
Ренета Николова

Камарата на строителите в България 
стартира поредица от работни срещи в на-
чалото на годината. Основната цел на орга-
низацията е да създаде благоприятна среда 
за бизнес на малките и средните фирми.

Председателят на Камарата инж.Свето-
слав Глосов и изп. директор инж. Иван Бойков 
се срещнаха на 6 януари с изпълнителния ди-
ректор на Държавен фонд „Земеделие“ Румен 
Порожанов. На следващия ден бе проведена 
среща с председателя на Управителния съ-
вет на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
инж. Лазар Лазаров. В състоялите се разго-
вори бяха обсъдени необходимите промени в 

нормативната база, въвеждането на типови 
процедури и документи, възможностите за 
разделяне на обществените поръчки на по-
малки лотове и бяха набелязани конкретни 
стъпки за съвместна дейност през 2015 г. 
„Знаете, че нашето добро сътрудничество 
датира още от периода на предишния ман-
дат на г-н Порожанов като ръководител на 
Фонд „Земеделие“. То продължи и докато той 
заемаше поста министър на финансите в 
служебното правителство. Тогава всъщ-
ност стартира процесът на разплащане на 
задълженията към фирмите по оперативни-
те програми“, коментира инж. Светослав 
Глосов. 

 

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
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Основна цел на организацията е да създаде благоприятна 
среда за бизнес за малките и средните фирми в бранша

 на стр. 3 стр. 6-7
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ИНТЕРВЮ КСБ

 стр. 10-11

Предложения 
от Камарата на 
строителите в 
България във връзка 
с подготовката на 
проект за нов Закон 
за обществените 
поръчки

България 
кандидатства 
с 18 проекта 
за 3 млрд. евро 
по плана „Юнкер“ 

Огнян Златев, ръководител на 
Представителството на ЕК у нас: 
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СТРОИТЕЛНИ ДЕЛНИЦИ

Единици са хората, които знаят ис-
ториите за трите параклиса под ро-
допския връх Петровица – „Св. Петър и 
Павел”, „Св. Дух” и „Св. Спас”. Туристите 
и скиорите на Снежанка – най-малко…

Затова когато в един обикновен ден 
камиони докараха пред третия храм 
строителни материали – цимент, вар, 
пясък и арматурно желязо, и няколко 
майстори се захванаха за работа, мно-
зина от местните повярваха, че едва 
ли има нещо по-хубаво от това да се 
пазят традициите и историята, заве-
щани ни от дедите. Дюлгерите не бяха 
от разговорливите, но бяха работни 
момчета. 

След време се появиха и самосвали с 
инертни материали, с които други хора 
захванаха да правят пътя до „Св. Спас”.

На приказните поляни край паракли-
сите празнуват родовете от близкото 
село. Дали защото хората чувстват 
особената сила на тези места, или за-
щото свещените Родопи отглеждат 
едни добри и трудолюбиви люде, но на 
тържествата се чувства особено на-
строение. Дали защото всеки род е 
съградил по някой от северните завои 
на пътя чешма, или е хванал водната 
жилка над красива планинска поляна, за 
да остави на другите зидан подарък, ис-
торията мълчи. Но въпреки различията 

в религиите тук, в дебрите на велича-
вата българска кърмилница, живее един 
народ. И това най-ярко проличава във 
възстановяването на тези три парак-
лиса. 

Зад тази мисия на човешка съпри-
частност застанаха наши приятели 
от строителната гилдия. Защото си-
лата, която само Родопа планина може 
да даде на човек, е насочена към добри 
дела. Възстановяването на „Св. Спас” е 
само едно от тях…

Обикновено чудо ли е големите ро-
допски строители да преоткрият своя 
делник в една грижа, която е съизмери-
ма с човешката благодарност и благо-
словията свише?

Обикновено чудо ли е, че имената 
на дюлгерите – известни дарители на 
църкви и параклиси, не стоят издълбани 
на мраморните плочи?

Отидете някъде, където бригада 
момчета са издигнали нов зид на цър-
ковния двор или са укрепили един 120-го-
дишен Божи храм, или влезте в голямата 
градска черква, която е възстановена 
след основен ремонт. Разгледайте на-
всякъде и попитайте какво даде и дава 
на хората строителният делник… 

От тухларната 
Георги Сотиров

Тухла четворка

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие  
и благоустройството: 

www.tondach.bg    

TONDACH®

Работим заедно с Камарата на 
строителите в България за изготвяне 
на типизирани тръжни процедури за 
саниране на панелните жилища. Това 
заяви Лиляна Павлова, министър на ре-
гионалното развитие и благоустрой-
ството, в предаването „Преди всич-
ки“ на БНР. По думите й целта е да се 
осигури работа за малките и средните 
строителни фирми. Министърът на ре-
гионалното развитие и благоустрой-
ството очаква до края на януари да е 
готова методиката за обновяване на 
блоковете, строени по индустриален 
способ.

„Започваме с 1 млрд. лв. за Нацио-
налната програма за енергийно обно-
вление на многофамилните жилищни 
сгради. Ще обхванем най-трудните 
сгради. Стартираме с панелните сто-
манобетонни здания, което означава 

всички, изградени по т.нар. индустриа-
лен начин, т.нар. едропанелно жилищно 
строителство, пакетно повдигнати 
плочи и едроплощен кофраж“, допълни 
тя. Блоковете трябва да имат мини-
мум 36 самостоятелни апартамента. 
„Сградите с много входове и с етажи 
са в най-лошо състояние. При тях много 
трудно без ангажимент на държавата 
ще успеем да мобилизираме собстве-
ниците да се обединят и да участват 
заедно в проект. За първите две годи-
ни на програмата никой няма да даде 
нито лев за финансиране от страна на 
гражданите. Ако някой от някого събира 
пари, да се знае, че това не е редно“, 
обясни Павлова.

Има пет стъпки за процедурата: 
първо – събрание на домсъвета, да се 
регистрира сдружение на собствени-
ците. След това се кандидатства по 
проекта – минимум 67%  от живущите 
трябва да са съгласни. Документите се 
подават в общината и ако отговарят 
на изискванията, прави се одит, пред-
писват се конкретните мерки. Всичко 
това е безплатно, както и енергийното 
обследване. След това строителната 
фирма започва дейности.

Министър Павлова каза още, че след 
изтичане на двете години програмата 
за обновяване ще продължи и за тухле-
ни сгради, но ще се изисква съфинанси-
ране от собствениците.

Повече за Националната програма за 
енергийно обновление на многофамилни-
те жилищни сгради на стр. 14-15
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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 

      
  До
  Доц. д-р инж. Георги Линков 
  Председател на 
  Комисията за воденето,   
  поддържането и 
  ползването на ЦПРС

                                    
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми доц. Линков,
От свое име и от името на УС на КСБ имам 

удоволствието да отправя нашите най-сърдечни 
поздравления  по повод 70-годишния Ви юбилей. 

На Вас сме поверили една от най-важните 
мисии на Камарата – поддържането на ЦПРС, и 
разчитаме да продължите успешното й изпълне-
ние, както и досега, с точност, професионализъм 
и компетентност. Ценим заслугите Ви за разви-
тието на КСБ и израстването на авторитета на 
организацията, затова нека още дълги години 
допринасяте за нашата обща кауза – конкурентна 
среда и ясни правила в бранша, ограничаване  на 
сивия сектор и постигане на ръст в строителната 
индустрия.

Желая Ви здраве, лично щастие, късмет и дъл-
голетие!

София
 1.01.2015 г.    Инж. Светослав Глосов 
  Председател на УС на КСБ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
BULGARIAN CONSTRUCTION CHAMBER

„Бъдещото сътрудни-
чество за успешното стар-
тиране на Програмата за 
развитие на селските райо-
ни е от изключителна важ-
ност, тъй като изпълнители 
по тези проекти са основно 
малки и средни фирми“, до-
пълни изп. директор на Ка-
марата инж. Иван Бойков. 

„На срещата с инж. 
Лазаров коментирахме не-
обходимостта да се ре-
гламентира юридическият 
статут на подизпълнителя 
и отново поставихме въ-
проса за по-малки лотове за 
зимното почистване, което 
ще даде още възможности 
за работа на точно тези 
фирми, които са и най-по-
търпевши от кризата“, 
обясни той. 

Още в първия работен 
ден на 2015 г. са изпратени 
на зам. министър-предсе-
дателя по еврофондовете 
и икономическата полити-
ка Томислав Дончев пред-
ложенията на Камарата  
във връзка с подготовката 
на проект за нов Закон за 
обществените поръчки. 
Предстои среща на ръко-
водството на Камарата с 
вицепремиера, на която ще 
бъдат дискутирани тек-
стовете. На нея ще се об-
съдят и въпросите за края 
на програмния период 2007 

– 2013  г. и стартирането 
на новия 2014 – 2020 г.

В интензивната работ-
на програма на КСБ е вклю-
чена и  среща с министъра 
на образованието и науката 
проф. Тодор Танев и с пред-
ставители на Национална-
та агенция за професионал-
но образование и обучение 
във връзка с решението 
на Общото събрание на 
Камарата за засилване на 
дейността в сферата на 
професионалната квалифи-
кация. Темата вече бе об-
съдена в Министерството 
на труда и социалната по-
литика в края на миналата 
година.

През следващата сед-
мица са планирани работни 

срещи с ръководителите на 
управляващите органи на 
ОПРР и ОПОС – зам.-минис-
търа на регионалното раз-
витие и благоустройство-
то Деница Николова и Яна 
Георгиева. 

Същевременно Камара-
та подготвя съвместно с 
Българската асоциация за 
изолации в строителство-
то, Асоциация „Български 
врати и прозорци”, с КАБ и 
КИИП типови тръжни про-
цедури по Националната 
програма за енергийно обно-
вление на многофамилните 
жилищни сгради. От страна 
на КСБ по този проект ра-
боти  специално обособена 
група, която се ръководи от 
инж. Илиян Терзиев, пред-

седател на секция „Високо 
строителство” към органи-
зацията. 

Чрез областните пред-
ставителства и в специал-
но създаден форум на сайта 
на Камарата всички желае-
щи могат да изпращат мне-
ния и предложения във връз-
ка с проекта на нов ЗОП и 
типовите документи. 

Както и досега, вестник 
„Строител“ ще предоставя 
актуална и подробна инфор-
мация за инициативите и 
дейностите на Камарата 
за изпълнение решенията 
на Общото събрание.

Още за работната го-
дина на КСБ - в интервюто 
на изп. директор инж. Иван 
Бойков на стр. 8-9.

 от стр. 1

„Експертите от Аген-
ция „Пътна инфраструк-
тура“ и от Камарата на 
строителите в България 
ще провеждат периодично 
работни срещи, на които 
ще дискутират подготвя-
ните от браншовата ор-
ганизация предложения за 
промени в нормативната 
база, свързани с пътното 
строителство. По този 
начин държавата и бизне-
сът ще имат общи цели и 
работата ще стане по-

ефективна. За това се до-
говориха председателят 
на Управителния съвет 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ инж. Лазар 
Лазаров и инж. Дончо Ата-
насов, член на УС, с ръко-
водството на Камарата“, 
се посочва в прессъобще-
ние на АПИ, разпростране-
но след срещата с КСБ. 

„Според представите-
лите на Камарата в бъде-
щите промени в Закона за 
обществените поръчки е 

Инж. Лазар Лазаров, председател на УС на АПИ: 

необходимо да се регла-
ментира юридическият 
статут на подизпълните-
ля, тъй като по този начин 
ще се улесни работата и 

на възложителите, и на 
изпълнителите на обекти. 
Председателят на УС на 
АПИ инж. Лазаров предло-
жи задължително условие 
към подизпълнителите да 
бъде вписване в Централ-
ния професионален регис-
тър на строителя. Това 
ще е гаранция, че фирма-
та покрива изискванията 
на бранша за професиона-
лизъм и качество при из-
пълнението на възложени-
те дейности,“ пише още в 
съобщението на пътната 
агенция до медиите.

11 януари      
Инж. Иван Мирински, 
зам.-председател на УС на КСБ

Снимки Денис Бучел
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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

Миглена Иванова

Фондът за гарантира-
не на влоговете в банките 
преговаря с международни 
финансови институции 
за предоставянето на 
стенд бай кредит, с който 
да се рефинансира прави-
телствения заем за фонда. 
Предвижда се средствата 
да се използват само в 
случай на нужда, обясни на 
брифинг в Министерство-
то на финансите предсе-
дателят на Управителния 
съвет на фонда Радослав 
Миленков. 

Той обаче отказа да ко-
ментира с кои финансови 
институции се водят раз-
говори и за какви суми. 

Припомняме, че фондът 
получи в началото на де-
кември 2 млрд. лв. заем от 

Министерския съвет, за да 
стартира изплащането на 
гарантираните депозити 
в Корпоративна търговска 
банка (КТБ). Освен сред-
ствата от кредита фон-
дът разполага и със собст-
вен ресурс, който също се 
ползва за разплащане. 

Радослав Миленков от-
чете, че за 20 работни дни 
след 4 декември 2014 г. са 
изплатени 90% от гаран-
тираните депозити в КТБ 
– общо 3,25 млрд. лв. Над 
91 хил. вложители са се 
разпоредили с парите си в 
банката с отнет от БНБ 
лиценз. 

Само 2% от парите са 
изтеглени в брой, което 
според Миленков демон-
стрира доверие в банкова-
та система. 

Според министър Го-

ранов всякакви слухове за 
развитието на сценарий, 
наподобяващ ситуацията 
в КТБ, в друга финансова 
институция „обслужват 
нездрави интереси“. По 
думите му „уроците са 
прочетени“ и предстои 
сътрудничество с Народ-
ното събрание, за да се 
направят промени в зако-
нодателството и да се 
отстранят „забелязаните 
слабости“ в Закона за БНБ 
и в Закона за банковата 
несъстоятелност. 

На  въпрос,  как  ще 
действа министерство-
то, ако Върховният ад-
министративен съд пос-
танови, че решението за 
отнемането на лиценза 
на КТБ е неправилно взе-
то, Горанов отговори, че 
Фондът за гарантиране 

на влоговете при подобно 
развитие на събитията 
ще стане основен креди-
тор на банката, а органи-
те на управлението й „ще 
заемат мястото си и жи-
вотът продължава“.

Междувременно от 
Министерството на реги-

оналното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ) 
съобщиха, че вече се из-
плащат и гарантираните 
суми от доверителните 
сметки в КТБ на сдру-
женията на собствени-
ците, които са сключили 
споразумения за санира-

не на жилищни блокове 
със средства по проекта 
„Енергийно обновяване на 
българските домове“. Ли-
цата ще могат да получат 
средствата от съответ-
ните обслужващи банки, 
се посочва в съобщение 
на ведомството.

Снимка Денис Бучел

Мирослав Еленков

„ЧЕЗ Разпределение 
България” АД е създало не-
обходимата организация и 
ангажирало 579 служите-
ли да работят извънред-
но през почивните дни, за 
да се спази нормативно-
то изискване за срок на 
отчитане на електро-
мерите – не по-голям от 
31 дни. Това стана ясно 
по време на пресконфе-
ренция на дружеството. 
Според изнесените данни 
не е осигурен достъп до 
12,18% от възложените за 
отчитане електромери. 
На тези клиенти ЧЕЗ ще 
даде възможност сами да 
предоставят показания-
та на измервателните 
си уреди. В случай, че не 
се възползват от опция-
та, техните фактури ще 
бъдат формирани на база 
потребление през анало-

гичен предходен период, 
както е записано в общи-
те условия. 

По време на брифинга 
стана още ясно, че ни-
ските температури зна-
чително са повишили кон-
сумацията на енергия в 
Западна България. От на-
чалото на годината до 6 
януари включително това-
рите по мрежата на ЧЕЗ 
са достигнали 1770 мега-
вата, което е с 14% пове-
че в сравнение със същия 

период на 2014 г. Анали-
зът на данните показва, 
че през най-студените 
зимни месеци потребле-
нието на ел. енергия е 
средно с над 50% по-висо-
ко, отколкото през топ-
лите летни месеци. От 
компанията продължават 
да търсят начини да об-
лекчават своите клиенти, 
един от които е увеличе-
ние на безлихвения период 
за плащане на фактури от 
10 на 20 дни. 

Десислава Бакърджиева

Започват подготви-
телните дейности за 
строителството на ин-
термодален терминал 
Русе. Началото беше по-
ставено с подписването 

на договора по проект 
„Техническа помощ за из-
граждане на интермода-
лен терминал в Северен 
централен район на пла-
ниране в България – Русе”. 
Контрактът беше пара-
фиран от зам. генералния 

директор на Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура” Христо 
Алексиев и представител 
на изпълнителя – обеди-
нение „Дунав”, в което 
влизат „Мигети” ЕООД и 
„Евротранспроект” ООД. 

Срокът на договора е 12 
месеца, а стойността му 
е 3 898 900 лв. без ДДС. 
Финансирането е осигу-
рено по Приоритетна ос 
3 „Подобряване интермо-
далността при превоза 
на пътници и товари” на 
Оперативна програма 
„Транспорт 2007 – 2013”.

П о дготви телн ат а 
фаза  ще  включи  дей -
ностите по изготвяне на 
предпроектни проучва-
ния. На базата на резул-
татите ще бъде опреде-
лено местоположението 
на бъдещия интермода-
лен терминал. След кое-
то ще се разработи иде-
ен проект и стратегия за 
финансиране, изграждане 
и функциониране на ИМТ 
Русе. Обединението ще 
извърши и подготовката 
на отчуждителните про-
цедури и детайлна финан-
сова схема за реализация 

и последващо опериране 
на обекта. Предвижда 
се да бъде определена и 
индикативната инвести-
ционна стойност на про-
ектните и строително-
монтажните работи.

Очаква  се  изграж-
дането на ИМТ Русе да 
започне през 2016 г. и 
да приключи през 2020 г. 
Обектът има  голямо 
стратегическо и иконо-

мическо значение в ре-
гионален, национален и 
общоевропейски аспект. 
Чрез реализирането му 
ще се постигне подобря-
ване на интермодалност-
та в Югоизточния регион 
на Европейския съюз. Ще 
се създадат и условия за 
оптимално взаимодейст-
вие и интеграция на раз-
личните видове транс-
порт.
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подготви
Невена Картулева

Латвия пое за първи 
път ротационното пред-
седателство на Съве-
та на Европейския съюз. 
Шестмесечното ръковод-
ство ще продължи до юли 
и ще струва на Рига 70 
млн. евро.

Приоритетите в ра-
ботната програма на 
страната са свързани 
с европейския енергиен 
съюз. Други важни точки 
са развитието на цифро-
вата икономика и приема-
нето на допълнителни ре-
шения за осъществяване 
на инвестиционния план 

на председателя на ЕК 
Жан-Клод Юнкер. Латвия 
е втората балтийска дър-
жава след Литва, която 
поема председателство-
то на Съвета. Тя беше 
приета в ЕС и НАТО през 
2004 г. и е част от Шен-
генското пространство и 
Еврозоната. 

„Приоритетите на на-
шето председателство 
— конкурентоспособна 
Европа, цифрова Европа 
и ангажирана Европа, ще 
бъдат пътеводна свет-
лина за работата ни през 
следващите шест месе-
ца“, категоричен беше 
министър-председателят 
на страната Лаймдота 
Страуюма преди офици-

алната церемония по при-
емане на ръководството 
на Съвета. Тя се състоя 
на 7 и 8 януари, когато 
еврокомисарите начело с 
председателя Юнкер посе-
тиха Рига. 

В рамките на визита-
та с правителството на 
Латвия са били обсъдени и 
приоритетите на новото 
ръководство по време на 
пленарно заседание, как-
то и на няколко тематич-
ни срещи. 

Преди посещението в 
Латвия Жан-Клод Юнкер 
заяви: „Годината започва 
с ново председателство 
на ЕС, което е готово да 
постигне резултати за 
гражданите. Латвия пое-

ма за първи път ръковод-
ството на Съвета и бях 
впечатлен от подготов-
ката и голямата амбиция, 
на които станах свидетел. 
Очаквам с нетърпение да 
обсъдим с нашите колеги 
и приятели в Рига как мо-
жем бързо да превърнем 
амбициозните замисли в 
действия. Наши общи при-
оритети са засилване на 
конкурентоспособността 
на ЕС чрез подобряване на 
инвестиционния климат, 
изграждане на цифрова Ев-
ропа без граници и на силен 
европейски енергиен съюз. 
Чрез съвместна работа 
ще постигнем тези цели.“

Днес той и министър-
председателят на Латвия 

Лаймдота Страуюма ще 
поставят началото на 
Европейската година за 
развитие, в рамките на 
която усилията ще бъдат 
съсредоточени върху пре-
махване на бедността, 
насърчаване на развитие-
то и борба с изменението 
на климата за постигане 
на устойчивост в света в 
периода след 2015 г.

През май Латвия ще 
бъде домакин на срещи на 
върха на страните от Из-
точното партньорство, 
на министрите на обра-
зованието от държавите 
в Европа и Азия и на висо-
ко равнище по въпросите 
за стандартизацията в 
рамките на ЕС. Според 

латвийския министър на 
външните работи Едгар 
Ринкевич знак за успех на 
председателството би 
било наличието на силен 
политически сигнал, че Из-
точното партньорство е 
приложимо и ще продължи. 

Следващото ръковод-
ство на Съвета на ЕС ще 
е това на Люксембург и ще 
започне на 1 юли. България 
ще председателства общ-
ността през вторатa по-
ловина на 2018 г. София ще 
трябва да работи в тясна 
комуникация с Лондон и 
Талин и да вземе предвид 
приоритетите и резулта-
тите на предходните две 
председателства – на Ве-
ликобритания и Естония.

България ще ръководи Съвета през вторатa половина на 2018 г.

Правителството прие две решения 
за отчуждаване на части от имоти за 
реконструкцията и електрификацията на 
жп линията Пловдив – Свиленград, фази 
4.1 и 4.3. Това стана по време на първото 
редовно седмично заседание на кабинета 
за тази година. 

Имотите са необходими за рекон-
струкция на въздушни електропроводи, 
изграждане на нови и ремонт на тягови 
подстанции. Намират се в землищата 
на селата Сива река и Черногорово, как-
то и на Свиленград и Любимец, област 

Хасково. 
Финансирането на процедурите по 

отчуждаване се осигурява от НК „Желе-
зопътна инфраструктура“. Решенията 
на Министерския съвет могат да бъдат 
обжалвани в 14-дневен срок от съобща-
ването им на заинтересованите лица по 
реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.

