
да означава изключител-
но много за нас. Умните 
хора правят разликата 
между вътрешно първен-
ство, Шампионска лига и 
Лига Европа. Много кри-
тици се опитаха да ме 
обвинят за това, че ня-
кои мачове от вътрешния 
шампионат бяха на по-ни-
ско ниво, но видяхте, че 
футболистите показаха 
изключителен характер и 
подобриха играта си. Аз 
вярвам и бъдете сигурни, 
че няма да е изненада, 
ако в бъдеще прескочим 
груповата фаза на Шам-
пионската лига“, отсече 
Дерменджиев. Наставни-
кът разкри още, че вече 

се работи по зимната 
селекция, но няма да е 
изненада и ако не бъдат 
привличани нови футбо-
листи. „Имаме достатъ-
чен брой състезатели, и 
то качествени. Наблю-
даваме футболисти на 
няколко позиции, но ще ги 
привлечем само ако е не-
обходимо. Със сигурност 
те ще бъдат по-висока 
класа от наличните ни 
играчи. Иначе няма сми-
съл да ги взимаме. Но под-
чертавам, че ще правим 
селекция само при необ-
ходимост. На този етап 
едва ли ще се разделим 
и с някои от основните 
ни играчи. Тези футболи-
сти са доказали качест-
вата си. Ако евентуално 
пристигнат оферти, соб-
ственикът ще реши как-
во да правим. За момента 
обаче разчитам на абсо-
лютно всички“, каза още 
специалистът.

Накрая  той даде и 
своята оценка на измина-
лата 2014 г., която опре-
дели като „луда и успеш-
на“. „Мисля, че „Лудогорец“ 
напълно заслужи класира-
нето си с поведението 
си в Европа. Цялото ръко-
водство се държа на ви-
соко ниво и няма никакви 
забележки от УЕФА. Бяха 
посрещнати отбори като 
„Реал”, „Ливърпул” и „Ба-
зел”. Само човек, който 
не е работил в сферата 
на футбола, не знае колко 
коства това. Видяхте, че 
стадионът беше козме-
тично ремонтиран, за да 
се проведат тези мачове. 
Пожелавам си през новата 
година отново да спече-
лим титлата и да влезем 
в групите на Шампионска-
та лига. Но трябва да зна-
ете, че в нашия клуб много 
се държи на думите и те 
трябва да станат факт“, 
сподели още той.

През януари ще се работи 
по хидроизолацията и ВиК връзките

Първата ни ракета при 
мъжете Григор Димитров е 
амбициран да надгради през 
новия сезон постигнатото 
през 2014 г., като желанието 
му е да спечели първа титла 
от Големия шлем. Димитров 
в момента работи усилено в 
Калифорния, след което ще 
се премести в Австралия, 
очаквайки първия турнир от 
Шлема за 2015 г.

Димитров, в момента 
11-и в световната ранглис-
та, ще подгрее за Откри-

тото първенство на 
Австралия с турнира в 
Бризбейн заедно с едни 
от най-големите имена 
в този спорт – Новак 
Джокович, Анди Мъри, 
Рафаел Надал.

23-годишният Григор се 
класира на четвъртфинал в 
последното издание на тур-
нира в Австралия миналия 
сезон, докато по-късно през 
сезона се наслаждаваше на 
полуфинал на „Уимбълдън”.

Той каза по повод пред-

стоящия сезон: „Да влезеш 
във втората седмица на 
турнирите от Големия шлем, 
беше едно ново преживяване 
за мене. Което аз мога да на-
правя още по-добро следва-
щия път с може би различен 
подход към мачовете.”

Световният шампион във Формула 1 
Люис Хамилтън беше обявен за спор-
тист № 1 на Европа за 2014 г. Британе-
цът спечели традиционното допитване 
на полската новинарска агенция ПАП, в 
което участват представители на 18 
други агенции.

В  гласуването пилотът на 
Mercedes получи 82 точки – само с 
една повече от вратаря на „Байерн” 
Мануел Нойер, който стана свето-

вен шампион с националния отбор на 
Германия. На трето място е сръбският 
тенисист Новак Джокович (74 точки) 
– с две повече от португалската фут-
болна звезда Кристиано Роналдо. Топ 5 
се допълва от френския лекоатлет Рено 
Лавиени (57 точки).
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИ КСБ – АНАЛИЗИ ИНТЕРВЮ 
Мониторинг на 
обществените поръчки – 
октомври 2014 г.

Огнян Златев, ръководител 
на представителството 
на ЕК в България

Бари отваря вратата 
към Италия от 
хилядолетия

Годишната награда 
за 2013 г. на НСОРБ в 
категория „Печатни 

медии“

Годишната награда на ББАПБ 
„Медия на годината“ за 2014 г. 