Жп линията Пловдив – Свиленград е 
част от трансевропейските транспорт-
ни коридори №4 и 9 и е обявена за обект с 
национално значение.

Министерският съвет отмени ре-
шение на кабинета „Орешарски”, прието 
неприсъствено в периода 4 - 6 август 
2014 г., по време на първото си седмично 
заседание за годината.

С одобреното от пред ходния кабинет 
предложение на министъра на околната 
среда и водите е било възложено сключ-
ването на допълнително споразумение 
за изменение на концесионния договор за 
защитена територия – част от Нацио-
нален парк „Пирин”, за изграждане и екс-
плоатация на ски зона с център Банско.

Поради оставката на правителство-
то „Орешарски“ на 6 август решението 
не е включено в протокола от първото 
заседание след приемането му, каквото 
е изискването на Устройствения правил-
ник на Министерския съвет, и не е приве-
дено в изпълнение.

На брифинг след заседанието ми-
нистърът на околната среда и водите 
Ивелина Василева заяви, че отмененото 
решение не е съобразено с разпоредбите 

на действащото законодателство и по 
същество не са извършени необходимите 
анализи и фактически проверки по отно-
шение на договора за концесия.

Тя съобщи, че ще бъде създадена меж-
дуведомствена работна група, която да 
разгледа проблемите, свързани с изпълне-
нието на договора, и да предложи вариан-
ти за разрешаването им в срок до 15 фев-
руари. В нея ще участват представители 
на администрацията на Министерския 
съвет, на министерствата на околната 
среда и водите, на регионалното разви-
тие и благоустройството, на финансите, 
на младежта и спорта, на образованието 
и науката, на икономиката, на туризма, 
на ДНСК и Агенцията по геодезия, кар-
тография и кадастър. Министър Василе-
ва обясни, че още не са изчистени неяс-
нотите, свързани с наличието на обекти, 
собственост на трети лица, и граници-
те на концесионната площ. Именно уто-
чняването на тези въпроси ще включват 
задачите на работната група.

Десислава Бакърджиева

Започна изграждането 
на младежки център и мно-
гофункционално спортно 
игрище в Пловдив. Старта 
на строителството дадоха 
кметовете на Пловдив инж. 
Иван Тотев и на район „Цен-
трален” Георги Титюков, 
който е и ръководител на 
проекта. Церемонията се 
проведе на ул. „Ясна поля-
на” в парк „Отдих и култу-
ра” до Гребната база. Об-
щата стойност на проект 
„Изграждане на младежки 
център в град Пловдив” 
възлиза на 1 147 009 евро. 
Средствата са осигурени 
по Финансовия механизъм 
на Европейското икономи-
ческо пространство 2009 
– 2014  г. Безвъзмездната 
помощ е в размер на 100%. 
Съоръжението се изпълня-
ва по Компонент 1 – „Гри-
жа за младежи в риск”, на 
Програма „Деца и младежи 
в риск”. Община Пловдив е 
бенефициент по проекта, 
а партньори са Фондация 
„Национален алианс за рабо-
та с доброволци” и Норвеж-
кият изследователски ин-
ститут Agderforskning AS.

Проектът включва из-
граждането на триетажна  
сграда със застроена площ 
по 500 кв. м на етаж. На 
първия ще има 6 съблекални 
и медицински кабинет. На 
второто ниво ще се ситуи-
рат библиотечен център с 
интернет клуб, заседател-
на и семинарни зали, а на 
третия – стаи за подслон 
на 35 младежи. Паркингът 
ще разполага с 47 места за 
автомобили. В центъра ще 
бъдат развивани различни 
дейности - клубове по ин-
тереси, предотвратяване 
на ранно отпадане от учи-
лище, социализация на мла-
дежи. Основната целева 
група на проекта са млади 
хора между 15 и 29 години. 
Сградата ще бъде реализи-

рана за 150 дни от „Протек-
тор БГ” ЕООД. Крайният 
срок на проекта е 30 април 
2016 г.

По думите на инж. Иван 
Тотев ще се построи и 
спортна база на открито, 
която ще се ползва свобод-
но от всички. През август 
2014 г. общинският съвет 
на Пловдив реши да бъдат 
заделени 1,6 млн. лв. Със 
средствата ще бъдат из-
градени 3  футболни игри-
ща, 2 за баскетбол, едно 
комбинирано за волейбол 
и тенис на корт. Ще има 
и 4 маси за тенис на маса, 
2 площадки за фитнес на 
открито, тартанова пис-
та за бягане, трибуни за 
зрители, както и голяма 
детска площадка.
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Свилена Гражданска

Г- н Златев, преди дни 
изпратихме 2014 г. Какви 
бяха основните задачи 
през изминалата година 
в оглавяваното от вас 
Представителство на 
ЕК в България и как ще я 
определите?

Задачата ни е да ин-
формираме българските 
граждани за това какви са 
ползите за страната ни 
и за тях самите от член-
ството ни в ЕС. Смятам, 
че през изминалата годи-
на Представителството 
се справи добре с тази ми-
сия както чрез основната 
ни дейност тук, в София, 
така и чрез нашите 15 
информационни центъра – 
„Европа Директно", които 
са разположени в повечето 
областни градове в стра-
ната. 

2014 г. беше много ди-
намична от гледна точ-
ка на различни събития, 
с които се опитахме да 

достигнем до максимален 
брой граждани от различни 
възрастови групи, хора от 
големите и малките гра-
дове, ученици, студенти, 
представители на бизне-
са. Организирахме доста 
важни събития. Искам да 
откроя провеждането за 
трети пореден път на ме-
роприятия в рамките на 
„Младежта в движение”. 
Това е инициатива на Ге-
нералната дирекция по за-
етост и социални въпроси 
и социално включване на 
ЕК. Тя е насочена към за-
познаване на младите хора 
с възможностите за тях-
ната бъдеща реализация 
след завършване на средно 
образование. Тя ги подпо-
мага, ако имат намерение 
или желание да получат 
допълнителни знания -  във 
висше заведение у нас или 
в чужбина, или практичес-
ки, така че да придобият 
умения, за да са по-конку-
рентоспособни на трудо-
вия пазар. 

Направихме и съвмест-
но изложение с колегите 
от Генералната дирекция, 
занимаваща се с научни из-
следвания, което предста-
вяше Европейската кос-

мическа агенция. За първи 
път българската публика 
имаше възможността да 
види макети на два от ев-
ропейските спътници, кои-
то бяха изстреляни през 
годината. 

Имахме няколко съби-
тия, насочени към малките 
и средните предприятия и 
към предприемачите. Това 
е особено важно, като се 
има предвид, че над 90% от 
европейската икономика 
се движат именно от тях. 
От  доброто развитие на 
тези фирми зависи жаду-
ваният и очакван  ръст в 
ЕС, който всички искаме да 
видим. 

Работихме много добре 
и с най-малките. Имаме 
програма за посещения от 
ученици от цялата страна 
тук, при нас, или организи-
ране на състезания и из-
пращане на победителите 
в Брюксел на посещение в 
европейските институ-
ции. 

Опитваме да бъдем 
разнообразни и интерес-
ни за различни аудитории 
и хора с многостранни 
професионални интереси 
и занимания. Хубавото е, 
че подкрепата за ЕС сред 

гражданите продължава да 
бъде на високо ниво и това 
може само да ни радва, тъй 
като в крайна сметка е ва-
жно българите да виждат 
как Европейският съюз 
променя положително жи-
вота им и създава възмож-
ности, от които те могат 
да се възползват.

В края сме на първия 
програмен период. Какви 
уроци научихме през по-
следните седем години?

Да, първият период, в 
който България имаше въз-
можност да се възползва 
пълноценно от фондовете 
на ЕС като пълноправен 
член, върви към приключва-
не. Но нека да имаме пред-
вид, че основната оценка 
за него тепърва ще се 
дава. Самото усвояване на 
средствата, което е във 
фокуса на вашия въпрос, 
е в изключителните прио-
ритети и прерогативи на 
българските власти. 

Знаете, че страната 
ни започна с неособено до-
бър старт. Имаше извест-
но забавяне, след това бяха 
констатирани различен 
тип нередности по вре-
ме на самото усвояване 
на средствата. Важното 
е, че към края на периода 
темпът на усвояване се 
подобри и това, което е 
още по-важно, е, че про-
ектите, които се финан-
сират, започнаха дейст-
вително да придобиват 
очертания и параметри, 
отговарящи на очаквани-

ята на колегите от Брюк-
сел, които наблюдават 
процеса. 

Смятам, ако мога, раз-
бира се, да дам някаква 
препоръка, тъй като това 
е прерогатив изключително 
и само на българското пра-
вителство, че е необходи-
мо да се запази ритъмът на 
работата с еврофондовете 
– от генерирането и пред-
ставянето на проектите 
през оценката им до реа-
лизацията и отчитането, - 
който видяхме през втора-
та половина на 2014 г. Дори 
през 2015 г. този ритъм 
трябва да се ускори, за да 
се приключат максимално 
ефективно предложенията 
от досегашния период, тъй 
като годината е финална 
за използването на тези 
средства. 

Щ о  с е  о т н ас я  д о 
следващия период 2014 – 
2020 г., както е известно, 
България успя да предста-
ви оперативните програми 
пред Брюксел. Вече бяха 
одобрени и първите от 
тях. Така че трябва макси-
мално бързо да започне и 
тяхната реализация, тъй 
като виждате, че почти 
една цяла година измина, 
през която де факто ня-
маме реализирани проек-
ти със средства от новия 
програмен период. Не е 
добре да се стига до си-
туация, в която изпускаме 
години и след това се оп-
итваме да свършим всичко 
останало чак в края. Това 
говори за недобро плани-

ране и някакъв вид кампа-
нийност, което в крайна 
сметка не е смисълът на 
подкрепата, която страна-
та получава чрез европей-
ските фондове.

Един от основните 
проблеми, с които се 
сблъскваме, е корупция-
та. 

За съжаление тя е 
пречка за развитието не 
само у нас, но и в доста 
други европейски страни. 
Има различни механизми, 
по които се следи напредъ-
кът на България в борбата 
срещу това неприятно яв-
ление. 

Знаем, че това също 
отчасти е залегнало и 
в Механизма за сътруд-
ничество и проверка, за 
който очакваме до края на 
януари да излезе поредни-
ят доклад. Преди Коледа 
имаше последна мисия на 
експертите от Брюксел, 
които се срещнаха с пред-
ставители на различни 
институции и граждански 
организации, за да могат 
да преценят какъв е на-
предъкът и какво е било 
постигнато за 2014 г. 

Но в края на краищата, 
ако ние сами не се хванем 
в ръце - имам предвид и 
гражданите, и властите, 
и не си кажем, че корупци-
ята е нещо лошо, което 
ни спира и се отразява на 
имиджа на страната, въз-
пира навлизането на пове-
че и чужди, и български ин-
вестиции, които създават 

работни места, няма как 
да се оправим. От Брюксел 
могат да напишат много 
препоръки, но докато тук 
- в страната, няма ясен 
приоритет и съзнание, че 
трябва да се справим с не-
гативното явление, няма 
как да стане. Ще припом-
ня, че включително в Ме-
ханизма много се разчита 
на сътрудничеството. То 
е изведено на преден план 
в различни аспек ти - със 
службите на Европейска-
та комисия, с българските 
власти и с гражданското 
общество. Защото те за-
едно трябва да извървят 
този път, по който да се 
преборят с корупцията.

В различните страни 
имат разнообразен опит 
как са се справили с това 
негативно явление. Мога 
да цитирам пример от 
една друга държава, коя-
то дори не е член на ЕС 
и също беше смятана за 
изключително корумпира-
на – Грузия. В нея за един 
кратък период от време 
успяха да се справят с 
корупцията при пътните 
полицаи. Просто въведоха 
драконовски мерки - ако 
хванат някой полицай, че 
взима пари, не само че го 
уволняват дисциплинарно, 
но и има финансово наказа-
ние. Те се справиха буквал-
но за месеци. Дали това 
е подходящият пример за 
България, не мога да кажа. 
Но наистина трябва да се 
намери някакво решение, 
защото иначе страната 

Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия у нас: 

Нужно е да се отстранят пречките, възпрепятстващи нормалното функциониране       

Снимки Денис Бучел

Огнян Златев е роден през 1963 г. в София. За-
вършва „Класическа филология“ в Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски”. Специализирал 
е управление и стратегически комуникации.  Бил 
е директор на Инфоцентъра на „Отворено обще-
ство” в София, ръководил е Центъра на Би Би Си 
у нас. Основател е на Центъра за развитие на ме-
диите.

От 2011 до началото на май 2013 г. е работил 
като началник на отдел „Комуникации” в Генерална 
дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и 
приобщаване” на Европейската комисия. В момен-
та е ръководител на Представителството на ЕК 
в България. 



7СТРОИТЕЛИНТЕРВЮпетък, 9 януари 2015

       на малките и средните предприятия

ни ще продължава да бъде 
на дъното на всякакви кла-
сации за място, подходящо 
за правене на бизнес.

Търговете осигуряват 
огромен обем работа за 
малките и средните пред-
приятия, но също така те 
са и среда за корупция.

Малко преди Коледа 
прочетох, че след седем-
месечно забавяне са приели 
Правилника за приложение-
то на Закона за общест-
вените поръчки. Дай Боже, 
тези изменения наистина 
да решат съществува-
щите проблеми. В края на 
декември в София имаше 
също експертна мисия на 
колегите от Генералната 
дирекция „Вътрешен па-
зар”, които проведоха сре-
щи с представители на 
различни ведомства. 

Нашата задача като 
представителство не е 
да даваме оценки, дали да-
дена директива е правилно 
транспонирана или не. Но 
след като България е ста-
нала член на ЕС, тя трябва 
да спазва определен набор 
от правила и регулации. А 
в интерес на самата дър-
жава, на бизнеса и в край-
на сметка на българските 
граждани е тя да възпри-
еме отговорно и пълноцен-
но всички европейски нор-
ми. Защото тези правила 
са установени в Европа, за 
да се харчат максимално 
ефективно обществените 
пари, парите на данъкопла-
тците и от България, и от 
ЕС, да се получават най-
много блага и полза срещу 
най-ниска цена. И това са 
правила, които работят с 
доказана ефективност във 
всички страни от ЕС. За-
това те трябва да се при-
лагат точно и в България, 
за да може тя да бъде едно 
добро място за инвести-
ции и хората да се чувст-
ват мотивирани да разви-
ват бизнеса си нормално.

В края на ноември 
председателят на ЕК 
Жан-Клод Юнкер пред-
стави плана за инвести-
ции за 315 млрд. евро. 

Това е едно изключи-
телно амбициозно начи-
нание, което няма аналог 
в досегашната история 
на Европейската комисия. 
Неговата цел е да даде 
силен тласък на европей-
ската икономика - особено 
в периода, когато тя изли-
за бавно от най-тежката 
криза, която преживяхме. 

Инвестиционният план 
е много амбициозен и в съ-
щото време е базиран на 
съвсем реалистични оч-
аквания за това как може 
да се събуди финансовият 
ресурс, който и в момента 
съществува, но по някаква 
причина не е активен. Той 

цели да се предоставят 
гаранции за инвестициите 
на частните вложители, 
които биха имали интерес 
да влагат в ключови сек-
тори. Сред възможност-
ите са строителство на 
инфраструктура, на голе-
ми обекти в сферата на 
енергетиката, енергийна-
та ефективност, които са 
особено важни за България. 

От изключително зна-
чение е проектите да са 
свързани със събуждането 
на икономическата актив-
ност, да имат възможно 
най-големи комплекси по-
ложителни ефекти върху 
икономиката. Допреди 
Коледа бяха подадени над 
2000 предложения от всич-
ки страни членки на обща 
стойност 1,3 трилиона 
евро, което е 4 пъти над 
стойността на плана. 

Хубаво е, че няма оп-
ределени квоти или гео-
графско разпределение за 
проектите, които ще се 
финансират. Напротив - 
взимат се под внимание 
всякакви важни фактори 
и обстоятелства, които 
могат да дадат приори-
тет на определени проек-
ти, включително например 
геостратегически съобра-
жения, свързани с напрег-
натите отношения на ЕС 
заради конфликта между 
Украйна и Русия. Това са 
нови предизвикателства, 
които също се вземат 
предвид в оценките и кои-
то изиск ват адекватна 
реакция. 

Пак казвам, инвести-
ционният план на ЕК е пре-
цедент. Досега не е имало 
подобно нещо в историята 
на ЕС, но пък и Европа е в 
изключителна ситуация 
на излизане от тежката 
икономическа криза, непре-
къснато усложняваща се 
международна обстановка 
около европейските грани-
ци, увеличаващия се брой 
на бежанци. Всичко това 
оказва негативно влияние 
върху Съюза, който има и 
важната задача да запа-
зи водещата си позиция 
в света не само полити-
чески, но и икономически. 
Защото ако погледнем 
темповете на икономиче-
ско развитие на ЕС и, да 
речем, Япония или Китай, 
или САЩ, ще видите, че 
има изоставане от страна 
на Брюксел. Целта е да го 
преодолеем и да поставим 
Съюза на водещо място.

Кога ще започне да 
действа планът „Юнкер" 
и какви са проектите, 
които България предложи 
за финансиране от него?

Той беше посрещнат 
много положително и одо-
брен с единодушие от ли-
дерите на европейските 
страни на последния Евро-

пейски съвет преди  Коледа 
в Брюксел. Очаква се Евро-
пейски фонд за страте-
гически инвестиции, чрез 
който ще се осъществява 
планът, да започне да рабо-
ти от средата на следва-
щата година. 

България кандидат-
ства за финансиране от 
плана с 18 проекта на 
обща стойност около 3 
млрд. евро в области като 
транспорт, развитие на 
енергийния сектор и пови-
шаване на енергийна ефек-
тивност, на дигиталната 
икономика. 

Предложенията ни би 
трябвало да представля-
ват сериозен интерес и за 
строителната общност в 
България, защото са пре-
димно за изграждане на 
ключова инфраструктура. 
Една от основните идеи 
за финансиране от плана е 
мащабна програма за енер-
гийна ефективност и сани-
ране на жилищните сгради, 
която би отворила широко 
поле за работа на малките 
и средните фирми у нас. 
За да се възползва макси-
мално от европейския ин-
вестиционен план обаче, 
българският строителен 
бизнес трябва да бъде 
активен и да разработи 
и предложи интересни и 
полезни за реализация про-
екти. 

Как Брюксел може да 
помогне на малките и 
средните предприятия?

Европейският съюз 
подпомага малките и сред-
ните предприятия с реди-
ца инструменти и инициа-
тиви. В програмния период 
2014 - 2020 г. има специал-
но разработена програма 
„Хоризонт 2020”, която е 
насочена изключително 
към МСП. Те са и сред ос-
новните приоритети, зая-
вени от председателя на 
ЕК Жан-Клод Юнкер още в 
програмната му политиче-
ска реч пред Европейския 
парламент при избирането 
му на поста. И това сери-
озно внимание и подкрепа 
се дължат на безспорната 
ключова роля на малкия и 
средния бизнес за жизне-
ността на европейската 
икономика. Нужно е да се 
отстранят и пречките, 
които възпрепятстват 
тяхното нормално функ-
циониране, като например 
бавната и тромава адми-
нистрация. 

Какви са предизвика-
телствата пред Европа 
през 2015 г.?

Те са в няколко посоки. 
От една страна трябва 
да видим първите стъпки 
за реализацията на плана 
„Юнкер” - да започне рабо-
та Европейският фонд за 
стратегически инвести-

ции, който всъщност ще 
управлява проектите. То-
ест основната работа ще 
бъде в насока задвижване 
на икономиката, създаване 
на работни места. 

Друг приоритет при 
всички положения ще бъде 
свързан с работа по посока 
засилване на взаимодейст-
вието на страните членки 
и създаване на общ енерги-
ен пазар. 

Едно от важните неща, 
залегнали в плана „Юнкер" 
и в работната програма 
на Комисията за 2015 г., и 
в дългосрочните мерки за 
засилване на европейската 
икономика е изграждането 
на Единен дигитален пазар.

Европейският съвет 
призова Комисията да 
представи амбициозен 
план за изграждане на този 
пазар преди юни 2015 г.

 
Какво да разбираме 

под Единен дигитален па-
зар в Европа? 

Това далеч не е само 
електронно правителство 
и пазаруване по интернет. 

Предложението, което 
Комисията ще направи за 
Единия дигитален пазар, 
ще включва амбициозен 
пакет от законодателни 
мерки на европейско ниво в 
област та на сигурността 
на данните, регулацията 
на телекомуникационните 
компании, модернизиране-
то и опростяването на 
правилата за авторски 
права и дистанционното 
и онлайн пазаруване. То 
ще даде комплексен от-
говор на проблеми като 

доверието и сигурност-
та на онлайн покупките 
и търговските транзак-
ции; съвместимостта на 
различните технологични 
решения и достъпа до ди-
гитални ресурси и инфра-
структура. 

Единният дигитален 
пазар трябва да е отворен 
за нови бизнес модели, при 
които обаче да се зачита 
и общественият интерес.

Потребителите ще 
могат да получат достъп 
без излишни затруднения 
до онлайн съдържание и 
услуги в цяла Европа без 
дискриминация и ограни-
чения на базата на тях-
ната националност или 
мястото, в което живеят. 
Това е от особен интерес 
за гражданите на страни 
като България, защото ве-
роятно знаете, че много 
дигитални услуги и сто-
ки, които се предлагат в 
някои европейски страни, 
не са достъпни у нас, дори 
и да искате да си плати-
те – просто търговецът 
не доставя в България или 
пък лицензните права на 
програмите не покриват 
държавата ни. 

Според изчисленията 
на Комисията доизгражда-
нето на Единния дигитален 
пазар има потенциал да до-
принесе за увеличаване на 
растежа на Европа с около 
0,2% от БВП на ЕС (което 
никак не е малко, като се 
има предвид скромният 
растеж от около 1 – 1,5%, 
който Европа отбелязва 
през последните години). 
В пари това са около 250 

милиарда евро допълнител-
но, които могат да влязат 
в европейската икономика.

Друга основна задача 
пред ЕК за 2015 г. е изди-
гане на ролята на ЕС като 
глобален играч при решава-
нето на различни междуна-
родни конфлик ти. 

В Европа имаме и един 
изключително сериозен 
проблем и това е мла-
дежката безработица. За 
съжаление процентът на 
младите хора, които из-
лизат от училище и оста-
ват без работа, е много 
притеснителен. В това 
отношение ние силно изо-
ставаме в сравнение с во-
дещи икономики. Разбира 
се, ще се работи в посока 
намаляване на влиянието 
на климатичните промени. 
Научно-изследователска-
та дейност е издигната 
на много високо ниво, тъй 
като се очаква именно тя 
да допринесе за икономи-
чески ръст. Общо взето, 
всичко се върти около раз-
криването на нови работ-
ни места.

Какво ще пожелаете 
на нашите читатели?

Да са успешни, да не 
губят фокуса и перспек-
тивата си и да бъдат оп-
тимисти, защото всичко, 
което правят и Брюксел, 
и българското правител-
ство, е насочено към това 
да се подобри средата, в 
която те функционират, 
така че бизнесът наисти-
на да тръгне и всички ние 
да усетим тази положи-
телна промяна.



 Ренета Николова

Инж. Бойков, с как-
ви ангажименти за КСБ 
стартира първата работ-
на седмица на 2015 г. и как 
се очертава годината за 
Камарата?

Очертава се като мно-
го интензивна, и то още 
от първите дни. Цялата 
седмица бе запълнена с ра-
ботни ангажименти с пред-
ставители на институци-
ите и все по теми, които 
се повдигнаха на последния 
УС. Сред основните задачи 
на Камарата през 2015 г., 
така както бяха приети на 
Общото събрание, са про-
фесионалното образование 
и създаването на типови 
документи за строител-
ство. Две изключително 
големи отговорности. По 
професионалното образо-
вание имаме решения, те 
ще се развиват напролет, 
но вече проведохме една 
среща в Министерство-
то на труда и социалната 
политика. Предстои друга 
с министъра на образова-
нието и с Националната 
агенция „Професионално 
образование и обучение” за 
доизясняване на взаимоот-
ношенията, принципните 
позиции и изобщо насоките 
за развитие. Реализацията 
в тази област обаче пред-
стои на по-късен етап. 

Сега на дневен ред мак-
симално бързо трябва да се 
решава въпросът с типо-
вите тръжни процедури за 
реновиране на сградите по 
програмата за енергийна 
ефективност. Това е прио-
ритет номер едно. Знаете 
позицията на Камарата, че 
ние подкрепяме тази про-
грама, за която по думите 
на министър Павлова ще 
има осигурен бюджет око-
ло 1 млрд. лв. Средствата 
ще бъдат насочени към 
малките и средните фир-
ми - политика, за която ние 
отдавна работим. Ще се 
опитаме да направим адек-
ватна стандартизирана 
тръжна процедура, като 
посоката ще бъде, от една 
страна, тя да е опросте-
на, а от друга – до нея да 
имат достъп фирмите от 
1-ва група, 3 - 5 категория, 
съгласно Централния про-
фесионален регистър на 
строителя. С въвеждането 
на определени стандартни 
нормативни изисквания за 
строителството, от една 
страна, ще избегнем пороч-
ните практики за дописва-
не на странни изисквания 
към фирмите, а от друга 
страна, ще се гарантира 
качеството на извършва-
ните дейности. Ние про-
ведохме първи разговор с 
министър Павлова, нагла-
сата е до 30 януари такъв 

документ да бъде готов и 
съгласуван, между другото 
ще го правим съвместно с 
Асоциацията по изолации, 
Асоциация „Врати и прозор-
ци”, с архитектите и ин-
женерите, тоест с всички 
заинтересовани лица, така 
че да може да излезе един 
добър документ, с който да 
се избегнат несъответ-
ствията. От страна на 
Камарата с решение на УС 
за този проект ще работи 
специално обособена група, 
която се ръководи от инж. 
Илиян Терзиев, председател 
на секция „Високо строи-
телство”. 

Пак от тази седмица 
започна работа интензив-
но и другата група за типо-
вите тръжни документи и 
договори. Направихме една 
ретроспекция, какво сме 
свършили до момента в го-
дините. Имаме проекти на 
над 15 официални докумен-
та - за тръжни процедури, 
за договори за проекти-
ране, за строителство и 
надзор по различни видове 
дейности. Ръководител на 
тази тематична работна 
група е Андрей Цеков, зам.-
председател на Камарата. 
Тези изработени проекто-
документи ще изпратим до 
всички областни предста-
вителства да дадат мнения 
със срок до края на февруа-
ри. Надявам се, че чрез тях 
ще достигнат до всички за-

интересовани фирми. Чака-
ме предложения за поправки, 
така че да може да излязат 
едни съвременни документи 
в тази посока. Предстои 
среща с вицепремиера по 
европейските фондове и 
икономическата политика 
Томислав Дончев. Знаете, 
че той и регионалният ми-
нистър Павлова изказаха 
становище, че трябва да 
има стандартни докумен-
ти, за да се избегнат фи-
нансовите корекции, които 
така или иначе се наложиха, 
и то главно поради това, че 
има проблеми и дефекти в 
тръжните процедури. Раз-
бира се, тук пътят ще е 
по-дълъг. Предложенията 
трябва да се съгласуват и 
с интересите на общини-
те, тъй като те са основен 
възложител по европейски-
те програми. 

В сряда проведохме сре-
ща с инж. Лазар Лазаров, 
председател на УС на АПИ, 
въобще започваме година-
та с една наистина много 
интензивна седмица. Веро-
ятно тя ще бъде динамична 
и като цяло, тъй като при-
ключваме един програмен 
период. Колегите трябва 
да знаят, че около 2,5 млрд. 
евро трябва да се усвоят 
тази година от него, а меж-
дувременно започна и нови-
ят - 2014 - 2020 г. Старти-
рат две програми, които са 
одобрени вече и по тях ще 

се провеждат тръжни про-
цедури. Освен това имаме 
уверение, че поръчки ще има 
и по линия на бюджета на 
Световната и на Европей-
ската банка. 

Знаете, че започват 
тръжните процедури за 
строителство на два язо-
вира, за първи път от 15 
години ще има и хидротех-
ническо строителство. 
Типовите документи са 
страшно важни, за да има-
ме стандартни и ясни про-
цедури. По този начин ще 
се ограничи и проблемът с 
обжалванията, ще има мно-
го по-малко основания за по-
даване на жалби и нещата 
ще вървят напред, а няма да 
се губи ценно време. 

Поуките от предишния 
програмен период са ясни. 
Камарата работи много 
активно и се надяваме, че 
до пролетта ще имаме го-
тови документи, одобрени 
от правителството, така 
че търговете да старти-
рат по тази схема. Това е 
основната ни задача като 
Камара, а също и на голям 
кръг от други наши колеги 
от организациите, с които 
имаме взаимоотношения.

Започна работата и 
по един много сериозен 
проблем, по който сме си 
поставили задача още ми-
налата година - това е 
единната номенклатура 
на СМР. Той също е свър-

зан с реализацията на ев-
ропейските програми, но 
и с огромна работа. По 
темата през миналата 
година под ръководството 
на зам.-председателя Пла-
мен Иванов се проведоха 
две срещи с доста широк 
кръг професионалисти. За-
дачата, която ни постави 
Управителният съвет, е до 
следващото заседание да 
имаме изготвено задание. 
Колегите, които работят 
в строителството, знаят, 
че тук също има широк кръг 
интереси, предстои огро-
мна работа, която обаче 
ще ни помогне да вървим 
към електронизация на це-
лия процес, ще подпомогне 
електронните търгове и е 
пряко свързана с типовата 
документация. Тоест ние 
се стремим да обхванем 
всички процедури, така 
че фирмите да работят 
по-лесно и по-ефективно. 
Като прибавим към това 
и трите закона, които из-
готвихме миналата година 
и бяха на разположение на 
предишните правителство 
и парламент и които ние 
ще представим и пред на-
стоящите правителство 
и парламент с цел те да 
бъдат приети, ще видите, 
че така ще покрием целия 
строителен процес - от 
принципите през устрой-
ството на територията 
до СМР. Всичко това ще ни 

доближи изключително мно-
го до нашите напреднали 
европейски партньори. Ще 
помогне за електронизаци-
ята и ще ни постави в ясна 
и предвидима бизнес среда, 
където състезанието ще 
бъде само на идеи, техно-
логии и цени.

Инж. Бойков, стана 
ясно, че ще се пише нов 
ЗОП, КСБ получи уверение, 
че нейни представители 
ще бъдат поканени в ра-
ботната група, така ли е?

Вече не е уверение, а 
решение. Както виждате, 
бързо се развиват нещата. 
Имаме двама професиона-
листи, представители на 
Камарата, които ще участ-
ват в тази работна група. 
Процесът се координира от 
зам.-председателя Андрей 
Цеков, който отговаря за 
нормативните докумен-
ти. От днес започваме 
сериозна кампания, която 
разчитаме да стигне до 
всички фирми. Знаете, че 
ние имахме едни предложе-
ния, които бяха в основата 
на предишния ЗОП, но те в 
окончателния вариант поч-
ти не присъстваха. Част 
от тях актуализирахме 
и изпратихме на 5 януари 
на вицепремиера Томислав 
Дончев. За разработване-
то на останалите ще раз-
читаме на изключителна 
активност от нашите чле-
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 Инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ:

Електронизацията ще ни постави в ясна и предвидима бизнес среда,       
Снимка Денис Бучел
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      където състезанието е само на идеи, технологии и цени
нове за нови предложения. 
Разчетът ни е в рамките 
на един - два месеца да по-
лучим тези предложения, да 
ги обобщим, да ги направим 
правно състоятелни и да 
ги вкараме в тази работ-
на група като предложения 
на Камарата. Колкото по-
бързо стане това, толкова 
по-добре. Към момента гру-
пата все още не е провела 
заседание. 

Ние знаем, че в АОП се 
пише проект за нов закон, 
който след това ще бъде 
разглеждан от работната 
група, допълван и кориги-
ран. Там ще бъдем изклю-
чително активни относно 
нашите предложения. Има-
ме вече опит - с вицепре-
миера Дончев работихме 
по по-предишния ЗОП, то-
гава успяхме да вкараме 
революционно изискване-
то за опит да се взима 
от нашия Регистър, след 
това лека-полека това бе 
променено, но ние пак ще 
предложим Регистърът да 
се включи активно в новия 
ЗОП, тъй като считаме, 
че нашият ЦПРС може и 
трябва да бъде част от 
системата за електрон-
ните търгове. 

Ето ви пак връзката с 
това, което правим. Една 
сериозна и разгърната про-
грама, с много работници, 
която реализираме буквал-
но от днес. Това са изисква-
нията на нашите членове 
и на УС. Темата миналата 
година беше дискутирана 
от отделни фирми и колеги 
и на общите събрания, кои-
то се проведоха в област-
ните представителства. 
Сега ще разчитаме не само 
на актива на КСБ, но и на 
всички фирми в системата, 
като ползваме Регистъра, 
нашата мрежа в страна-
та, за да имаме максимал-
но разгърнати предложения. 
За целта стартираме и фо-
рум в сайта на Камарата. 
Той ще бъде факт след две 
седмици, така че и по елек-
тронен път ще събираме 
информация, за да обхванем 
максимално интересите на 
нашите колеги. Това е по 
нормативните документи, 
които са ни възложени с ре-
шенията на УС и на Общо-
то събрание. Отделно про-
дължаваме изключително 
интензивните си контакти 
с оперативните програми, 
с държавните структури. 

Какви бяха водещите 
теми на проведените през 
седмицата срещи и какво 
предстои?

С председателя на Ка-
марата инж. Светослав 
Глосов проведохме среща с 
председателя на Държавен 
фонд „Земеделие” Румен По-
рожанов, на която бяха об-
съдени както някои сериоз-

ни проблеми, които пречат 
на реализацията на проек-
тите, така и съвместната 
ни дейност през годината. 
Имаме много добър опит 
и сътрудничество. Мисля, 
че над 500 проекта се пус-
наха с наша помощ преди 
две години, като Камарата 
предостави експерти за 
оценката им. Успяхме да по-
могнем до малките и сред-
ните фирми да достигнат 
изключително много проек-
ти, които те реализираха. 
Знаете, че ДФ „Земеделие” 
работи предимно с малки и 
средни фирми. Така че ние 
ще продължим този път за 
защита на интересите им. 

В сряда имахме среща 
с АПИ, на която присъст-
ваха и инж. Росен Колелиев, 
член на УС и председател 
на секция „Инженерна ин-
фраструктура“, и инж. Ва-
лентин Зарев, председател 
на секция „Проектиране и 
строителен надзор“. Тя бе 
насочена към разширяване 
на сътрудничеството чрез 
провеждане на периодични 
работни срещи, на които 
да дискутираме промени-
те в нормативната база, 
свързани с пътното стро-
ителство. Обединихме се 
около необходимостта за 
регламентиране на стату-
та на подизпълнителите, 
както и около предложе-
нието в новия ЗОП като 
задължително условие да 
бъде включено изискването 
те да имат регистрация в 
ЦПРС. Поставен бе и въпро-
сът за мястото на МСП по 
пътната поддръжка и дей-
ностите, които се обслуж-
ват от Агенцията. Там 
имаме сериозна работа за 
вършене. От АПИ предпочи-
тат да подписват договори 
на големи лотове, с големи 
компании, но в крайна смет-
ка после пак малките фирми  
вършат работата, само че 
при други, по-тежки усло-
вия. Ще се опитаме да сме-
ним тази философия. Това е 
трудно и ще отнеме време 
- знаете, че договорите са 
многогодишни, но ще се оп-
итаме да променим нещата 
и да подкрепим малките и 
средните фирми. Ненапраз-
но ги споменавам, тъй като 
това е водеща политика на 
Камарата. Знаете, че 90% 
от фирмите членове са 
малки и средни. Често ме 
питат какво правим за тях. 
Разбира се, за конкретно 
дружество не може да на-
правим много и не бива да 
се работи само за дадена 
компания, но ето основна-
та ни дейност е свързана 
именно да създадем условия 
за работа на тези колеги, 
тъй като МСП са най-уязви-
ми от кризата и най-трудно 
се адаптират в средата. 

Продължаваме нашата 
дейност и по един голям 

проект, който стартира 
успешно и по който рабо-
тим заедно с държавата. 
Става въпрос за лот 3.2 на 
магистрала „Струма” – пре-
минаването през Креснен-
ското дефиле. Знаете на-
шата кампания за търсене 
на алтернативни варианти 
на 15 км тунел. Тръгнахме 
от нула, с много сериозни 
обструкции, а в момента 
вече сме стигнали до готов 
проект за ОВОС, продължа-
ваме да събираме експерт-
ни мнения, така че да защи-
тим пред ЕК друг вариант 
на трасето. 

Много хора ще запитат 
защо Камарата се занима-
ва с този проект? Занима-
ва се, защото се очаква да 
се спестят около 200 - 300 
млн. евро, които ще оти-
дат за работа на български 
фирми, най-вече по магис-
трала „Хемус”, където няма 
осигурено финансиране. 
Освен това, ако се приеме 
алтернативният начин – 
това ще даде възможност 
на родните компании равно-
стойно да се състезават с 
чуждите за реализацията 
на този изключително ва-
жен и за България, и за ЕС 
проект. Тоест тук инте-
ресите на държавата и на 
бранша съвпадат.

Във вестник „Строи-
тел” започнахме рубрика-
та „Региони в растеж”, 
в която питаме какви са 
проблемите на фирмите 
по места в регионите на 
страната. В началото на 
годината стартират сре-
щи на ниво ръководство 
на Камарата с областни-
те представителства, 
където ще има по-широк 
кръг от компании и таки-
ва, които не са членове на 
КСБ, за да се коментират 
въпросите, които ги въл-
нуват, и да се получава 
отговор от първа ръка. 
Кажете ни нещо повече за 
това.

Има решение на УС от 
последното заседание, кое-
то беше в София. Някои ко-
леги изказаха съображение, 
че много ограничен кръг 
фирми се включват в наши-
те мероприятия и доста 
въпроси остават без от-
говор. За да се реши този 
проблем, УС възложи на 
председателя и на членове-
те на съвета да се срещ-
нат с всички областни 
представителства, но не 
в рамките на председате-
ля и членове на областния 
съвет, а с колкото се може 
повече фирми от района, 
дори да не са наши членове. 
Искаме да има двустранна 
полза. От една страна, да 
обясним на колегите какво 
правим като Камара, защо-
то много често тази ин-
формация не стига до тях, 

те са заети с ежедневна 
борба за оцеляване. От дру-
га страна, искаме да си по-
говорим с тях, да чуем как-
во им пречи в системата, 
какви предложения имат. 
Ще използваме тези сре-
щи, за да се видим и с кме-
товете. Камарата всяка 
година има срещи и на ниво 
централно ръководство, 
и на ниво местна власт, 
работим много активно 
с кметовете и областни-
те съвети също по тези 
теми. Искаме да разширим 
достъпа до информация на 
всички колеги и да си све-
рим часовника с тях, така 
че да бъдем по-ефективни 
и в услуга на техните ин-
тереси, защото Камарата 
прави точно това - тя не 
работи за ръководството 
си, тя работи за своите 
членове. 

Ст арт и ра ме  т а з и 
поредица от срещи през 
февруари с разчет да сме 
готови до есента. Ние ще 
ги информираме постоянно 
чрез областните предста-
вителства и системата на 
Регистъра какво правим, 
какво се случва и какви са 
резултатите. Тук мно-
го разчитаме на вестник 
„Строител“, тъй като той 
е директният медиатор 
до всяка една строителна 
фирма. Тези срещи са стра-
тегически важни и честно 
ще кажа, че Камарата ня-
как си в годините започна 
да работи рутинно и ще 
бъде полезно малко да ни 
се накарат хората, за да се 
ориентираме и коригираме 
в своите действия.

Един от проблемите, 
който най-често се де-
финира от фирмите, е 
липсата на регламент за 
подизпълнителите. Тук 
Камарата има ли ясна по-
зиция?

Това е темата, която 
постоянно се поставя във 
всякакви разговори, вклю-
чително и на УС. Трябва 
колегите да разберат, че 
тя е сложна. Необходимо е 
ние да съвместим по най-
добрия начин интересите 
на главните изпълнители 
и подизпълнителите. Про-
блемът съществува, той 
е много тежък, от него 
произлиза междуфирмена-
та задлъжнялост, от него 
произлиза и основното не-
доволство и напрежение в 
Камарата - трябва да си го 
кажем в прав текст. Ние 
няколко пъти сме давали 
предложения в тази насока. 
Включително, както вече 
споменах, в понеделник 
изпратихме тези предло-
жения до вицепремиера То-
мислав Дончев (вж. стр. 10 
- 11). Едно от тях е да може 
главният изпълнител в про-
цеса на работа да променя 

листата на подизпълните-
лите, разбира се, съгласува-
но с бенефициента, защото 
някак си не се разбира, че 
на големи обекти, къде-
то се случват търкания и 
проблеми, работят по 100 
- 120 подизпълнители. Нор-
мативната уредба сега до-
принася за това, на обекта 
да има няколко официални 
подизпълнители, а другите 
да се наричат доставчици 
на услуги, с което стават 
търговци. Този статут не 
ги защитава и не им гаран-
тира заплащането на СМР, 
които извършват. Това се 
видя и в Регистъра - когато 
трябва да докажат опит, 
те не могат да покажат 
документ, че са работили 
като строители. Тоест 
от един формален акт не 
могат да се подредят вза-
имоотношенията в стро-
ителния процес. Оттук 
се получават и неплащане, 
съдебни искове и недовол-
ство. В новата директива 
е разписано, че държава-
та директно може да се 
разплаща с подизпълните-
ля, но това е много тънка 
материя, защото каква е 
ролята на главния изпълни-
тел, когато някой може да 
действа през главата му, 
а той има ангажимент към 
изграждането на обекта, 
не подизпълнителите. Така 
че тук трябва да се работи 
много активно, включили 
сме група юристи, които да 
готвят текстове по тема-
та. Но разчитаме и на коле-
гите сега, в тази кампания, 
да дадат своите предложе-
ния, тъй като въпросът е 
много сложен за решаване. 
Трябва да се намери баланс 
на интересите, а те са от 
много посоки. Необходимо 
е да се реши окончателно 
този проблем, защото той 
е сериозен и за държавата, 
и за нас.

Има очаквания за по-
голяма намеса на Кама-
рата при взаимоотноше-
нията между фирмите. 
Хората имат нагласа тя 
да бъде регулатор при 
етични казуси. Дойде ли 
време за промяна на Етич-
ния кодекс и ако да, в каква 
посока?

Това е област, в която 
търпим критики. Честно 
казано, не е моя работа да 
правя оценка на Етичната 
комисия, тъй като това е 
орган на УС, но тя така и 
не заработи в изминалата 
година. А имаше решение 
на Общото събрание и още 
има, че трябва да се пре-
работи Етичният кодекс и 
комисията да играе много 
по-сериозна роля, тъй като 
това е инструментът на 
Камарата, който може да 
бъде медиатор в проблем-
ни отношения между наши 

членове, а дори и между 
фирми, които не са наши 
членове, какъвто опит 
имахме при предишния ман-
дат. Успешен при това. Би 
трябвало на следващия УС 
тази тема да се разисква и 
да се определят конкретни 
отговорници и срокове за 
реализация. Много е важно 
да заработят етичните ко-
мисии по областните съве-
ти, където е първото ниво 
на проблеми. 

Бих посъветвал колеги-
те да започнат да включ-
ват арбитражни клаузи в 
своите договори, защото, 
когато ги има, въпросите 
се решават бързо, а кога-
то минат през съдебната 
система, понякога се обез-
смислят, тъй като резул-
татът излиза след няколко 
години. Системата с арби-
тража работи в цяла Евро-
па. Повечето чужди фирми 
я използват. Камарата ня-
колко пъти имаше инициа-
тива в тази насока, дори 
бяхме стигнали до идеята 
да правим арбитраж и към 
Камарата. Засега сме от-
чели, че това не е толкова 
ефективно, но има над 20 
арбитража в България. Ние 
може да сключим договор и 
да препоръчаме на нашите 
колеги през кой арбитраж 
да вървят. Това е модерни-
ят начин за изчистване на 
такъв тип проблеми. 