за принос в областта на 
пътната безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза 
на юристите в България  и 
на Висшия съдебен съвет 

за публикация в централния 
печат на правна тематика 

и за точно и обективно 
отразяване дейността на 

съдебната система

Наградата за 2014 г. на 
Националната асоциация 

на медиаторите и 
Съюза на юристите в 
България за специален 

принос и подкрепа 
за утвърждаване на 

медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров
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Коректори Даниела Славчева, Румяна Кръстева
Превод Емилия Пищалова
Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Технически секретар  Калоян Станчев    
Уредник Мартин Жлябинков
Юридически консултант  Валентин Дивеков 
Счетоводство Надежда Сумрова
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Невена Картулева

Зимната ваканция е към 
своя край, но винаги може да 
се намери време за приклю-
чения. Да, без преувеличе-
ния – дори прекарването на 
един уикенд някъде може да 
бъде такова. Особено ако се 
чувствате почти като пи-
лот на космически кораб от 
научнофантастичен филм, 
нали? Това може да стане, 
като задавате команди на 
предметите и устройства-
та в хотелската си стая 
само... докосвайки екрана на 
своя iPad. Но всъщност дори 
не е необходимо да се анга-
жирате с нищо друго освен 

релакс, защото осветление-
то е сензорно и се включва, 
когато влезете в стаята, 
радиото звучи с любимата 
ви песен, а асансьорът ви 
„посреща“ с поздрав. Къде 
можете да се насладите 
на пълния спектър от удоб-
ствата на XXI век? В най-ви-
сокотехнологичните хотели 
по света, разбира се. 

QT

Това е бутиков хотел 
в центъра на Сидни. Любо-
питното е, че в асансьори-
те звучи различна музика - 
според броя на пътниците в 
него. Например ако сте сам, 
вероятно возейки се между 

етажите, ще слушате Are 
you lonesome tonight на Елвис 
Пресли. Ако имате компания 
– ще се придвижвате под 
звуците на Just the two of us 
на Бил Уидърс. Интериорът 
е смес от готически и арт 
деко стил. Хотелът разпо-
лага с 200 модерни стаи. В 
тях има безплатен Wi-Fi и 
огромни вани. Рум сървисът 
е 24-часа в денонощието.

Aria Resort & Casino

Хотелът, разположен 
в Лас Вегас, отваря врати 
през 2010 г. Всяка стая има 
високоскоростен оптичен 
интернет от 100 Mbps, а 
сензори за движение включ-

ват осветление-
то, когато сте в 
стаята. До лег-
лото има бутон, 
с който да спус-
нете щорите и 
да поставите 
знак „не безпо-
кой“ на вратата. 

Пердетата също се вдигат 
по команда, за да разкрият 
великолепната гледка към 

хилядите светлини на града, 
който никога не спи. Всяка 
стая разполага с медиа цен-
тър за зареждане на iPod или 
iPhone и възпроизвеждане на 
мелодии.  

W Taipei

Тази последна дума на 
технологиите се на-
мира в Тайван. Общо 
405 стаи предлагат 
артистична обста-
новка и шик на гос-
тите. Оборудвани са 
с плазмени телевизо-
ри, модерни стерео 

системи и високоскоростен 
интернет. Фитнесът също 
ще ви очарова с последната 

дума на техниката, стая за 
йога и лични треньори. Пре-
красната гледка към града 
се разкрива от прозорци, 

простиращи се от пода до 
тавана. 

The Peninsula

Хотелът е в Токио, в 
престижния бизнес район 
Марунучи. Във всяка стая 
има интренет радио, което 
улавя над 3 хил. радиостан-
ции, телефони със Skype 
връзка, осветлението се ко-
мандва дистанционно. Ста-
ите са оборудвани с всевъз-
можни причудливи машини. 
Дори има уред за изсушаване 
на лак за нокти.

The Yotel

Голямата ябълка държи 
рекорда и в тази класация. 
Къде другаде освен в Ню 
Йорк може да се види пико-
ло робот? Матраците за 
стаите са ръчно израбо-
тени, а мястото, на което 
се поставят хавлиите, се 
отоплява с електричество, 
така че да ви е още по-при-
ятно след душ. Спалните 
са шумоизолирани, а клима-
тикът се включва с фото-
клетка. Стилът на хотела е 
футуристичен и навсякъде в 
него можете да използвате 
услугите, предоставяни от 
Wi-Fi. 

В най-модерния хотел
 ви посреща пиколо робот

QT

Aria Resort & Casino The Peninsula

The Yotel

W Taipei
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Вчера през нощта ме 
спира катаджия, отварям 
прозореца и като се 
навежда към мен, изкрясквам 
в лицето му: 

– Бау, бау! 

Той скача назад стреснат,  
а аз му показвам колана си и му 
казвам: 

– Не бой се, бее. Вързан съм...

Великобритания 
строи 

комично летище

***

Има риск 
поривът 

да рухне
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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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Цени за членове на КСБ

8600 Ямбол, ул. „Индже войвода“ 35
GPS 4228’30.87”80C 26º30’87”И
GSM 0888 50 40 93, тел. 046/66 14 79, факс 046/66 54 80
e-mail: abc_en@mail.bg

SH-Q ВТВЪРДИТЕЛ 
ЗА ШЛАЙФАН БЕТОН

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu

0,40 лв./кг 
кварц/корунд

11,21 лв./бр.
8,89 лв./бр.

ВЛАГОУСТОЙЧИВ 
ШПЕРПЛАТ
BROWN FILM

21 мм
38,70 лв./бр.

Разполагаме 
с постоянни 
наличности на 
склад от сив 
материал

MS-POLYMER 2730
(600 ml)

PU уплътнител и лепило 
600 ml с UV устойчивост
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