Етичната комисия оба-
че е най-важна, тя е тази, 
която може да се намеси 
още в самото начало. Така 
че това е важна сфера, 
в която ни предстои да 
направим промени през 
настоящата година, де-
ликатна е, защото става 
въпрос за взаимоотноше-
ние между фирми - наши 
членове, и всеки е прав за 
себе си. Камарата не може 
да бъде арбитър, но може 
да бъде медиатор, защото 
много често истината се 
оказва по средата.

Какво ще пожелаете 
на колегите си?

Ще има изключително 
активна работа през тази 
година. Аз се надявам да 
започнем по един по-добър 
начин изпълнението на опе-
ративните програми. Но 
пак подчертавам, че всич-
ко зависи от фирмите, от 
тяхната активност. Нека 
ни търсят, да предлагат 
решения и идеи, дори нека 
ни се карат, за да може да 
решаваме проблемите. Ка-
марата има необходимия ав-
торитет пред всички дър-
жавни структури, нейната 
дума се чува в европейски 
мащаб. Колегите трябва да 
се възползват от възмож-
ностите на организацията. 

Пожелавам им да са 
здрави, всичко друго се на-
режда.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗА-
МЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДА-
ТЕЛ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ 
И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА,

В отговор на писмо Ваш изх. 
№02-44-33 от 19.12.2014 г. предос-
тавяме настоящото становище, 
изразяващо позицията на Кама-
рата на строителите в България 
относно подхода, който считаме, 
че следва да бъде възприет от 
българския законодател при уреж-
дането в проекта за нов Закон 
за обществените поръчки на два 
изключително важни въпроса, а 
именно участието на подизпълни-
тели при изпълнението на договори 
за обществени поръчки и измене-
нието на договори за обществени 
поръчки през техния срок на изпъл-
нение.

Общоизвестен факт е, че 
действащата правна уредба по 
горепосочените въпроси поставя 
значителни проблеми пред субек-
тите (възложители и изпълните-
ли) на обществените поръчки, за 
което Камарата на строителите в 
България е алармирала многократ-
но. Настоящото изложение има за 
цел да обобщи възгледите на Ка-
марата на строителите относно 
тези въпроси и отново да изрази 
позицията, която Камарата на 
строителите последователно за-
щитава.

I. Участие на подизпълнители 
при изпълнение на договори за об-
ществени поръчки

Понастоящем обществените 
отношения, свързани с участието 
на подизпълнители при изпълнение 
на договори за обществени поръч-
ки, са уредени в чл. 45а и чл. 45б 
от действащия Закон за общест-
вените поръчки (ЗОП), които бяха 
приети с последните изменения 
в ЗОП. Те са в сила, считано от 
01.07.2014 г. Камарата на строи-
телите в България своевременно 
изрази критичното си отношение 
към някои от текстовете, съдър-
жащи се в тези разпоредби, още на 
етапа на обсъждане на законопро-
екта за изменение и допълнение на 
ЗОП. За съжаление, аргументите 
и предложенията на Камарата на 
строителите в България не бяха 
споделени и не намериха отраже-
ние при гласуването на окончател-
ните текстове на проекта за ЗИД 
на ЗОП в Четиридесет и второто 
Народно събрание на Република 
България. В следващите редове 
отново ще формулираме основните 
си аргументи срещу редакциите на 
чл. 45а и чл. 45б от ЗОП, с цел да 
бъде избегнато включването им в 
проекта за нов Закон за обществе-
ните поръчки.

 На първо място забрана-
та да се назначават подизпълни-
тели, извън посочените в оферта-
та, противоречи на нормалната 
житейска и стопанска логика, осо-
бено по отношение на обществени 
поръчки за строителство. Догово-
рите за строителство по правило 
се характеризират със сравни-
телно продължителен период на 
изпълнение. Между подаването на 
офертата и реалното начало на из-
пълнението на работи по поръчка-
та от подизпълнителя може да из-

тече значителен период от време, 
в рамките на който да настъпят 
обстоятелства, които да напра-
вят невъзможна реализацията на 
първоначалните предвиждания на 
изпълнителя относно конкретните 
подизпълнители, които ще бъдат 
използвани при изпълнението на 
обществената поръчка. Например 
посоченият в офертата на изпъл-
нителя подизпълнител може прос-
то да откаже да сключи подизпъл-
нителски договор и да изпълнява 
работи по поръчката. Възможно 
е обаче да настъпят и обективни 
обстоятелства, които не позволя-
ват било на главния изпълнител, 
било на първоначално предвиждания 
подизпълнител да изпълнят пряко 
конкретни работи и дейности по 
поръчката. Така например съгласно 
българското трудово законодател-
ство работниците и служителите 
са свободни - след съответно пред-
известие, да прекратят трудовия 
си договор. В случай че ключов или 
специализиран персонал, на който 
главният изпълнител или посочени-
ят в офертата му подизпълнител е 
разчитал за изпълнение на дейнос-
ти и работи по поръчката, напусне 
работа, какво друго би могъл да на-
прави изпълнителят на обществе-
ната поръчка, освен да назначи нов 
подизпълнител, който не е посочен 
в офертата му към възложителя?

Съгласно европейското право 
и националния закон, независимо 
от ползването на подизпълните-
ли, главният изпълнител остава 
изцяло отговорен за изпълнение-
то на поръчката, като при това 
положение на същия следва да се 
даде и възможността да осигури 
успешната реализация на поръч-
ката, включително чрез използва-
нето на подизпълнители, които не 
са посочени в офертата. По този 
начин реално би се допринесло за 
по-широко участие на малки, сред-
ни и новообразувани предприятия 
на пазара на обществени поръчки.

Обръщаме специално внимание 
на чл. 45б от ЗОП, който предвиж-
да, че дейностите, за които има 
сключени подизпълнителски дого-
вори, се приемат от възложителя 
с участието на съответния по-
дизпълнител, като възложителят 
извършва окончателно плащане по 
договора за обществена поръчка, 
след като получи доказателства 
от изпълнителя, че е заплатил на 
подизпълнителите всички работи, 
които са приети от възложителя, 
освен ако при приемането на рабо-
тата изпълнителят е представил 
доказателства, че договорът за 
подизпълнение е прекратен или ра-
ботата или част от нея не е извър-
шена от подизпълнителя.

Считаме, че тези законови 
разпоредби, вместо да доприне-
сат за ограничаване на случаите с 
недобросъвестни изпълнители на 
обществени поръчки, които не се 
разплащат с подизпълнителите си, 
създават предпоставки за излиш-
ни спорове между участниците в 
изпълнението на обществени по-
ръчки (възложители, изпълнители и 
подизпълнители) и в крайна сметка 
имат негативен ефект, особено по 
отношение на обществените по-
ръчки за строителство.

На първо място считаме, че 
не е налице законова празнота 
относно правоотношенията меж-
ду изпълнителите и подизпълни-
телите на обществени поръчки, 
която да налага разписването на 
подобни правила в проекта за нов 
ЗОП. Напротив, българското обли-
гационно, търговско и процесуално 
право достатъчно подробно регла-
ментират договорната и извъндо-
говорната отговорност, както и 
реда за реализирането им. Тези 
разпоредби са напълно приложими 
и към правоотношенията между 
изпълнители и подизпълнители на 
обществени поръчки. В тази връз-
ка изцяло подкрепяме включването 
в проекта за нов ЗОП на текста 
на чл. 42а от действащия ЗОП, 
който пояснява, че вземанията по 
договори за обществени поръчки 
са прехвърляеми, могат да бъдат 
залагани и върху тях може да се из-
вършва принудително изпълнение. 
Тази разпоредба беше създадена 
с последните изменения в ЗОП и 
с възпроизвеждането й в проекта 
за нов ЗОП реално и в напълно дос-
татъчна степен ще се подсигури 
възможността на подизпълнители-
те да се защитят от некоректни 
главни изпълнители, тъй като във 
всички случаи, когато подизпълни-
телят счита, че неоснователно 
не му се плаща, същият ще може 
по съответния, предвиден в закона 
ред да поиска налагане на обезпе-
чение или съответно предприемане 
на принудително изпълнение върху 
вземанията на главния изпълнител 
по договора за обществена поръч-
ка с възложителя.

Настоящият текст на чл. 45б 
от ЗОП обаче не само не допринася 
за постигането на тази цел, а на-
против, поставя затруднения при 
прилагането му на практика, като 
създава предпоставки за излишни 
спорове между възложители, из-
пълнители и подизпълнители и съ-
ответно затруднява успешната 
реализация на договорите за об-
ществени поръчки. Това в особена 
голяма степен важи за обществе-
ните поръчки за строителство.

Така например изискването за 
задължително присъствие на под-
изпълнителя при приемането на 
работите от възложителя създава 
предпоставки за недобросъвест-
но поведение от страна на подиз-
пълнителя, тъй като от законовия 
текст излиза, че без неговото 
участие възложителят не може да 
приеме работата на главния изпъл-
нител. Още повече, че в областта 
на строителството не винаги има 
съвпадение на момента на при-
емането на едни и същи работи 
във взаимоотношенията главен 
изпълнител - подизпълнител и въз-
ложител - главен изпълнител. Това 
е така, защото съобразно закона 
и нормалните договорни практи-
ки възложителят приема строежа 
при неговото завършване, т.е. със 
съставянето на Протокол обр. 15 
или съответно Протокол обр. 16/
Разрешение за ползване на стро-
ежа. Нормално е обаче отделните 
строителни дейности, изпълнени 
от подизпълнители в процеса на 
строителството, да бъдат при-
ети от главния изпълнител при 

завършването на тези дейности, 
а не при завършването на целия 
строеж.   

Не е коректен и законовият 
текст на чл. 45б, ал. 2, съгласно 
който при приемането на работи-
те изпълнителят може да пред-
стави доказателства, че догово-
рът за подизпълнение е прекратен 
или работата не е извършена от 
подизпълнителя. Ако подизпълните-
лят не изпълни задълженията си в 
уговорения с главния изпълнител 
срок, това ще доведе до необхо-
димост главният изпълнител да 
предприеме акселеративни мерки, 
за да компенсира забавянето и съ-
ответно да направи допълнителни 
разходи. Съгласно облигационното 
право тези разходи могат да бъдат 
удържани от главния изпълнител 
от дължимото на подизпълните-
ля възнаграждение. От законовия 
текст обаче излиза, че в този слу-
чай главният изпълнител не може 
да направи възражение пред въз-
ложителя и съответно следва да 
заплати изцяло възнаграждението 
на подизпълнителя, за да има пра-
во да получи окончателното пла-
щане по договора за обществена 
поръчка. Подобно законодателно 
решение е очевидно несправедли-
во и небалансирано. Освен това 
този законов текст изисква от 
главния изпълнител да представи 
доказателства пред възложителя, 
че договорът е прекратен или съ-
ответно, че работите не са изпъл-
нени от подизпълнителя. Не става 
ясно обаче как трябва да постъпи 
възложителят, ако от своя стра-
на подизпълнителят възразява и 
съответно представя доказател-
ства, че договорът не е прекра-
тен или че работите са изпълнени 
именно от него. Следва да се има 
предвид, че съгласно българското 
облигационно право договорът има 
сила на закон за страните, които 
са го сключили, и същият може да 
бъде прекратен само по взаимно 
съгласие или на предвидените в 
закона основания. При наличие на 
спор преценката, дали един договор 
е прекратен, може да се извърши 
единствено от съдебна или арби-
тражна институция, а не от въз-
ложител на обществена поръчка. 
По същия начин стои въпросът и 
с преценката, дали определени ра-
боти в процеса на строителство 
действително са изпълнени от 
под изпълнителя.

Считаме за неудачно и изис-
кването, съгласно чл. 45б, ал. 3 от 
ЗОП, окончателното плащане по 
договора за обществена поръчка 
да се извършва от възложителя 
само ако изпълнителят предста-
ви доказателства, че е заплатил 
на подизпълнителя всички работи, 
приети от възложителя. По този 
начин априори се изисква всички 
плащания към подизпълнителите 
да се извършат преди окончател-
ното плащане по договора за об-
ществена поръчка. Така законо-
дателно се предпоставя, че във 
всички случаи главният изпълнител 
следва да осигури финансиране на 
обекта, което е предпоставка за 
изкуствено оскъпяване на стой-
ността на обществените поръчки. 
Относно предвиденото в чл. 45б, 

ал. 3 изискване за представяне на 
доказателства и тяхната прецен-
ка от възложителя важи изцяло ка-
заното по-горе.

С оглед на изложеното, изра-
зяваме позицията на Камарата на 
строителите в България против 
възпроизвеждането в проекта за 
нов ЗОП на горепосочените тек-
стове от действащия ЗОП.

В същото време Директива 
2014/24/ЕС на Европейския парла-
мент и на Съвета от 26 февруари 
2014 г. за обществените поръчки 
отменя Директива 2004/18/ЕО, 
считано от 18.04.2016 г. (чл. 91 от 
Директива 2014/24/ЕС). На основа-
ние чл. 90 от Директива 2014/24/
ЕС това е крайният срок, до кой-
то държавите членки са длъжни 
да приведат националното си за-
конодателство в съответствие с 
Директива 2014/24/ЕС и до който 
следователно следва да влезе в 
сила нов ЗОП.

Участието на подизпълните-
ли при изпълнение на договори за 
обществени поръчки е уредено в 
чл. 71 от Директива 2014/24/ЕС. 
От Камарата на строителите в 
България изразяваме позицията, 
че тази материя е достатъчно 
подробно, точно и разбираемо ре-
гламентирана в посочения текст 
от новата директива. Изложената 
по-горе в настоящото становище 
аргументация не противоречи по 
никакъв начин на разпоредбите на 
чл. 71 от Директива 2014/24/ЕС. 
Считаме, че при създаването на за-
коновата уредба на обществените 
отношения относно участието на 
подизпълнители при изпълнение на 
договори за обществени поръчки 
българският законодател следва 
да се придържа максимално към 
тек ста на новата директива, като 
се въздържа от възпроизвеждане 
на текстовете, подложени на кри-
тика в настоящото становище. 

В допълнение, чл. 71, т. 7 от 
Директива 2014/24/ЕС предоста-
вя право на държавите членки да 
предвидят по-строги правила за 
отговорност в националното си 
право или да предприемат допълни-
телни мерки в рамките на нацио-
налното си право по отношение на 
преките плащания за подизпълни-
телите, например като предвидят 
преки плащания за подизпълните-
лите, без да е необходимо послед-
ните да правят искане за подобно 
пряко плащане. Камарата на стро-
ителите в България е на мнение, 
че при транспонирането на дирек-
тивата в националното ни законо-
дателство не следва да се въвеж-
дат такива по-строги правила или 
мерки. Считаме, че това по-скоро 
би стеснило неоправдано кръга от 
потенциални участници в процеду-
рите за възлагане на обществени 
поръчки, би ограничило участието 
на малки, средни и новообразувани 
предприятия в процедурите за въз-
лагане на обществени поръчки и би 
затруднило успешното изпълнение 
на договорите за обществени по-
ръчки.

II. Изменение на договори за 
обществени поръчки през техния 
срок на изпълнение

Вторият въпрос от настоящо-

ДО
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО 
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
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то изложение, а именно въпросът 
за изменението на договори за 
обществени поръчки през техния 
срок на изпълнение, поставя не по-
малко практически проблеми пред 
възложителите и изпълнителите 
на обществени поръчки в Републи-
ка България от въпроса за участи-
ето на подизпълнители при изпъл-
нение на договори за обществени 
поръчки. Камарата на строители-
те в България многократно е изра-
зявала критичното си отношение 
към неудачната и неоправдано рес-
триктивна законодателна уредба 
на тази проблематика в национал-
ното ни законодателство.

Действащият в момента ЗОП 
е установил забрана за изменение 
на договорите за обществени 
поръчки, която е уредена в чл. 43, 
ал. 1 от ЗОП. Изменения се допус-
кат само по изключение, в изрично 
изброените в чл. 43, ал. 2 хипотези, 
които извън специфичните случаи 
по чл. 43, ал. 2, т. 5 и т. 6 и слу-
чаите на изменение на държавно 
регулирани цени и промени в зако-
нодателството (чл. 43, ал. 2, т. 3 и 
т. 4) изискват наличие на „непред-
видено обстоятелство“, което не 
води до увеличение на стойност-
та на договора (чл. 43, ал. 2, т. 1 
от ЗОП). Съгласно дефиницията 
по действащия закон „непредви-
дени обстоятелства“ са обстоя-
телствата, които са възникнали 
след сключването на договора и 
не са резултат от действие или 
бездействие на страните, които 
не са могли да бъдат предвидени 
при полагане на дължимата грижа 
и правят невъзможно изпълнението 
при договорените условия (пар. 1, 
т. 14б от ДР на ЗОП).

Понятието „непредвидени об-
стоятелства“ не се дефинира от 
действащата Директива 2004/18/
ЕО, която ще бъде отменена, счи-
тано от 18.04.2016 г. Чл. 31, б. „с“ 
от Директивата използва сход-
ното, но по същество различно 
понятие „unforeseeable events”, а 
именно „непредвидими събития“. 
Директивата обаче не ползва това 
понятие за целите на изменения на 
договорите за обществени поръч-
ки, а само и единствено с цел да 
определи този изключително лими-
тиран кръг от хипотези, в които 
е допустимо възлагане на допъл-
нителна обществена поръчка без 
обявление. Поради тази причина 
дефиницията е твърде ограничи-
телна и тя касае само обстоя-
телства, които не биха могли да 
бъдат предвидени от един добро-
съвестен възложител при възлага-
не на поръчката. Логично, същият 
подход е възприет от чл. 90 на ЗОП. 
Проверката за наличие на непред-
видимост изисква да се установи, 
че обстоятелството обективно 
не би могло да бъде предвидено от 
възложителя при полагане на дъл-
жима грижа и да е безусловно необ-
ходимо за изпълнение на поръчката. 
Само тогава може да бъде оправда-
но едно по правило „неконкурентно“ 
допълнително възлагане. Същото 
тълкуване се съдържа и в Методи-
ческо указание на Агенцията за об-
ществени поръчки (АОП), касаещо 
приложимостта на процедурата 
Договаряне без обявление по чл. 90 
от ЗОП, което определя, че:

„Възложителят следва да дока-
же наличието на непредвидимост. 
Това понятие не съвпада напълно с 
понятието „непреодолима сила”, но 
е в тясна логическа връзка с него. 
Непредвидимостта обаче не е об-
вързана с всички условия, обусла-
вящи наличието на „непреодолима 
сила”. В този случай възложителят 
следва да докаже, че в първоначал-
ния проект липсват съществени 
елементи, предполагащи успешно-
то му изпълнение.”

Механично и без детайлен пра-
вен и икономически анализ, в разрез 
с разпоредбите на действащата 

директива българският законо-
дател е въздигнал наличието на 
непредвидени обстоятелства в 
условие за допустимост за измене-
нията на договорите за обществе-
ни поръчки по чл. 43, ал. 2, т. 1 от 
ЗОП, който гласи:

„Изменение на договор за об-
ществена поръчка се извършва с 
допълнително споразумение към до-
говора и се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непред-
видени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на дого-
вора, или

б) частична замяна на дейности 
от предмета на поръчка за строи-
телство или услуга, когато това е 
в интерес на възложителя и не води 
до увеличаване стойността на до-
говора, или

в) цялостна или частична замя-
на на стоки, включени в предмета 
на поръчка за доставка, включител-
но на техни елементи, компоненти 
или части, когато това е в интерес 
на възложителя, не води до увелича-
ване на стойността на договора и 
заменящите стоки съответстват 
на изискванията на техническите 
спецификации, като имат техни-
чески предимства и/или по-добри 
функционални характеристики в 
сравнение със заменяните стоки, 
или

г) намаляване общата стой-
ност на договора в интерес на 
възложителя поради намаляване на 
договорените цени или договорени 
количества или отпадане на дей-
ности“

Нито Директива 2004/18/ЕО, 
нито Директива 2014/24/ЕС огра-
ничават хипотезите на изменения 
на договорите за обществени по-
ръчки само до случаи, в които са на-
лице непредвидени обстоятелства. 
В разрез с Директива2004/18/ЕО, 
ЗОП не изследва съществеността 
на изменението, а обуславя допус-
тимостта на същото от критерия 
за непредвидимост, приложим само 
в случаите на възлагане без обявле-
ние. Това законодателно решение е 
дълбоко погрешно и противоречи на 
логиката и здравия разум на инвес-
тиционния процес, международно 
признатите правила за разпреде-
ление на рисковете и предписани-
ята на директивата. Подобно за-
конодателно решение само по себе 
си създава огромен проблем в об-
ществените отношения, свързани 
с изпълнението на договорите за 
обществени поръчки. Тази грешка 
при всички случаи следва да бъде 
отстранена при разработването 
на проекта за нов ЗОП, транспо-
ниращ правилата на Директива 
2014/24/ЕС.

Ограничаването на възмож-
ностите за страните да изменят 
сключения договор за обществена 
поръчка съобразно горните хипоте-
зи не отговаря както на нормална-
та житейска и стопанска логика, 
така и на уредбата на обществе-
ните поръчки на ниво ЕС.

Този проблем особено силно 
засяга обществените поръчки за 
строителство,  тъй като пона-
чало строителният процес е про-
дължителна във времето дейност, 
характеризираща се с множество 
рискове, които могат да повлия-
ят на реализацията на проекта, 
и включваща в себе си различни 
по вид и естество интервенции и 
правоотношения (част от които 
се осъществяват преди иниции-
рането на самите процедури за 
възлагане на обществени поръчки 
за строителство). Разнородните 
факти и обстоятелства, които мо-
гат да доведат до необходимост 
от изменение на определена част 
от договора за строителство с 
цел пълноценната му реализация, 
на практика излизат далеч извън 
определението за „непредвидени 
обстоятелства“, посочено в ЗОП, 
и съответно извън допустимите 

изменения на договора съгласно 
действащия закон. 

Така например обхватът на 
дейностите, необходими за реали-
зиране на обекта на обществена-
та поръчка за строителство, се 
дефинира в проектната докумен-
тация (най-вече в инвестиционни-
те проекти и/или техническите 
спецификации), включена в доку-
ментацията за провеждането на 
обществената поръчка. В общия 
случай, съгласно закона и нормал-
ните договорни практики, отго-
ворността за грешки, несъответ-
ствия и пропуски в тази изходна 
проектна документация се носи 
от страната по договора, която 
е осигурила тази документация – 
т.е. от възложителя. За да се оси-
гури реализацията на пълноценен 
и функционален обект, каквато в 
крайна сметка е целта от изпъл-
нението на договора за строител-
ство, при откриването на такива 
грешки, пропуски или несъответ-
ствия в изходната документация в 
течение на изпълнението на дого-
вора за обществена поръчка, е не-
обходимо изходната  документация 
(съставляваща част от договора 
за обществена поръчка) да се из-
мени и съответно да се внесе про-
мяна и в обхвата на дейностите, 
които ще се изпълнят по договора, 
т.е. необходимо е договорът за об-
ществена поръчка да бъде изменен. 
В практиката по изпълнение на до-
говори за обществени поръчки за 
строителство са налице множе-
ство примери за подобни казуси, но 
за илюстрация могат да се дадат 
следните примери:

А) В проекта са предвидени 20 
км водопровод, а се оказва, че по-
ради пропуск следва да се изпълнят 
21 км.

Б) В проекта е предвидено, че 
изкопните работи следва да се из-
пълнят с багер, а впоследствие се 
оказва, че поради грешна геология 
се налагат взривни работи (не-
предвидени като технология) в оп-
ределен малък участък от обекта. 

В) В спецификацията е указано 
оборудване, което с оглед на реал-
ните изходни данни в хода на ра-
ботното проектиране, изпълнявано 
от изпълнителя по обществената 
поръчка, се окаже негодно.

Г) В резултат на свлачищен 
процес, неуказан в геоложките 
изследвания, се наложи изгражда-
нето на укрепителни съоръжения 
(непредвидени в проектната доку-
ментация).

Изключително трудна задача, 
дори и за най-блестящите правни 
и технически „умове“ е да обосно-
ват, че в подобни на гореизложени-
те хипотези са налице „непредви-
дени обстоятелства“ по смисъла 
на § 14б. от ПЗР на ЗОП. С оглед 
на този текст е ясно, че дори и из-
ходната проектна документация 
да не е изготвена от възложите-
лите, същите най-малко са длъжни 
да я проверят, преди да я включат 
в документацията за провежда-
не на обществената поръчка Т.е. 
евентуална грешка в проекта би 
следвало да се приеме за резултат 
от бездействие на съответната 
страна по договора за обществена 
поръчка и следователно като об-
стоятелство, което не е „непред-
видено“ по смисъла на ЗОП.  

Това означава, че в разрез с 
европейското право и с нормална-
та житейска логика, справедли-
вост и добросъвестност, следва 
да изискваме от възложителите 
постигането на невъзможното, а 
именно липса на човешки фактор 
във фазата на подготовка на про-
ектите. На практика не е възмож-
но от възложителя да се изисква да 
обезпечи пълната безгрешност на 
проекта и техническата специфи-
кация, включени в документацията 
за провеждане на обществените 
поръчки.

Важно е да отбележим, че нито 
Директива 2004/18/ЕО, нито Ди-
ректива 2014/24/ЕС не забраняват 
измененията на сключени договори 
за обществени поръчки. Още по-
малко пък директивите изискват 
от възложителите да бъдат без-
грешни или им забраняват промени 
на договора, обусловени от допус-
нати от тях грешки и пропуски.

Едва през 2008 г. Европейският 
съд въвежда известни ограничения 
относно възможността на стра-
ните по договор за обществена по-
ръчка да го изменят. В бележитото 
решение от 19 юни 2008 година по 
Дело C-454/06 (Pressetext) Съдът 
постановява, че изменението на 
„клаузите на договор за общест-
вена поръчка“1 е допустимо, когато 
не е съществено. Съществените 
изменения на договора не са допус-
тими, тъй като те по същество 
представляват ново възлагане и 
следва да бъдат предмет на нова 
обществена поръчка. 

Изменението е съществено, 
когато:

А) с него се въвеждат условия, 
които ако са били налице при първо-
началната процедура за възлагане, 
са щели да позволят допускането 
на оференти, различни от първона-
чално допуснатите, или да позво-
лят приемане на оферта, различна 
от първоначално приетата2.

Б) когато значително разши-
рява обхвата на обществената 
поръчка до услуги, които първона-
чално не са предвидени3

В) ако променя икономическото 
равновесие на договора в полза на 
определения за изпълнител на об-
ществената поръчка участник по 
начин, който не е предвиден в усло-
вията на първоначалната общест-
вена поръчка4.

От горното следва да се заклю-
чи, че Директива 2004/18/ЕО пред-
писва по правило свобода на изме-
нението на договор за обществена 
поръчка, стига същото да не се 
квалифицира като съществено. В 
случаите, когато изменението е 
съществено, следва да се извърши 
ново или допълнително възлагане 
по определения в директивата ред.

Новата уредба на материя-
та за изменение на договори за 
обществени поръчки се съдържа 
в чл. 72 от Директива 2014/24/
ЕС. Директивата отчита факта, 
че съществуват противоречиви 
практики по отношение на проме-
ните в договорите за обществе-
ни поръчки. Поради тази причина 
чл. 72 на директивата подробно 
разписва правилата за изменения 
в договорите, като хипотезите, 
в които изменение е допустимо, 
са ясно посочени в т. 1 и т. 2 на 
чл. 72. В голяма степен тя прeпов-
таря решението на Съда по Дело 
C-454/06 (Pressetext), но и допълни-
телно го развива в т. 4 на чл. 72, 
както следва:

„4. Изменението на договор за 
поръчка или на рамково споразуме-
ние по време на техния срок на из-
пълнение се счита за съществено 
по смисъла на параграф 1, буква д), 
когато прави договора за поръчка-
та или рамковото споразумение 
съществено различни по техния 
характер от първоначално склю-
чените. При всички случаи, без да 
се засягат параграфи 1 и 2, изме-
нението се счита за съществено, 
когато е изпълнено едно или повече 
от следните условия:

а) изменението въвежда усло-
вия, които, ако бяха част от първо-
началната процедура за възлагане 
на обществена поръчка, биха поз-
волили допускането на други кан-
дидати, различни от първоначал-
но избраните, или приемането на 
оферта, различна от първоначално 
приетата, или биха привлекли към 
участие в процедурата допълни-
телни кандидати;

б) изменението променя ико-

номическия баланс на договора за 
поръчка или рамковото споразуме-
ние в полза на изпълнителя по начин, 
който не е бил предвиден в първона-
чалния договор за поръчка или рам-
ково споразумение;

в) изменението значително раз-
ширява обхвата на договора за по-
ръчка или рамковото споразумение;

г) когато нов изпълнител заме-
ня изпълнителя, на когото възлага-
щият орган първоначално е възло-
жил поръчката, в случаи, различни 
от предвидените в параграф 1, бук-
ва г).“

От горното следва, че същест-
вува приемственост в подхода, 
който Директива 2004/18/ЕО и Ди-
ректива 2014/24/ЕС възприемат 
относно изменението на договори 
за обществени поръчки, а именно 
и старата, и новата директива 
предписват по правило свобода 
на изменението на договор за об-
ществена поръчка, стига същото 
да не се квалифицира като същест-
вено. Никъде в текста на чл. 72 от 
Директива 2014/24/ЕС изменение-
то на договорите за обществени 
поръчки не е поставено в зависи-
мост от наличието на „непредви-
дени обстоятелства“.

С оглед на гореизложеното Ка-
марата на строителите в Бълга-
рия счита, че подобно на въпроса 
относно участието на подизпъл-
нители при изпълнение на догово-
ри за обществени поръчки, така 
и материята на изменението на 
договори за обществени поръчки 
през техния срок на изпълнение е 
достатъчно подробно, точно и раз-
бираемо регламентирана в чл. 72 
от Директива 2014/24/ЕС. Предви-
дените хипотези на изменение на 
договори за обществени поръчки 
не са формулирани рестриктивно, 
а предпоставят да бъде изследва-
на съществеността на измене-
нието на договор за обществена 
поръчка във всеки отделен случай. 
Изразяваме категоричната си по-
зиция, че при транспонирането на 
новата директива в националното 
ни законодателство българският 
законодател следва да се придър-
жа максимално към текста на чл. 
72 от Директива 2014/24/ЕС, като 
бъде изоставен ограничителният 
подход, възприет в сега действа-
щия текст на чл. 43 от ЗОП. Из-
искването за наличие на „непред-
видени обстоятелства“, за да е 
допустимо изменението на договор 
за обществена поръчка, не е уре-
дено нито в Директива 2004/18/
ЕО, нито в Директива 2014/24/ЕС 
и е творение изцяло на българския 
законодател. То създава изключи-
телно тежки проблеми при изпълне-
нието на договори за обществени 
поръчки и особено обществени по-
ръчки за строителство. Коректно-
то транспониране на чл. 72 от Ди-
ректива 2014/24/ЕС, без създаване 
на излишни и стесняващи прилож-
ното му поле правила в проекта за 
нов ЗОП ще бъде сериозна предпос-
тавка за успешното изпълнение на 
договори за обществени поръчки в 
Република България.

С УВАЖЕНИЕ,

инж. Иван Бойков
(Изпълнителен директор на 

Камарата на строителите в 
България)

1 Решение на Съда (трети със-
тав) от 19 юни 2008 година по Дело 
C-454/06, т. 34

2 Решение на Съда (трети със-
тав) от 19 юни 2008 година по Дело 
C-454/06, т. 35

3 Решение на Съда (трети със-
тав) от 19 юни 2008 година по Дело 
C-454/06, т. 36

4 Решение на Съда (трети със-
тав) от 19 юни 2008 година по Дело 
C-454/06, т. 37
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Екип КСБ 
Таня Бъчварова, 
гл. експерт, 
ръководител проект 
„Мониторинг на 
обществени поръчки“

Настоящият монито-
ринг съдържа данни, на база-
та на които се очертават 
условията, влияещи нега-
тивно върху конкуренцията 
при обществените поръчки 
в отрасъл „Строителство“ 
през октомври 2014 г. По-
сочват се тенденциите 
при търговете в сектора 
и е направен сравнителен 
анализ с предходния месец. 
Мониторингът включва 
общ преглед на критериите 
за възлагане на поръчките.

Обявените търгове за 
октомври м.г. са 208 за 121 
млн. лв. Наблюдава се зна-
чителен спад на броя със 
100 и на стойността с 362 
млн. лв. спрямо предходния 
месец на 2014 г. Общест-
вените поръчки с обявена 
прогнозна стойност за 
октомври са 170, или 81,7% 
от всички. Има значително 
намаление на броя на търго-
вете за разглеждания пери-
од в сравнение с пред ходния 
месец от 100, или с 32,5%. 
Понижение има и на прогноз-
ната стойност от 74,9%, 
или с 362 млн. лв. спрямо 
септември 2014 г. Търгове-
те без обявена стойност 
са 38, или 18,3% от всички 
за октомври. Наблюдава се 
спад на нивата в сравнение 
с предходния месец на м.г. с 
22 бр., или с 36,7%. 

Обявени поръчки по 
вид на строителство :

Инженерна инфра-
структура - 44 са обявени-
те търгове за октомври, 
или 21,2% от всички, за 34 
млн. лв. Има намаляване на 
броя с 44 на процедурите, 
или 50% спрямо септември. 
Спадът на стойността в 
сравнение с деветия месец 
на 2014 г. е 268 млн. лв.

ВиК инфраструкту-
ра - 10 бр. търгове, или 4,8% 
от всички за октомври м.г. 
Наблюдава се спад от 50% 
в сравнение с предходния 
месец на м.г. Стойността 
на поръчките от сегмен-
та ВиК, обявени за октом-
ври, възлиза на 57 млн. лв., 
или понижението е със 74 
млн. лв. на нивата спрямо с 
пред ходния месец на 2014 г. 

Сградно строител-
ство – 37, или 17,8% от 
всички за октомври 2014 
г., за 17 млн. лв. Спадът на 
нивата на броя на обяве-
ните обществени поръчки 
в сравнение с предходния 
месец е с 21, или с 36,2%, а 
намаляването на стойност-
та спрямо септември 2014 
г. - от 10 млн. лв., или с 37%.

Енергийна инфра-
структура – 11 бр. обявени 
обществени поръчки за ок-
томври, или 5,3 % от всички 
за месеца, за 7 млн. лв. Бро-
ят е с 9 по-малко, или с 45% 
в сравнение със септември, 
и спад на стойността от 8 
млн. лв., или с 53,3%.

Проектиране и надзор 
– 106 бр. търгове, или 51% 
от всички за октомври м.г., 
за 7 млн. лв. Намалението 
на броя е с 16, или с 13,1% в 
сравнение с предходния ме-
сец, и спад на стойността 
от 1 млн. лв., или със 125 % 
спрямо септември 2014 г. 

Обявените обществе-
ни поръчки в сектор „Ин-
женерна инфраструктура“ 
през октомври са 44, или 
21,2% от общо обявените 
поръчки за месеца, като се 
отчита намаление с 50% 
спрямо септември 2014 г. 
Те са разпределени, както 
следва: 

Изграждане, рекон-
струкция и ремонт на път-
на и жп инфраструктура за 
октомври м.г. представля-
ват 34,1% от обявените 
обществени поръчки за 
сектор „Инженерна инфра-
структура”.

Почистване и корек-
ция на речни корита, отвод-
няване и увеличаване на про-
пускателната способност 
на реките, рехабилитация и 
поддържане на пристанище 
- 25% от всички за сегмен-
та.

Паметници на култу-
рата, археологически раз-
копки - няма обявени проце-
дури за октомври м.г.

Сметища за битови 
и строителни отпадъци – 
няма обявени търгове.

Насипни работи - 1 
бр., или 2,3% от всички в 
сегмента. 

Ново строителство и 
реконструкция на паркове, 
детски площадки, стадиони 
и зони за отдих – 38,6% от 
общо обявените поръчки в 
сектора. 

Зимно поддържане и 
почистване на пътната 
мрежа - няма обявени по-
ръчки от „Инженерна инфра-
структура“.

Обявените обществе-
ни поръчки във „ВиК“ сек-
тора са 10 бр., или 4,8% от 
всички. Понижението на 
броя е с 50% в сравнение 
с предходния месец. Те са 

разпределени, както след-
ва:

Ново строителство 
и ремонт на пречиствател-
ни станции на битови и от-
падъчни води - 10% от всич-
ки в сегмента за октомври 
2014 г.

Ново строителство и 
ремонт на помпени станции 
- няма обявени поръчки. 

Строителство и ре-
конструкция на водопро-
водни мрежи и канализация 
- 80% от общо обявените 
процедури в този сегмент.

Рехабилитация на 
колектори - 10% от обяве-
ните в сектора.

Строителство на 
утаител и резервоари - 
няма обявени поръчки.

Проект за воден ци-
къл - няма обявени търгове 
в този сегмент. 

Сондажни работи - 
няма поръчки за октомври 
2014 г. 

Обявените поръчки в 
сектор „Сградно стро-
ителство“ за октомври 
2014 г. са 37 бр., или  17,8% 
от всички. Спадът на ни-
вата в този сегмент е 
36,2%. Те са разпределени, 
както следва:

Ново строителство – 
5,4% от всички в сегмента.

Реконструкция, ре-
монтни работи и други ви-
дове строителни дейности 
– 94,6% от всички в сектора 
за октомври 2014 г.

Обявените обществе-
ни поръчки в сектор „Енер-
гийна инфраструктура“ 
за октомври 2014 г. са 11 
бр., или 5,3% от всички 
през месеца. Наблюдава 
се спад на нивата с 45% 
спрямо септември 2014 г. 
Те са разпределени, както 
следва: 

Мерки за енергийна 
ефективност - 27,3% от 
всички в сектора за октом-
ври 2014 г.

Ремонт, реконструк-
ция и монтажни работи 
–72,7% от всички в сегмен-
та за октомври 2014 г.

Обявените обществе-

ни поръчки за октомври 
2014 г. в сектор „Проекти-
ране и строителен надзор“ 
са 106 бр., или 51% от всич-
ки за месеца. Наблюдава се 
тенденция на спад на нива-
та на процедурите с 13,1% 
спрямо септември 2014 г. 
Те са разпределени, както 
следва:

Осигуряване на екс-
пертни и технически услуги, 
консултации, тех. помощ – 
1,9% от всички в сектора за 
октомври 2014 г.

Изготвяне на инвес-
тиционен проект и ав-
торски надзор – 84,9% от 
общо обявените поръчки в 
сегмента „Проектиране и 
надзор“ .

Строителен надзор и 
изготвяне на паспорти за 
обекти - 13,2% от всички в 
сектора.

Обявени обществени 
поръчки по критерий 
„Възложител“ 

Обявените обществе-
ни поръчки за октомври на 
2014 г. от общините въз-
лизат на 160, или 76,9 % от 
всички. Те са с 30,4% по-
малко в сравнение със сеп-
тември 2014 г. Търговете 
в комуналния и обществен 
сектор за октомври 2014 г. 
са 6, или 2,9% от всички, 
което е спад с 53,8%. 

Болниците и учебните 
заведения, обявили търгове 
за октомври м.г., са 8, или 
3,8% от всички за месе-
ца. Понижението е с 11,1% 
спрямо предходния месец на 
2014 г. Министерствата 
и агенциите са обявили 30 
търга, или 14,4 % от всички. 
Те са по-малко с 33,3% спря-
мо деветия месец на 2014 г. 
Другите обявени общест-
вени поръчки за октомври 
са 6, или 1,9% от всички. 
Намалението е със 7 броя 
в сравнение с предходния 
месец. 

Фактори за несигурна 
среда

Често срещани нео-
босновани и прекомерни 

изисквания в критериите 
за подбор на изпълнител на 
обществената поръчка за 
октомври 2014 са крите-
рии, водещи до субективи-
зъм по отношение на пока-
затели като методология, 
концепция, план за работа, 
промяна в последовател-
ността на технологичните 
процеси и оценка на риска, 
методика за разпределение 
на точките. Отчитат се и 
критерии, водещи до субек-
тивизъм по отношение на 
икономически и финансови 
показатели. Прекомерни и 
необосновани са някои из-
исквания относно финан-
совите възможности на 
кандидата по обявена об-
ществена поръчка, финан-
совите взаимоотношения 
и начина на разплащане на 
СМР.

Констатациите на екс-
пертната група към Кама-
рата на строителите в 
България, изпълняваща мо-
ниторинг „Условия, влияещи 
негативно върху системи-
те за възлагане на общест-
вените поръчки в България“, 
са, че допуснатите наруше-
ния, слабите места, ограни-
чителни критерии, водещи 
до субективни решения и 
поставяне на ограничител-
ни бариери в рамките на 
анализа за октомври 2014 г., 
са в 7 обществени поръчки. 
Това е ръст с 3 броя спрямо 
предходния месец на 2014 г. 

Инженерна инфра-
структура и ВиК – 4 с до-
пуснати условия, влияещи 
негативно върху конкурен-
цията за октомври 2014 г., 
или се наблюдава повишение 
в сравнение с предходния 
месец.

Сградно строител-
ство - няма допуснати не-
съответствия. Има спад на 
нивата спрямо септември 
2014 г.

Енергийна инфра-
структура - няма несъот-
ветствия. Запазват се 
нивата в сравнение с пре-
дходния месец.

Проектиране и стро-
ителен надзор - 3 търга с 
регистрирани несъответ-

ствия за октомври 2014 г., 
или ръст на нивата спрямо 
септември 2014 г.

Регистрирани  
несъответствия 

Поръчка № 00774-2014-
0039, възложител община 
Стара Загора, по програма 
ОПРР

 „Строителни и монтаж-
ни работи в рамките на 
проект „Зелена и достъпна 
градска среда за жителите 
на Стара Загора” по схема 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ: 
BG161PO001/1.4-09/2012 
„Зелена и достъпна град-
ска среда”, Приоритетна 
ос 1: „Устойчиво и интег-
рирано градско развитие”, 
Операция 1.4: „Подобряване 
на физическата среда и 
превенция на риска” на ОП 
„Регионално развитие 2007 
- 2013”.

Цитат: „Икономически 
най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу по-
казатели:

Показател: Показател 
Т Техническо предложение 
- до 60 т.Т = Т1 + Т2 + Т3, 
където Т1 е „Организация и 
изпълнение на строителни-
те работи. Съответствие 
на предложените дейности 
и технологията на извърш-
ването им с организацията 
на предложените човешки 
и технически ресурси. Съ-
ответствие на времетра-
енето на отделните видо-
ве работи с предложената 
технология за извършване 
на строителните дейности 
и съответствие на време-
то за изпълнение на видо-
вете работи с предложени-
те човешки и технически 
ресурси” и е с максимален 
възможен брой точки 30; Т2 
е „Мерки за намаляване на 
затрудненията за живущи-
те, бизнеса (собственици, 
наематели на търговски 
площи) в целевата зона, 
обект на интервенция, при 
изпълнение на СМР” и е с 
максимален възможен брой 
точки 15; Т3 е „Управление 
на риска” и е с максимален 
възможен брой точки 15; те-
жест: 60 т.

Показател:  Показа-
тел Ц Предлагана цена; те-
жест: 40 т.“

Коментар: Смисълът 
на показател Т1 се съдържа 
и изчерпва само с текста 
„Организация и изпълнение 
на строителни работи“. Ос-
таналият текст към този 
показател е излишен и не 
носи информация.

Поръчка 00191-2014-0004, 
възложител община Хаджи-
димово 

„Благоустрояване на 
улици на територията на 
община Хаджидимово, об-
ласт Благоевград, по две 
обособени позиции”. Обосо-
бена позиция №1: „Благоус-
трояване на улици на тери-
торията на село Абланица 
- улица „Октомври” от о.т. 
44,42 до о.т. 43; улица „Бал-
тачица” от ПИ пл. №166 до 
о.т. 31; улица „Александър 

Инженерна 
инфраструктура 

21,2% 

Енергийна 
инфраструктура 

 5,3 % 

Сградно 
строителство 

17,8% 

Проектиране и 
надзор 

51% 

ВиК 
инфраструктура 

4,8 % 

Обявени обществени поръчки по вид строителство, 
критерий „Брой“, октомври 2014 г.
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Стамболийски” от о.т. 16, 
14 до о.т. 15; улица „Димо 
Хаджидимов” от о.т. 18,19 
до края на ПИ пл. №996; ули-
ца „Отец Паисий” от о.т. 
16, 21 до о.т .23; улица „Сла-
вянка” от о.т. 20 до края на 
ПИ пл. №997; улица „Чавдар 
войвода” от о.т. 21, 20, 19, 
70, 78, 79, 80 до о.т .81; ули-
ца „Юрий Гагарин” от о.т. 
69 до о.т. 70; улица „Тодор 
Паница” от о.т. 77 до о.т. 
78; улица „37-ма” от о.т. 4 
до о.т. 5; улица „Бузлуджа” 
- от о.т. 44, 46, 47, 49 до 
о.т. 50; улица „Даме Груев” 
о.т. 47, 48 до о.т. 40; улица 
„От о.т. 37 до о.т. 47”; улица 
„35-та” от о.т. 100, 99, 98, 
97, 96 до о.т. 43; улица „36-
та” от о.т. 43 до края на ПИ 
пл. №594; улица „Кокиче” от 
о.т. 104,105 до края на имот 
пл .№732, община Хаджиди-
мово, област Благоевград”. 
Обособена позиция №2: 
„Благоустрояване на улици 
на територията на село 
Копривлен – улица „Мрамора” 
– продължение от о.т. 26 до 
о.т. 27; улица „Васил Лев-
ски” – продължение от о.т. 
77 до о.т. 66; улица „Паисий 
Хилендарски” – продължение 
от о.т. 45 до о.т. 46; улица 
„Освобождение” – продълже-
ние от о.т. 66 - 26 до о.т. 
25; улица „Здравец” – продъл-
жение от о.т. 114 - 115 до 
о.т. 116; улица „Граничар” от 
о.т. 107 до о.т. 108; улица 
„Свети Димитър” – от о.т. 
109 - 108 до о.т. 122; улица 
„Кирил и Методи” – от о.т. 
39 до о.т. 3; улица „от о.т. 
106 - 104 до о.т. 75”; улица 
„Петър Берон” – от о.т. 75 - 
69 до о.т. 22; улица „Цар Си-
меон” – продължение от о.т. 
74 до о.т. 75; улица „Юри Га-
гарин” – от о.т. 103 до о.т. 
104; улица „Цар Калоян” – от 
о.т. 58 - 59 до о.т. 32; улица 
„Парка” – от о.т. 117 – 118 
- 119 до о.т. 111а, община 
Хаджидимово, област Бла-
гоевград”.

Цитат: Критерий за 
оценка на офертите

Икономически най-из-
годна оферта при: „Пока-
затели, посочени в докумен-
тацията, спецификациите, 
в поканата за представяне 
на оферти или за участие в 
договаряне или в описател-
ния документ:

Показател: Предложена 
цена; тежест: 40%

Показател: Срок за из-
пълнение на поръчката; те-
жест: 10%

Показател: Техническа 
оценка върху методология-
та на изпълнение; тежест: 
50%”

Коментар: Тук показа-
тели като цена и срок за 
изпълнение са сравнително 
с малко участие в оценка-
та, за сметка на методоло-
гията за изпълнение, което 
създава предпоставка за 
субективизъм при избора и 
тежестта на показатели-
те.

Поръчка №00601-2014-
0004, възложител община 
Долна Митрополия, по ОПОС

Инженеринг за обект: 
„Канализационна и водопро-

водна мрежа на гр. Тръсте-
ник, помпена станция и до-
веждащ колектор до ПСОВ 
– етап I A” в рамките на ОП 
„Околна сред 2007 – 2014” съ-
гласно Договорните условия 
на ФИДИК (FIDIC) за техно-
логично оборудвана и про-
ектиране – строителство 
за електро и машинно-мон-
тажни работи и за строи-
телни и инженерни обекти, 
проектирани от изпълните-
ля (Жълта книга)”.

Цитат: Критерий за 
възлагане: Икономически 
най-изгодна оферта:

Посочените по-долу кри-
терии:

Показател: „Срок за 
изпълнение – П1, включва 
следите показатели: П1.1. 
е срок за изготвяне на Ра-
ботния проект в календарни 
дни с относителна тежест 
в показател П1 - 20%; П1.2. 
е срок за съгласуване на 
Работния проект в кален-
дарни дни с относителна 
тежест в показателя П1 
- 10%; П1.3. е срок за изпъл-
нение на СМР в месеци с 
относителна тежест в по-
казателя П1 - 70%. Оценява 
се предложеният от участ-
ника срок за изпълнение на 
поръчката по формулата: 
П1 = П1.1х20%+П1.2х10%+ 
П1.3х70%; тежест: 10

Показател: Техническо 
предложение – П2, включващ 
следните подпоказатели: Ом 
- Оценка на методологията 
за изпълнение на проекта 
с относителна тежест в 
Показател П2 - 50%; Ор - 
Оценка и анализ на риска с 
относителна тежест в по-
казател П2 - 30%; Оо - Оцен-
ка на предложените мерки за 
опазване на околната среда 
с относителна тежест в 
показател П2 - 10%. Изчис-
лява се по формулата:П2 
= (0.5хОм) + (0.3хОр) + 
(0.2хОо).; тежест: 40

Показател:  Ценово 
предложение – П3; тежест: 
50.”

Коментар: При показа-
тел П2 е допусната греш-
ка за тежестта на подпо-
казателя Оо - записан е с 
тежест от 10%, а следва 
да бъде 20%, така както е 
даден и в общата формула 
за изчисление на този пока-
зател.

Поръчка №00426-2014-
0028, възложител община 
Кюстендил

Инженеринг (проекти-
ране, авторски надзор и 
строителство) на обект: 
„Разширение на водопровод-
на мрежа за минерална вода 
в гр. Кюстендил (от резер-
воар, по ул. „Калосия“, ул. 
„Колуша“ и ул. „Проф. Георги 
Паскалев“)“

Цитат: Критерий за 
оценка на офертите „Иконо-
мически най-изгодна офер-
та при:

Посочените по-долу по-
казатели:

Показател: Срок за из-
пълнение; тежест: 1

Показател: Цена за из-
пълнение; тежест: 99.”

Коментар: Как ще бъ-
дат оценени предложенията 

на участниците по показа-
тел с тежест 1?

Поръчка №00962-2014-
0003, община Якимово, по 
ПРСР 

Консултантски услуги 
по осъществяване на не-
зависим строителен над-
зор при изпълнението на 
проект: „Рехабилитация на 
общински Път MON 1130/
II-81, Расово – Лом/Граница 
община (Лом – Якимово) – 
Комощица - /III-818/ - Якимо-
во /III-818/ или Път IV-10127 
Якимово – Комощица – ста-
ра номерация на пътя“.

Цитат: Минимални изи-
сквания: а) 1.1.1. Участникът 
следва да има реализиран 
оборот от услуги, сходни с 
предмета на поръчката, а 
именно услуги по упражня-
ване на строителен надзор 
през последните три годи-
ни (2011 г., 2012 г., 2013 г.) в 
зависимост от датата, на 
която участникът е учре-
ден или е започнал дейност-
та си в размер минимум на 
230 000 (двеста и тридесет 
хиляди) лева. б) Участникът 
следва да е реализирал обо-
рот от осъществяване на 
дейности по строителен 
надзор на обекти, сходни с 
предмета на настоящето 
възлагане, общо за предход-
ните 3 (три) приключени 
финансови години (2011 г., 
2012 г. и 2013 г.) в размер на 

не по-малко от 180 000 лв. 
(сто и осемдесет хиляди 
лева), без включен ДДС, в 
зависимост от датата, на 
която е учреден или е за-
почнал дейността си. Под 
„обекти с предмет, сходен 
с предмета на настояще-
то възлагане“, следва да се 
разбира: осъществяване на 
дейности като Консултант/
строителен надзор при из-
пълнение на СМР или СРР 
- рехабилитация и/или ре-
конструкция и/или основен 
ремонт (нямащ характер на 
текущ ремонт) на пътища 
от общинска и/или репуб-
ликанска пътна мрежа. в) 
Участникът следва да има 
сключена застраховка „Про-
фесионална отговорност на 
участниците в проектира-
нето и строителството” 
по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (за 
консултант, извършващ 
строителен надзор).

Коментар: Прекомерни 
изисквания.

Поръчка: №00156-2014-
0014, възложител община 
Велинград

Избор на изпълнител 
за изготвяне на работни 
проекти за нуждите на об-
щина Велинград по 3 обо-
собени позиции: Обособена 
позиция №1: Изготвяне на 
работен проект на кана-
лизационна инфраструк-
тура на с. Горна Дъбева, 

общ. Велинград; Обособе-
на позиция №2: Изготвяне 
на работни проекти на 
общинска пътна мрежа в 
направления: 1. М. Кемера 
- с. Абланица - с. Цвети-
но - с. Горна Дъбева; 2. С. 
Пашови - с. Кандьови; 3. С. 
Света Петка - с. Далова; 
4. С. Кръстава - Грънча-
рица”; Обособена позиция 
№3: Изготвяне на работни 
проекти за: 1. Изграждане 
на подпорна стена в гр. 
Велинград на ул. „Острец”; 
2. „Изграждане подпорна 
стена на ул. „Стою Калпа-
занов”, с. Грашево, община 
Велинград” 5. Части на про-
екта: 5.1 Геология – доклад, 
чрез оглед на място; 5.2 
Геодезия – подробно засне-
мане на съществуващото 
трасе през 10 м в правите 
участъци и през 5 м в кри-
ва, както и на характерни 
места (чист терен, пета/
ръб насип/изкоп, банкет 
ляво, настилка ляво, ос, на-
стилка дясно, банкет дяс-
но, канавка дъно и ръбове, 
изкоп/насип чист терен) 
съществуващи съоръже-
ния; 5.3 Пътна/канализация 
– Текстова част: - обясни-
телна записка, количест-
вена сметка, приложения 
координатни регистри. 
Чертежи – местоположе-
ние, обзорна ситуация, соб-
ственост, съществуващо 
положение, надлъжен про-

фил и ситуация, подробни 
напречни профили, типови 
напречни профили, план на 
пътя, отводняване, детай-
ли; 5.4 Конструктивна – в 
случай на нужда за съоръ-
жения като мостове, во-
достоци, подпорни стени и 
др. да се изготвят необхо-
димите работни проекти 
за всяко едно от тях в пъ-
лен обем; 5.5 Организация 
и безопасност на движение 
– Текстова част: - обясни-
телна записка, количест-
вена сметка, приложения, 
Чертежи – маркировка и 
сигнализация; 5.6 Временна 
организация на движение-
то - Текстова част: - обяс-
нителна записка, количест-
вена сметка, приложения, 
Чертежи – маркировка и 
сигнализация; 5.7 План за 
безопасност и здраве - 
Текстова част: - обясни-
телна записка, количест-
вена сметка, приложения, 
Чертежи – строително 
ситуационен план;  5 .8 
Парцеларен план - Тексто-
ва част: - обяснителна 
записка, приложения и ре-
гистри, Чертежи – парце-
ларен план; 5.9 Други – при 
необходимост. Финанси-
рането ще бъде осигурено 
със средства от бюджета 
на община Велинград. Пла-
щането ще се извършва 
в срок съгласно Договора 
след завършване на съот-
ветния етап, съставянето 
на протокол за приемане на 
работата и представяне 
на фактура за дължимата 
сума в счетоводството на 
възложителя.   

Цитат: „Условия и раз-
мер на гаранцията за учас-
тие и начин на плащането 
гаранцията за участие е в 
размер на: за обособена по-
зиция 1: 50 (петдесет) лв.; 
за обособена позиция 2: 
850 лв. (осемстотин и пет-
десет лв.); за обособена по-
зиция 3: 100 (сто)лв.”

Коментар: Изискване-
то в ЗОП е гаранция за учас-
тие да е в абсолютна сума, 
но не повече от 1%.

Поръчка №00470-2014-
0014, възложител община 
Черноочене, Кърджали 

Предмет на настояща-
та поръчка е изработване 
на идейни проекти на от-
делни обекти на територия-
та на община Черноочене. 
Обектите за проектиране 
са разделени в три обосо-
бени позиции по населени 
места в община Чернооче-
не - с. Габрово, с. Лясково и с. 
Петелово. Основните дей-
ности, включени в проекти-
рането, са описани в техни-
ческото задание, приложено 
към документацията.

Цитат: „Гаранцията за 
участие е в размер, както 
следва: За Обособена по-
зиция №1 – 1000.00 (хиляда) 
лв.; За обособена позиция 
№2 – 1000.00 (хиляда) лв.; 
За обособена позиция №3 – 
800.00 (осемстотин) лв.”

Коментар: Изискване-
то в ЗОП е гаранцията за 
участие да е в абсолютна 
сума, но не повече от 1%.

 

77, или 37%  от обявленията, са с 
липсващ критерий за оценка. 

 

*това са предимно поръчки  
„договаряне без обявление“   

В 96 бр., или 46,2% 
от общо 208 поръчки 

за октомври,  
възложителят  

избира критерий  
„икономически  най- 

изгодна оферта“. 

В 96 б 46 2%
 

Най-ниска цена се 
използва от 

възложителя в 35  
обявени поръчки,   

или 16,8% от всички 
208 поръчки за 

октомври 2014 г. 

Критерии за възлагане на обществени поръчки,                    
октомври 2014 г.

Открита процедура - 126 бр., или 
60,6% от всички, намалението е с 

36%  в сравнение с предходния 
месец на 2014 г.  

Договаряне без обявление - 79 броя 
обществени поръчки, или 38% от 

всички. Спадът е с 26,9% 

Ограничена процедура - няма    
обществени поръчки. Запазване  

на нивата.   

Договаряне с обявление - 3 броя, или 
1,4% от всички. Ръстът е с 1 в 

сравнение с предходния месец на 2014 
година. 

Ускорена ограничена 
процедура - няма  обществена 

поръчка за  
октомври. Понижението е с 1 

спрямо септември 2014 г.  

Процедура на договаряне, октомври 2014 г.
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Разходите за допустимите сгради ще се покриват 100% 

Миглена Иванова

Докато в Европа на-
бират скорост темите, 
свързани със зданията с 
нулево потребление, стра-
ната ни продължава да 
стои в дъното на различни 
международни класации по 
енергийна ефективност 
на сградния фонд, а и на 
икономиката като цяло. 
Сградите в България ще 
трябва рязко да намалят 
потреблението на енер-
гия в следващите години, 
за да отговорим на изис-
кванията на европейското 
законодателство. Като 
стъпка към решаване на 
проблема правителството 
прие Национална програма 
за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни 
сгради. 

На постройките се 
падат 40% от общото 
енергийно потребление на 
Европейския съюз (ЕС). На-
маляването на проценти-
те е приоритет в рамки-
те на целите „20 – 20 - 20“ 
по отношение на енергий-
ната ефективност – една 
от най-горещите теми и 
в България през последни-
те години не само заради 
европейските изисквания, 
а и заради лошото със-
тояние на голяма част от 
сградния фонд. 

Освен на европейските 
пари за саниране по линия 
на Оперативната про-
грама „Региони в растеж  
2014 - 2020“  – около 180 
млн. евро, от тази година 
домакинствата ще могат 
да разчитат и на още един 
инструмент – Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на много-
фамилни жилищни сгради. 
Механизмът е публикуван 
на сайта на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството. 

Програмата поне засе-
га е подготвена за пери-
од от две години – тази и 
следващата, като ще по-
крива на 100% разходите 
по обновяване на допус-
тимите жилищни здания. 
След 2016 г. Националната 
програма се предвижда да 
продължи да действа и 
ще покрива разноските 
за реновиране на тухлени 
сгради. За тях обаче ще се 
изисква съфинансиране от 
собствениците.

В края на миналата 
година правителството 
отпусна на Българската 
банка за развитие (ББР) 
държавна гаранция в раз-
мер на 1 млрд. лв. С това 
кабинетът даде зелена 
светлина за набиране-
то на заемен ресурс за 
финансирането на стро-
ителните дейности по 
програмата. Работата по 
санирането по този меха-

низъм обаче е поверена на 
общините. Те ще предста-
вляват сдруженията на 
собствениците пред ББР 
и държавата във връзка с 
отпускането на субсиди-
ите. 

Състоянието на жилищния 
фонд

Според данни на На-
ционалния статистически 
институт (НСИ) към края 
на 2013 г. жилищният фонд 
общо за страната набро-
ява близо 4 млн. единици. 
От тях почти 2,6 млн. до-
мове са разположени в гра-
довете, а над 1,1 млн. – в 
селата. 

Над 710 хил. са панел-
ните жилища в България, 
които се помещават в над 
21 хил. сгради, показват 
данни, обобщени от Ми-
нистерството на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ). 
Това означава, че около 40 
на сто от населението на 
страната живеят в панел-
ни домове. По-голямата 
част  - 98%, се намират 
в градовете. Почти една 
трета от тях е концен-
трирана в София-град – 
над 205 хил. жилища, сочи 
статистиката. 

Десет на сто от па-
нелните жилища се на-
мират в Пловдив (над 66 
хил.), 9% са във Варна (над 
60 хил.), 6% от тях са в 
Бургас (почти 43 хил.) и 
4% - в Русе (близо 30 хил.). 

Обхват на Националната 
програма

От безвъзмездна фи-
нансова помощ на 100% 
могат да се възползват 
сдруженията на собстве-
ниците във всички много-
фамилни жилищни сгради, 
строени по индустриа-

лен способ – едропанелно 
жилищно строителство, 
пакетно повдигани плочи, 
едроплощен кофраж с ми-
нимум 36 самостоятелни 
обекта с жилищно пред-
назначение. В механизма 
могат да участват всички 
общини в страната.

Ако в зданията, попа-
дащи в обхвата на про-
грамата, има самосто-
ятелни обекти, в които 
се упражнява стопанска 
дейност, собствениците 
им ще получават безвъз-
мездно финансиране за 
реновиране на общите 
им части. Те обаче ще 
трябва да заплатят раз-
ходите за строителни-
те дейности в техните 
обекти, ако възникне нуж-
да от такива. 

От 2016 г. се пред-
вижда за финансиране по 
програмата да могат да 
кандидатстват и сгради-
те, които през 2015 г. не 
са попаднали в обхвата й 
– такива с до 36 апарта-
мента в тях, намиращи се 
в общини, които не са бе-
нефициенти по ОП „Регио-
ни в растеж 2014 - 2020“. 

Допустими дейности

За финансиране със 
средства от програмата 
ще се допускат дейнос-
ти по конструктивното 
укрепване на блоковете, 
ако такива са необходими. 
По проекта за енергийно 
обновяване на домовете, 
който се изпълнява по 
ОП „Регионално развитие 
2007 - 2013“, това не се по-
криваше. 

Механизмът ще оси-
гурява пари и за ремонт 
на общите части на мно-
гофамилните жилищни 
сгради – покриви, фасади, 
стълбищни клетки и т.н., 
както и разнообразни 
мерки за енергийна ефек-
тивност – топлоизолация 
и подмяна на дограма, ло-
кални инсталации за ото-
пление и/или връзки към 
системите за топло- и 
газоснабдяване и други.

Как се кандидатства

Живущите задължи-
телно трябва да проведат 
общо събрание по реда на 
Закона за управление на 

етажната собственост 
(ЗУЕС) и да регистрират 
сдружение на собствени-
ците в съответната об-
щина. Членовете му тряб-
ва да вземат решение за 
обновяването на сградата 
с мнозинство от поне 67% 
и да дадат съгласие на 
местната администрация 
за изпълнение на мерките 
за енергийна ефектив-
ност в зданието. За целта 
се подава заявление пред 
общината.

След това местните 
власти трябва да прове-
рят документите и да 
одобрят или отхвърлят 
сградата за финансиране. 
При положителна оценка 
общината и сдружението 
сключват споразумение.  
Администрацията стар-
тира дейности по сгра-
дата, след като е провела 
съответните обществе-
ни поръчки за избор на из-
пълнители за техническо 
и енергийно обследване, 
проектиране и строи-
телно-монтажни работи. 
Местните власти ще от-
говарят и за мониторинга 
на изпълнението на мерки-

те за енергийна ефектив-
ност. 

На тях ще им се пре-
доставят типови про-
екти за саниране, които 
бяха  разработени  от 
Столичната община. С 
тях местната власт в 
София искаше да улесни 
собствениците на жили-
ща в блокове, които кан-
дидатстваха по проекта 
за обновление на жилищ-
ни сгради, финансиран 
със средства от ОП „Ре-
гионално развитие  2007 
- 2013“. МРРБ, съвместно 
с Камарата на строите-
лите в България, подгот-
вя типизирана тръжна 
документация. Идеята е 
да се даде шанс на сред-
ните и малките фирми да 
работят по тези обекти. 
МРРБ ще отговаря за 
координацията на целия 
процес и ще издаде мето-
дически указания. По тях 
се работи в момента и се 
предвижда да бъдат гото-
ви до края на януари.  

Санирането с европейски 
пари през новия програмен 
период

Със средствата за са-
ниране на жилищни сгради 
от ОП „Региони в растеж 
2014 - 2020“, която се очак-
ва в следващите месеци 
да бъде одобрена от Ев-
ропейската комисия (ЕК), 
ще се обновяват всички 
многофамилни жилищни 
блокове, проектирани пре-
ди април 1999 г. и строени 
по индустриален способ, 
които не попадат в обхва-
та на новия национален 
механизъм - с до 36 самос-
тоятелни апартамента, 
намиращи се в общини - 
бенефициенти по „ОПРР 
2014 – 2020“.

Безвъзмездната по-
мощ за сдруженията на 
собствениците за стро-
ително-ремонтни дейнос-
ти също ще е 100% - 75% 
европейско финансиране и 
25% национално съфинан-
сиране от бюджета. Очак-
ва се процесът да започне 
през 2016 г. 

Същевременно до 15 
януари т.г. МРРБ ще при-
ема заявления за финан-
сова помощ и изпълнение 
на обновяване за енергий-
на ефективност по сега 
действащия проект „Енер-
гийно обновяване на бъл-
гарските домове“, който 
се финансира по програма-
та „Регионално развитие“ 
за програмен период 2007 
- 2013 г. Строителните 
дейности по блоковете 
трябва да приключат през 
тази година. 

В момента се обмисля 
и механизъм за подкрепа 
на подобряването на енер-
гийната ефективност 
в еднофамилни жилищни 
сгради. 

Снимки Денис Бучел
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Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството изгот-
ви специална брошура с най-важните мо-
менти  на стартиращата  Национална 
програма  за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради. Тя дава 
информация и отговори на най-важните 
въпроси, касаещи програмата, която 

предоставя 100% безвъзмездна финан-
сова помощ за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в допустимите 
здания.  

В нея потребителите се информи-
рат кой и как може да кандидатства по 
програмата и какви са стъпките, които  
трябва да се  направят. Поместена е и 

информация, какви са задълженията на 
общинските администрации, какви мерки 
ще се финансират и кое се счита за не-
допустим разход по програмата. Брошу-
рата ще се разпространява сред граж-
даните безплатно от МРРБ, както и от 
общините. Тя може да бъде изтеглена и 
от сайта на МРРБ - www.mrrb.government.

bg/?controller=articles&id=6067
До края на януари 2015 г. Министер-

ството на регионалното развитие и 
благоустройството ще публикува и ме-
тодическите указания към общините и 
сдруженията на собствениците, както и 
необходимите образци за кандидатства-
не пред общината.   

 Всички многофамилни жилищни сгради, строени по 
индустриален способ – ЕПЖС (едропанелно жилищно 
строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК 
(едроплощен кофраж);

 Минимален брой на апартаментите в сградата - 36 
самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

 Обхват— всички 264 общини.

Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на 
Закона за обществените поръчки за осъществяване на от-
делните дейности по сградата и за изпълнението на целия 
процес по обновяване на сградата на своята територия:

 Извършване на техническо (конструктивно) обследване 
и изготвяне на технически паспорт;

 Извършване на обследване за енергийна ефективност 
от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необ-
ходимите енергоспестяващи мерки по сградата;

 Проектиране и изпълнение на строително-монтажни ра-
боти;

 Строителен и авторски надзор.

 Дейности по конструктивно укрепване на сградата;

 Обновяване на общите части на сградата (покрив, фа-
сада, стълбищна клетка и др.);

 Мерки за енергийна ефективност:
– топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати 
и др.), 
– ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или 
връзки към системите за топлоснабдяване и газоснаб-
дяване в общите части на сградата,
– изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели,
– ремонт на електроинсталация в общите части на 
сградата, 
– енергоефективни мерки в асансьорите.

 Закупуване на нови радиатори;

 Закупуване на нови асансьори;

 Вътрешно обзавеждане и оборудване.

До края на януари 2015 г. ще бъдат публикувани Ме-
тодически указания към общините и Сдруженията на 
собствениците, както и необходимите образци за кан-
дидатстване пред общината. 

Стъпка 1. Етажната собственост регистрира Сдруже-
ние на собствениците по реда на Закона за управление 
на етажната собственост (по образец) в съответната 
община/район и регистър БУЛСТАТ.

ВАЖНО! За целите на програмата е необходимо да се 
регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците за ця-
лата сграда, независимо от броя на входовете в нея. 
Избраният Управителен съвет действа от името на 

всички собственици в сградата.

Стъпка 2. Вземане на решение за обновяване на сградата 
(с минимум 67% собственост на идеални части от общите 
части в сградата). Даване на съгласие от името на всички 
собственици съответната община да реализира всички 
дейности по сградата (по образец).

ВАЖНО! На етап изпълнение на дейностите по сграда-
та следва да се осигури достъп до всички самостоя-

телни обекти в нея.

Стъпка 3. Сдружението на собствениците подава за-
явление за кандидатстване (по образец) пред общината/
района по местонахождение на сградата.

Стъпка 4. Общината осъществява прием на документи 
за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.

Стъпка 5. При одобрение на сградата се сключва спо-
разумение (по образец) между общината, Сдружението на 
собствениците, Българската банка за развитие и пред-
ставител на държавата (областен управител).

За контакти: Министерство на регионалното развитие 
и благоустройството, Секция „Обновяване на жилища“ 

ул. ,,Св. св. Кирил и Методий“ 17-19, гр. София 
www.mrrb.government.bg
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Невена Картулева

Българските институ-
ции са разплатили над 16,5 
млрд. лв. по програмите с 
европейско финансиране и 
до края на миналата годи-
на са инвестирани общо 
75% от бюджета за стра-
ната ни за периода 2007 
– 2013 г. Това става ясно 
от съобщение на пресцен-
търа на Министерския съ-
вет, изпратено до медии-
те. Над 11,8 млрд. лв. от 
средствата са по програ-
мите, съфинансирани чрез 
Структурните и Кохези-
онния фонд, а останалите 
над 4,7 млрд. лв. са по про-
грамите на земеделските 
и рибарските фондове. 

Към 19 декември 2014 г. 
по седемте оперативни 
програми България е до-
говорила 18,1 млрд. лв., 
или над 113% от обща-
та финансова рамка за 
изминаващия програмен 
период. Плащания към бе-
нефициентите от него 
ще се извършват до края 
на 2015 г. Общият размер 
на средствата по опера-
тивните програми, кои-
то трябва да бъдат сер-
тифицирани, е почти 2,5 
млрд. евро. Това означава, 

че през 2015 г. по различ-
ните програми се очаква 
да бъдат одобрени между 
20% (по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони) и 50% (по ОП „Окол-
на среда“) от ресурса на 
България за 2007 – 2013 г. 
Сумите за разплащане, 
верифицирани от упра-
вляващите органи у нас, 
които ще бъдат заявени 
за възстановяване от ЕК, 
могат да са равни или да 
надвишават бюджета на 
програмите. Предстои 
изпращането към Комиси-
ята на искания за плащане 
по ОП  „Околна среда“, ОП 
„Регионално развитие“ и 
ОП „Транспорт“.

Във връзка с опасност-
та страната ни да загуби 
средства по програмите 
от стария програмен пе-
риод от пресслужбата на 
кабинета уточняват, че  
значително е намалена 
прогнозната стойност 
на застрашеното финан-
сиране.

Според предварител-
ните очаквания сумата е 
варирала между 220 и 400 
млн. евро за повече от по-
ловината програми, а е ре-
дуцирана до не повече от 
22 млн. евро по ОП „Околна 

среда“ и около 64 млн. евро 
по програмите за разви-
тие на селските райони 
и на сектор „Рибарство”, 
уточнява се в съобщение-
то.  От Министерския съ-
вет подчертават, че през 
последните два месеца на 
миналата година са били 
изплатени, верифицирани 
и сертифицирани доста-
тъчно средства, за да се 
компенсира забавянето по 
ОПОС и ОПРР, причинено 
от преустановените от 
ЕК плащания по тях. 

Окончателният размер 
на загубите зависи от су-
мите, които ще бъдат из-
пратени за верифициране 
към Комисията. Точният 
им размер ще стане ясен 
в началото на април, кога-
то се очаква от Брюксел 
да определят в официална 
кореспонденция сумите, 
с които трябва да бъдат 
намалени оперативните 
програми.

От кабинета допъл-
ват, че през настоящата 
година успоредно с усво-
яването на средства от 
стария програмен период 
се планира да стартират 
и първите мерки за канди-
датстване по програмите 
за 2014 – 2020 г.

Миглена Иванова

Над 890,5 млн. лв. е общият 
размер на сертифицираните 
разходи за декември 2014 г. от 
дирекция „Национален фонд“ към 
Министерството на финансите, 
съобщават от ведомството. 
Органът е изпратил 9 серти-
фиката, отчети за разходите и 
заявления за междинни плащания 
по седемте оперативни програ-
ми, съфинансирани от Струк-
турните фондове и Кохезионния 
фонд на ЕС за програмен период 

2007 - 2013 г.
На ЕК е изпратен по един сер-

тификат за оперативните про-
грами „Развитите на човешките 
ресурси“, „Регионално раз витие“, 
„Конкурентоспособ ност“, „Ад-
министративен капацитет“ и 
„Техническа помощ“ на стойност 
съответно: 57,8 млн. лв., 278,9 
млн. лв., 8,5 млн. лв., 14,5 млн. лв. 
и 12,9 млн. лв.

По два сертификата са из-
пратени за програмите „Транс-
порт“ и „Околна среда“ на стой-
ност 59,4 млн. лв. и 50 млн. лв. за 

първата и 293,6 млн. лв. и 114,9 
млн. лв. за втората.

Министерството на финан-
сите отчете още, че се очаква 
бюджетният дефицит за 2014 г. 
да съответства на актуали-
зираните разчети и да бъде 
3,7% от прогнозния БВП (око-
ло 3 млрд. лв.). Окончателната 
статистика ще бъде готова 
към края на януари.

Към края на ноември 2014 г. 
бюджетният дефицит възлиза 
на над 1,6 млрд. лв., като за дър-
жавната хазна достига 854,9 

млн. лв., а за европроектите - 
745,8 млн. лв.

Фискалният резерв към края 
на ноември 2014 г. е 8,8 млрд. лв., 
от които 8,2 млрд. лв. са депо-
зити в БНБ и други банки и 600 
млн. лв. са вземания от фондо-
вете на ЕС за сертифицирани 
разходи, аванси и други.

Постъпилите приходи в бю-
джета за периода януари - ноем-
ври 2014 г. са над 26,7 млрд. лв., 
което е под 90% от разчетите 
в актуализирания бюджет за ми-
налата година. От тях постъ-

пленията от данъци са малко 
над 21 млрд. лв., или 90 на сто 
от планираното. 

Разходите за първите 11 
месеца на миналата година въз-
лизат на близо 28,34 млрд. лв., 
като на годишна база нара-
стват с близо 1,5 млрд. лв. Дял 
за това повишение имат и на-
расналите социални разходи и 
здравноосигурителни плащания 
на държавата. Вноската на Бъл-
гария в бюджета на ЕС, изпла-
тена към ноември 2014 г., е над 
810 млн. лв.

Програма Бюджет За 2014 Оставащо за 2015

ОП „Транспорт“ 1 624 479 623 1 014 046 840 610 432 783

ОП „Околна среда“ 1 466 425 481 693 632 795 721 107 379

ОП „Регионално развитие“ 1 361 083 545 839 090 717 521 992 828

ОПРКБИ 987 883 219 704 048 196 283 835 023

ОП „Техническа помощ“ 48 296 513 32 581 810 13 876 379

ОП „Развитие на човешки-
те ресурси“ 

1 031 789 139 735 339 226 296 449 913

ОП „Административен 
капацитет“

153 670 724 103 584 005 44 152 115

ОБЩО СКФ 6 673 628 244 4 122 323 590 2 491 846 419

Програма за развитие на 
селските райони

2 552 259 588 2 156 559 807 578 336 683

ОП „Развитие на сектор 
„Рибарство“ 

72 308 246 57 490 813 26 018 791

Оперативна програма  Бюджет по програма Договорени средства Реално изплатени суми Получени  траншове от ЕК

Общо Финансиране 
от ЕС 

Национално съ-
финансиране 

Общо към 
19.12.2014

% на из-
пълнение

Общо към 
19.12.2014

% на 
изпъл-
нение

Получени тран-
шове от ЕК 
(дял на ЕС)  към 
19.12.2014

% на 
изпълне-
ние

ОПТ 2 003 481 166 1 624 479 623 379 001 543 2 016 010 145 100,63% 1 404 743 264 70,12% 1 168 543 636 71,93%

ОПОС 1 800 748 085 1 466 425 481 334 322 604 2 853 594 576 158,47% 1 303 838 481 72,41% 577 700 269 39,40%

ОПРР 1 601 274 759 1 361 083 545 240 191 214 1 659 307 743 103,62% 1 230 686 671 76,86% 797 333 060 58,58%

ОПРКБИ 1 162 215 551 987 883 218 174 332 333 1 197 847 110 103,07% 904 129 012 77,79% 799 397 748 80,92%

ОПТП 56 819 427 48 296 513 8 522 914 60 946 327 107,26% 44 726 253 78,72% 31 920 128 66,09%

ОПРЧР 1 213 869 575 1 031 789 139 182 080 436 1 276 303 445 105,14% 1 013 210 733 83,47% 857 442 256 83,10%

ОПАК 180 789 087 153 670 724 27 118 363 205 634 339 113,74% 140 606 191 77,77% 112 086 543 72,94%

ОБЩО СКФ 8 019 197 650 6 673 628 243 1 345 569 407 9 269 643 685 113,13% 6 041 940 605 76,73% 4 344 423 641 65,10%

ПРСР 3 167 917 267 2 552 259 588 615 657 679 3 297 753 337 104,10% 2 373 016 833 74,91% 1 870 796 555 73,30%

ОПРСР 96 410 995 72 308 246 24 102 749 103 536 734 107,39% 52 910 855 54,88% 40 409 056 55,88%

ОБЩО ЗЕМЕДЕЛСКИ И 
РИБАРСКИ ФОНДОВЕ

3 264 328 261 2 624 567 834 639 760 428 3 401 290 071 104,20% 2 425 927 688 74,32% 1 911 205 611 72,82%

ОБЩО 11 283 525 911 9 298 196 076 1 985 329 835 12 670 933 756 112,30% 8 467 868 293 75,05% 6 255 629 252 67,28%

Общ размер на средствата за сертифициране по 
оперативните програми (в евро)

Изпълнение до 19.12.2014 г. (в евро)

До бенефициентите трябва да стигнат още 2,5 млрд. евро

Снимка Десислава Бакърджиева
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Приключи строителство-
то на Бреговия център във 
Варна, който се реализира по 
проект „Информационна сис-
тема за управление на тра-
фика на плавателни съдове 
(VTMIS) - фаза 3”. В момента 
се изпълняват довършителни 
работи и монтажът на сград-
ните инсталации в обекта. 
Това показа последната про-
верка на заместник генерал-
ния директор на Държавно предприятие 
„Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) 
Стилиян Кротнев и ръководителя на проекта 
Златко Кузманов. Проектът VTMIS се финан-
сира от ОП „Транспорт 2007 – 2014”.

Инспекцията установи още, че е изцяло 
подготвена технологичната площадка, раз-
положена на покрива на сградата, която се 
издига в Аспаруховия парк във Варна. Поста-
вена е мачтата за монтиране на антенните 
съоръжения и радарната система. Подгот-
вени са постаментите за инсталиране на 
термовизионните камери, станцията за ме-
теонаблюдение и друга апаратура.

С въвеждането в експлоатация на обек-

та във Варна ще заработи оперативен 
център за управление на трафика – VTS 
Center Varna, който наблюдава и насочва 
корабния трафик в морските простран-
ства северно от нос Емине. Той ще под-
държа и постоянен обмен на информация 
с Брегови център – Бургас. В сградата ще 
бъде разположен и оперативният център 
от българската част на Световната мор-
ска система за бедствие и безопасност 
– GMDSS Operating Center. От него ще се 
осъществяват всички комуникации, анга-
жимент на страната ни по силата на Кон-
венцията за опазване на човешкия живот 
на море (SOLAS Convention). 

Строителството на пътните отсечки ще започне в средата на 2015 г.
Страницата
подготви
Десислава Бакърджиева

Четирима от общо 
девет кандидати са до-
пуснати до втория етап в 
ограничената процедура за 
възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Проек-
тиране и строителство на 
автомагистрала „Струма” 
лот 3.3”. Комисията, про-
веждаща търга, класира за 
следващата фаза „Обраскон 
хуарте лаин” АД (Испания), 
консорциум „Струма – лот 
3.3”, в което влизат „ГБС 
Инфраструктурно строи-
телство” АД, „Пътстрой-92” 
АД, „Главболгарстрой” АД и 
„Геострой” АД; обединение 
„АМ Струма”, с участници 
„Трейс груп холд” АД, NGE 
Contracting (Франция) и „Пъ-
тища и мостове“ ЕООД; 
и ДЗЗД „ПСТ Струма 3”, 
съставено от „ПСТ Груп” 
ЕАД, „Рутекс” ООД и „Понс-
стройинженеринг” ЕАД.

Прогнозната стойност 
на поръчката за лот 3.3, 
който е с дължина около 
23 км, е 200 млн. лв. без 
ДДС. Финансирането на 
договора е по Оператив-
на програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 - 2020”. Срокът 
за изпълнение на участък 
Кресна – Сандански от АМ 
„Струма” е 1280 дни. Пода-
дените оферти в двуетап-
ната процедура с предква-
лификация за изпълнение 
на лот 3.3 бяха отворени в 
началото на ноември 2014 г. 
В рамките на първата фаза 
комисията извърши про-
верка за съответствие на 
възможностите на участ-
ниците с минималните из-
исквания за икономическо и 
финансово състояние. Ре-
визията установи, че кан-

дидатите „Сочиета Ита-
лиана пер Кондоте Д’Акуа” 
АД (Италия), Консорциум 
„АМ Струма – 2014”, „Терна” 
АД (Гърция), „Страбаг” АГ 
(Австрия) и „Серенисима 
коструциони” СПА (Италия) 
не отговарят на изисквани-
ята на възложителя Нацио-
нална компания „Страте-
гически инфраструктурни 
проекти”. Мотивите за 
отхвърлянето на „Сочие-
та Италиана пер Кондоте 
Д’Акуа” АД са, че компани-
ята е включила в допъл-
нителния си екип трима 
експерти, които не прите-
жават пълна проектант-
ска правоспособност. За 
Консорциум „АМ Струма – 
2014”, в което са „Ленаенже-
нярия конщрусоиш” АД (Пор-
тугалия) и „Х.С.С.“ ЕООД, са 
констатирани четири несъ-
ответствия в документа-
цията. Сред тях са липсата 
на доказателства за изис-
кваните наличен финансов 
ресурс и успешно завърше-
ни обекти в област та. При 
„Терна” АД проблемът е, че 
не е удостоверила опита 
на специалиста, предложен 
за позицията на водещ пъ-
тен проектант. Подобна 
нередност е установена и 

при „Страбаг” АГ, която не е 
представила документи за 
опита за предложения ръко-
водител на обекта. „Сере-
нисима коструциони” СПА не 
е отговорила на условието 
за наличен финансов ресурс.

В ограничената про-
цедура за възлагане на 
обществена поръчка с 
предмет „Проектиране и 
строителство на авто-
магистрала „Струма”, лот 
3.1” постъпиха тринадесет 
заявления, които също бяха 
отворени през ноември 2014 
г. Индикативният бюджет 
за участъка Благоевград – 
Крупник от АМ „Струма”, 
който е с дължина от около 
13 км, е 150 млн. лв. без ДДС. 
Избраният строител за лот 
3.1 ще трябва да завърши 
обекта за 1280 дни. Във 
втората фаза са допуснати 
общо седем участници. Това 
са „Обраскон Хуарте Лаин” 
АД (Испания); ДЗЗД консор-
циум „СССС-СК-13”, съста-
вено от „СК-13 Пътстрой” 
АД и „Чайна Комюникейшън 
Кънстръкшън Къмпани” ЛТД 
(Китай); ДЗЗД „ПСТ Стру-
ма 1” с партньори „ПСТ Груп” 
ЕАД, „Виа План” ЕООД, „Пон-
сстройинженеринг” ЕАД и 
„Джи Пи Груп” ООД; консор-

циум „Струма - лот 3.1”, в 
който са „ГБС Инфраструк-
турно строителство“ АД, 
„Пътстрой-92” АД и „Ге-
острой” АД; Обединение 
„Магистрала Струма 3.1”, 
създадено от търговски 
дружества „Трейс Груп Холд” 
АД и „Пътища и мостове” 
ЕООД; „Сан Хосе – АТМ” 
ДЗЗД, в което са се обе-
динили „Конструктора Сан 
Хосе” АД (Испания) и „Ав-
томагистрали Черно море” 
АД; ДЗЗД „АМ Струма 3.1” с 
участници „Агромах“ ЕООД, 
„АБ” АД, „Хидрострой” АД, 
„Пътища Пловдив груп” 
ЕООД, „Пътища Пловдив” 
АД и „Алве Консулт” ЕООД. 

Кандидатите, които не 
са отговорили на заложени-
те условия, са „ГЛФ-Моно-
лит” ДЗЗД („Гранди Лавори 
Финкосит” АД (Италия) и 
„Монолит София” АД), „Соче-
та Италиана пер Кондоте 
Д’Акуа” АД (Италия), „Икс 
Гранди Лавори” АД (Ита-
лия), „Актор” А.С.Д. (Гърция), 
„Серенисима Коструциони” 
С.П.А. (Италия) и „Страбаг” 
АГ (Австрия). В доклада на 
комисията, провеждаща 
търга, се посочва, че пет 
от недопуснатите претен-
денти не са представили 

Емил Христов

Срокът за изграждането на лот 4 Сандански – Ку-
лата от АМ „Струма“ е удължен до 31 юли 2015 г. Това е 
записано в допълнителното споразумение, подписано с 
„Актор“ АД на 23.12.2014 г., съобщиха за в. „Строител“ от 
Агенция „Пътна инфраструктура“. Няма да има промяна 
в стойността на контракта за строителство на лот 4 
– 67,176 млн. лв. с ДДС, допълват от АПИ. През лятото 
фирмата изпълнител имаше претенции за допълнително 
осигуряване на 38 млн. лв., но впоследствие ги намали 
наполовина – до 18,5 млн. лв.  

Напомняме, че строителството на най-късата от-
сечка от магистралата между Кулата и Сандански, коя-
то е само 15 км, се забави. Изграждането на лота тръгна 
през април 2012 г. Срокът за изпълнение на договора бе 23 
месеца, като през април 2014 г. той беше удължен с око-
ло 4 месеца. Поради забавянето в края на октомври АПИ 
предупреди, че ще стартира процедура по прекратяване 
на договора с „Актор“ АД. 

Проектът предвижда на територията на отсечката 
да бъдат изградени седем надлеза, шест подлеза и седем 
моста.

Управителният съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура” (АПИ) започна 
срещи със собствениците на имоти, 
предвидени за отчуждаване за изграж-
дането на Северната скоростна тан-
гента на София. Преговори се водят с 
гражданите, които са обжалвали размера 
на определеното парично обезщетение 
или нямат влезли в сила съдебни актове. 
Предложената от държавата максимал-
на цена е 20,05 лв. за кв. м.

Срещу решението за отчуждаване 
на имоти са образувани около 360 адми-
нистративни дела за 384 имота, които са 
насрочени за разглеждане в периода март – 
ноември 2015 г. За да се разреши максимал-
но бързо проблемът, на 22 декември 2014 г. 
правителството упълномощи председателя 
на УС на АПИ да проведе преговори за сключ-
ване на съдебни споразумения със собстве-
ниците. Това ще доведе до разрешаването 
на казуса и начало на строително-монтаж-
ните работи по обекта.

Финансирането на Северната скорост-
на тангента на София е осигурено по Опе-
ративна програма „Регионално развитие 
2007 – 2013”. Сключеният договор за без-
възмездна финансова помощ е на стойност 

234 996 783 лв. Срокът за изпълнение на 
проекта е 31.10.2015 г. Общата дължина на 
Северната скоростна тангента е 16,5 км. 
Трасето преминава през землищата на 
кварталите „Требич”, „Илиянци”, „Бенков-
ски”, „Малашевци”, „Орландовци”, „Враж-
дебна”. Отсечката е важна за София и 
страната, тъй като в нея се пресичат ав-
томагистралите „Тракия“, „Хемус“, „Люлин“ 
и пътят София – Калотина. С изграждане-
то на тангентата ще се осигури връзка 
между няколко европейски коридора – №IV, 
VIII и X. През тях се осъществява трафи-
кът от и за Гърция, Румъния, Република Ма-
кедония и Сърбия. 

Снимка авторът

документи за пълна проек-
тантска правоспособност 
на някои от експертите си. 
Изключение прави „Серени-
сима Коструциони” С.П.А. 
(Италия), която не е доказа-
ла наличието на необходи-
мия финансов ресурс и опи-
та на експерта, предложен 
за ръководител на проекта.

Част от отстранени-
те участници атакуваха 
решенията на комисията 
пред КЗК.

Всички преминали етапа 

на предварителния подбор в 
двата търга могат да по-
дадат оферти за втората 
фаза. Критерият за избор 
на изпълнители за пътните 
отсечки е „икономически 
най-изгодното предложение” 
с тежест на цената 75%, а 
на техническата оценка 
- 25%. По график ограниче-
ните процедури за избор на 
строител на лотове 3.1 и 
3.3 на АМ „Струма” трябва 
да приключат през първата 
половина на 2015 г.

Снимка Денис Бучел
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Г-жо Йотина, полу-
чихте приза за Кмет на 
годината, отстоявал по 
най-добър начин принци-
пите си за развитието 
на общината.

Вашият eкип  винаги 
е добре дошъл в Мирково. 
Разбира се, хубавото е, че 
друга институция осен 
хората дава оценка за 
моята работа. За вашите 
читатели ще се опитам 
да направя равносметка 
на това, което напра-
вихме през изминалата 
2014 г. Нека уважаваните 
от мен представители на 
строителния бранш да ка-
жат дали това е добре… 
Защото строителните 
дейности в общината 
бяха приоритет в рабо-
тата ни през годината. 
Реализирахме много евро-
пейски проекти, които са 
преди всичко по Програма-
та за развитие на селски-
те райони.

Горда съм от това, че 
на нашата територия се 
изграждат инфраструк-
турни обекти не само в 
общинския център, но има-
ме осъществени и в някои 
от съставните села. 

Започнахме подмяна на 
водопроводната система 
на с. Бенковски. По Мярка 
321 по ПРСР там на 100% 
ще сменим остарялата 
водопроводна мрежа. В с. 
Буново направихме нови 
тротоари и реновирахме 
6,5 км общинска пътна 
мрежа. Извън регулацията 
ще изградим и отводни-
телните канавки, което 
за едно планинско село е 
много важно. В Буново за 
всички проекти, свърза-
ни с инфраструктурата, 
получихме европейско фи-
нансиране за 2,7 млн. лв. 
Сами разбирате, че за да 
станат факт тези сред-
ства, общинската адми-
нистрация е разработила 
съответните проекти, 
кандидатствала е с тях 
пред Управляващия орган, 
където по достойнство 
са оценили тяхното ка-

чество.
Предстоящо е опра-

вянето на основния път, 
който преминава през с. 
Смолско. Там проектът за 
рехабилитация е на стой-
ност 1,5 млн. лв. 

Да се върнем в об-
щинския център…

Добре. Тук с един спе-
челен проект успяхме да 
асфалтираме всички улици 
– общо 12,5 км, като, раз-
бира се, преди това под 

тях подновихме остаряла-
та водопроводна мрежа. 
За около 2 млн. лв. монти-
рахме бордюрите и трото-
арите, решихме проблема с 
осветлението и т.н.

Важно за нас като об-
щина беше и откриването 
на Етнографски център 
на открито в местност-
та Бърдо, където ежегод-
но провеждаме събора си. 

Това място е прекрас-
но. Миналата година бях 

Георги Сотиров

Тук, в Средногорието, красивата 
природа не е само дар Божи. Тя е и гри-
жа на хората за нейното опазване, и 
отговорност на големите промишлени 
предприятия, и ежедневие от работата 
на кметската администрация… Сами-
ят общински център се намира между 
Стара планина и Средна гора, с удобни 
и бързи транспортни връзки със сто-
лицата и c Пирдоп и Златица. Истори-

ческите факти показват, че Мирково е 
съществувало и по време на Второто 
българско царство, а следи от първите 
заселници по тези места – траките, 
са открити при разкопките под Денина 
плоча. Старо тракийско селище, пре-
върнато в крепост, е имало на Яламо-
вото тепе. Има останки и от времето 
на Средновековието. 

Родолюбиви българи около 1830 г. 
създават в Цариград „Мирковски ва-
къф” за подпомагане на мирковчани в 

Цветанка Йотина има висше икономическо 
образование. Втори мандат е кмет на община 
Мирково, два мандата преди това е била общин-
ски съветник. Омъжена, с три деца и внуци. Пре-
ди кметските мандати е работила в „Елаците 
мед” АД, имала е и частен бизнес.

Кметът Цветанка Йотина: един от гостите.
Да, затова искам да 

използвам уважаваната 
трибуна на в. „Строи-
тел” да приканя вашите 
читатели, хората, които 
обичат да посещават 
различни красиви места в 
България, да преоткрият 
за себе си и за своето се-
мейство планините около 
Мирково. А през първата 
събота на май, както е по 
традиция, да заповядат на 
нашия грандиозен събор, 
където се срещат родни-
ни и приятели, пие се бяло 
вино, изстудено в близки-
те потоци, въртят се че-
вермета, пушат скари и 
въобще става един голям 
празник, който се помни.

Щ е  з авъ р ш а  т а з и 
тема от нашия разго-
вор с особената гордост 
от изминалия програмен 
период и специално от 
2014 г. с това, че в горния 
край на селото започнах-
ме строителството на 
голям спортен комплекс. 
Вие сам видяхте маща-
бите. Имаше песимисти 
по отношение на тази 
наша идея, защото хора-
та са свикнали някак си 
да живеят с това, което 
е даденост около тях, и 
новото сякаш ги стряска. 
Така беше и тук. Но кога-
то могъщата строителна 
техника навлезе в обекта, 
и най-големите отрица-
тели на новото видяха, 
че общинската програма 
за развитие е реално и 
добре премислено дело. 
Странно е, разбира се, че 
когато нещо ново започва 
да се прави, скептиците 
са повече от оптимисти-
те, но тези разсъждения 
не са работа на кмета, а 
по-скоро на изследовате-
лите на душевността на 
българина.

Строителството на 
стадиона върви с неве-
роятни темпове - днес е 
изкопът, утре - кофражът 
и арматурата, вдругиден 
се налива плочата и така 
от ден на ден под невярва-
щите очи на нашите хора 
50% от грубия строеж 
са готови. Стойността 
на целия проект е за 5,5 
млн. лв. европейско финан-
сиране. 

На територията на 
спортния комплекс ще има 
различни игрища – две за 
волейбол, за баскетбол, 

тенис на корт и футбол 
на малки вратички. Ще 
имаме голям футболен 
стадион с 1200 седящи 
места на трибуните. В 
покритата зала ще има 
място за фитнес, за шах, 
за рехабилитация, масаж, 
изгражда се и плувен ба-
сейн 12,5 на 25 м. И всич-
ко това се случва в една 
малка средногорска общи-
на, която след завършване 
на тези наши начинания 
ще се превърне в оазис на 
спорта, отдиха и туризма. 

Не мога да не попи-
там, г-жо Йотина, как 
тази зала ще стане рен-
табилна за общината. 
Вашите спортни клубове 
сами няма да могат да я 
натоварят напълно?

Да, закономерен въ-
прос. Ако не можем да оси-
гурим издръжката, значи 
сме надскочили боя си. Но 
сме провели сериозни раз-
говори със СК „Левски” от 
София и те ще използват 
нашия комплекс за своите 
тренировки. Вие знаете, 
че до 5 години от таки-
ва съоръжения не може да 
се печели, но е важно на 
първо време да осигурим 
издръжката и поддържане-
то на комплекса, т.е. ще 
открием и нови работни 
места, което за една мал-
ка община е много важно.

През годините ние 
неколкократно сме се 
срещали с вас, с адми-
нистрацията ви, с хора-
та от Мирково, Буново, 
Смолско, Каменица, Бен-
ковски и твърдя, че райо-
нът стана привлекател-
но място за живеене.

Общината се състои 
от 5 села и 6 махали, ня-
кои доста навътре в пла-
нината. Не е лесно да се 
живее в малките населени 
места, защото там всич-
ко е по-трудно, особено 
зимата. Но искам да уве-
ря вашите читатели, че 
администрацията прави 
всичко необходимо хората 
да усетят, че не са сами. 
Разбирам, че на 100% не 
можем да изпълним всичко, 
което се очаква от нас, но 
пътищата са добри, няма 
проблеми с линейките, с 
продоволствието, с водо-
провода и електричест-
вото, т.е. обичайният 
минимум за живеене е оси-

Поглед към с. Буново

Сградата на кметството
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странство и за набиране на средства 
за развитие на родното село. Така през 
1834 г. е построена църквата „Св. Ди-
митрий”, а трийсет години по-късно – и 
сградата на училището. 

Закътаната котловина между две-
те планини е предпоставка тук да има 
планински хижи, защитени местности 
и туристически пътеки, които способ-
стват за развитие на туризма. Над 
живописната околност доминира злат-
ното кубе на параклиса „Св. Равноапос-

толи Константин и Елена”, а църквата 
„Въведение Богородично” в с. Смолско, 
построена през 1859 г., е обявена за 
паметник на културата. Но историята 
има и днешни измерения и те са свър-
зани с уникалния паметник на Апостола 
на свободата. „За мен Левски е иконата 
на България и той трябва да е навсякъ-
де и в душите ни”, декларира Цветанка 
Йотина, кметът на община Мирково, с 
която се срещаме отново само няколко 
дни след настъпването на 2015 г.

гурен. Ето, създадохме и 
социална кухня. Тя се гри-
жи за прехраната на всич-
ки желаещи, независимо 
дали живеят в равнината 
или в планината. Издръж-
ката на един човек е към 
40 лв. на месец и за тези 
пари той получава в дома 
си първо, второ и трето, 
независимо дали живее в 
Каменица или в Бенковски 
– села в планината. Това 
е важно, защото към 107 
човека ползват услугите 
на кухнята и получават 
топла, питателна и вкус-
на храна. Това са основно 
възрастни хора и сами не 
могат… С едно бусче раз-
карваме тази храна и хо-
рата всеки ден го очакват 
с нетърпение пред порти-
те си. Това е емоция, коя-
то трудно би могла да се 
разбере от човек, който 
не живее тук.

И още нещо. Имаме 
и малки махали с по 100-
тина души и понеже не ис-
каме те да са откъснати 
от света по отношение 
на транспорта, общин-
ският съвет гласува до-
пълнителни средства да 
може фирмата превозвач 
да прави необходимите 
курсове и хората ни да 
имат връзка с Мирково 
и с центъра на Средно-
горието - Пирдоп. Там са 
съсредоточени съд, про-
куратура, полиция, бол-
ница. Освен това - пак 
като наша грижа - стана 
и създаването на пенси-
онерски клубове в села-
та, където възрастните 
хора се събират, обменят 
мисли, пият кафе, отбе-
лязват своите търже-
ства. Можете ли да си 
представите, че на тези 
сбирки се събират по 30 
- 40 души от стотината 
постоянно живеещи там. 
Местен парламент… Хо-
рата обсъждат пробле-
мите си, притесняват се 
от свлачищата, които 
се породиха от големите 
дъждове през миналата 
година. Искат среща с 
администрацията, ние се 
отзоваваме. С други думи, 
съвместната работа и с 
малките населени места 
върви добре. Тези хора 
са научени да се радват 
на малките неща. Там 
все още е съхранен онзи 
средногорски дух на пла-
нинеца, който е отстоя-

вал правото си на живот 
под слънцето и в труд, и в 
бран, и в празник.

Географски шанс е, че в 
района на Средногорието 
са съсредоточени могъщи 
медодобивни комплекси. 
Голяма част от жителите 
в региона работят там и 

имат добри доходи. Тези 
предприятия плащат кон-
цесионна такса към дър-
жавата и към общината. 
Освен това те са и голе-
ми дарители. Имаме много 
добри взаимоотношения, 
каквато и помощ да сме 
поискали, не ни е отказ-
вано. Обикновено искаме 
тежка техника за зимно-
то поддържане на Мирко-
во и Бенковски, което е 
голямо перо в общинския 
бюджет. 

В този смисъл реша-
ващият исторически 
избор на вашия регион е 
свързан с делото на най-
големия български рево-
люционер Васил Левски, 
чиито паметник сякаш 
изведнъж се появява на 
един от завоите на шо-
сето, но човек остава 
запленен от него…

Наистина имахме ос-
нование да изградим мемо-
риалния комплекс, защото 
Васил Левски е създавал 
в нашия регион своите 
революционни комитети, 
и затова признателното 
население помогна да из-
градим този паметен знак 
от дейността на Апосто-

ла на свободата. Опреде-
лено трябва да се каже, 
че историческите тради-
ции в нашата община се 
предават от поколение на 
поколение. Например църк-
вите. Гордост за хората 
от Мирково е храмът „Св. 
Димитрий“. В Смолско е 

църквата „Въведение Бо-
городично”. По инициати-
ва на жителите на Буново 
и с моята лична подкрепа 
ремонтирахме покрива на 
тяхната стара църква, 
която е строена някъде 
през 1840 г.

На площада над кмет-
ството има  един много 
различен  паметник…

Да, това е особена-
та гордост на Мирково 
- паметникът на първа-
та българска кредитна 

земеделска кооперация, 
създадена през 1890 г. 
от Тодор Йончев и То-
дор Влайков – известния 
писател, който е родом 
от нашия край. Ежегодно 
през май в Пирдоп се про-
веждат Влайковите дни. 
Това е културният месец 
на региона, а Тодор Йон-
чев е бил учител. И тези 
учени мъже са преценили, 
че Мирково е най-подходя-
щото средище за първото 
земеделско кредитно дру-
жество в България.

Независимо че хора-
та живеят добре, те и 
напускат общината?

Ами миграцията е не-
избежен процес. Хората 
не се примиряват с 200 – 
500 лв. заплата.  Те знаят, 
че колкото повече и по-ка-
чествено работят, колко-
то повече са образовани 
и квалифицирани, толкова 
по-добре ще бъдат ма-
териално. И затова все-
ки търси за себе си и за 
семейството си по-добро 
място за живеене. За ня-
кои това е община Мирко-
во, за други – не, което е 
разбираемо. Младите са 
длъжни да търсят щасти-
ето си.

От програмния пе-
риод 2014  – 2020 изми-
на една „празна” година. 
Какви са европейските 
средства, които ваша-
та община очаква да 
получи? Вероятно про-
ектите са отдавна из-
готвени?

Искам да бъда честна. 
Чакам с нетърпение този 
програмен период да се 
„отвори”, защото ние сме 
готови със седем проекта 
и те особено сериозно се 
отнасят към строител-
ния бранш. Някои от тях 
са вече и с разрешително 
за строеж. Основно те 
пак са свързани с инфра-
структурата, защото за 

мен това е най-важното. 
Аз искам хората да пият 
чиста и вкусна вода, да 
имат изрядна канализа-
ционна система, да не си 
чупят колите по разбити 
пътища и да водят деца-
та си в отоплени, чисти и 
светли детски градини и 
училища. Това е най-важ-
ното, което една общин-
ска администрация тряб-
ва да осигури за хората. 
Защото вече искаме и да 
надграждаме, да развива-
ме и да печелим от тури-
зъм, да можем в събота 
или неделя да излезем на 
риболов, да имаме бърз 
интернет и други връз-
ки със света, т.е. в един 
момент трябва да стане 
така, че животът в село 
да не се различава по ни-
какъв начин от този в 
града, с изключение само 
на това, което е в наша 
полза – прекрасен въздух, 
без замърсявания, тиши-
на и спокойствие, чиста 
вода.

Имаме  готов  про -
ект за селата Каменица 
и Буново за подмяна на 
водопроводната мрежа. 
Подготвили сме и пред-
ложението за изграждане 
на музей в Мирково. По 
Програмата за енергийна 
ефективност ще санира-
ме някои общински сгради. 
Имаме и готов проект за 
ПСОВ, но такова съоръже-
ние за мен все още е на 
втори план. Хората засе-
га се справят със септич-
ните ями и щадят приро-
дата. Защото тук нямаме 
промишлени замърсители 
и самопречистващата 
сила на природата е дос-
татъчна.

Затова и степенувам 
приоритетите си. Преди 
дни направихме първа коп-
ка за рехабилитацията 
на водопроводна мрежа - 
трети етап, в общинския 
център, с което ще завър-
шим на 100% подмяната на 
водопроводната мрежа в 
Мирково. Това пак става 
с европейски пари за 3,5 
млн. лв.

Снимки авторът

Златната църква в центъра

Мемориалният комплекс 
на Васил Левски

На строежа на спортния комплекс
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Навсякъде разчитат държавата да помага с повече пари,        

Елица Илчева

Докато местните власти 
продължават да настояват 
поне 2% от данъка върху дохо-
дите на физическите лица да 
остават в общините, като се 
разработи нов закон за цел-
та, повечето от кметствата 
утешават суверена, че в но-

вите бюджети няма да вдигат 
налога. Сега данък „Общ доход“ 
(ДОД) за физическите лица е 
10% и се внася в републиканския 
бюджет. Към момента искане-
то на общините част от него 
да остава за тях не е одобре-
но, нищо че дори и на държавно 
ниво се споделя мнението, че 
само така ще бъде осъщест-

вена реална финансова децен-
трализация. 

Не бяха реализирани и оста-
налите искания на Национално-
то сдружение на общините в 
Република България (НСОРБ) 
– за увеличение на капитало-
вите разходи в новата 2015 г., 
по-висока изравнителна субси-
дия, както и повече средства 
за зимно почистване. 

В същото време обаче от 
Сметната палата се появиха 
съобщения за големи нарушения 
на закона и финансовата от-
четност, открити в одитите. 
Става дума за общини, които 
разполагат с бюджети в размер 
до 10 млн. лв., и проблемът е не в 
желанието да не се съобразяват 
с нормативната база, а в не-
възможността да се закърпят 
големите дупки в скромните фи-
нансови планове, без да прехвър-
лят пари от сметка в сметка. 

Ако в предишния брой акцен-
тирахме на средствата, с кои-
то ще разполагат по-големите 

градове, и установихме, че дори 
там има по-скоро намаление, 
то при малките тази тенден-
ция определено прави впечатле-
ние. Устойчива е и друга - всич-
ки бюджети се крепят точно 
на очакваните средства от 
ЕС от още неподадени проекти 
или такива, които ще бъдат 
приключвани. Основният при-
оритет е инфраструктурата.

Това е изключително показа-
телно от гледна точка на фа-
кта, че дори хората в малките 
населени места, които живеят 
с доста по-ниски доходи и които 
винаги са давали приоритет на 
средствата за социално подпо-
магане, вече съзнават, че само 
построеното остава и може да 
вдъхне живот на градове и села. 

Пр еди з ви кател с тво  и 
пред по малките общини през  
2015-а си остава приключва-
нето на отминалия програмен 
период – това е и годината, в 
която трябва да бъдат завър-
шени почти всички обекти. Ако 

се окажат верни прогнозите на 
вицепремиера по европейски-
те фондове и икономическата 
политика Томислав Дончев, че 
2015-а година ще бъде по-до-
бра от настоящата от гледна 
точка на усвояването на пари-
те, защото вече има одобрени 
две оперативни програми – „Чо-
вешки ресурси" и „Транспорт и 
транспортна инфраструктура", 
то има място за оптимизъм.

Както „Строител“ писа, ви-
цепремиерът очаква до края на 
януари да бъдат одобрени още 
три програми – „Добро упра-
вление", „Наука и образование 
за интелигентен растеж" и 
„Иновации и конкурентоспосо-
бност". Предстоят още уточ-
нения с ЕК по „Региони в рас-
теж" и „Околна среда". До март 
Дончев разчита почти всички 
програми да са одобрени.

Ето какво предвиждат като 
строителни акценти в проек-
тобюджетите си за 2015 още 
няколко български града.

Павликени с бюджет  
12 млн. лв. и инвестицион-
на програма за 38 млн. лв.

12,67 млн. лв. плани-
ра община Павликени за 
2015 г. Нарича ги „бюджет 
на реалността и стабил-
ността“. Няма да бъдат 
променяни  местните 
данъци и таксата за би-
тови отпадъци, потвър-
ди кметът инж. Емануил 
Манолов по време на об-
щественото обсъждане 
на проекта.

Тук  държавата ще 
участва във финансира-
нето на града с  3,73% 
повече в  сравнение с 
миналата година, като 
з а  деле г и р ан и т е  о т 
държавата  дейности 
увеличението е с 4,13% 
(6 383 200 лв.). 

Целевата субсидия за 
капиталови разходи е пови-
шена със 7,8% - 569 800 лв., 
а за зимно поддържане – с 
22,4% (81 200 лв.)

„Планираме баланси-
ран бюджет, който ед-
новременно се грижи за 
хората и помага за благо-
устрояването на Павлике-
ни. Съумяхме до рамките 
на възможното да отде-
лим средства за всяка от 
стратегическите ни цели 
и политики“, обясни инж. 
Манолов. Прави впечат-
ление обаче, че тук опре-
делят 2015 г. като година 
за подготовка за новия 
програмен период от ев-
рофондовете, а не за не-
гово начало. Този факт 
недвусмислено означава, 
че средствата от ЕС, 
които ще се харчат идна-
та година, ще са само от 
довършване на старите 
проекти. 

Предвидени са и заеми 
- 686 380 лв., и трансфери 
- 826 380 лв., с които ос-
новно ще се финансират 
разходите по изграждане 
на градската пречиства-
телна станция за отпа-
дъчни води. За да стане 
възможно това, община 

Павликени залага и на по-
лучаването на дългосро-
чен заем от Фонд ФЛАГ. 

В разходната част 
на бюджета средства-
та, заложени за благо-
устрояване, са само 1,9 
млн. лв., а капиталовата 
програма е на стойност 
38 974 991 лв. с основен 
източник на средства - 
европейските фондове. 

„Включихме обекти в 
списъка, които имат при-
оритетно значение как-
то за общината, така и 
за всяко населено място“, 
каза градоначалникът. 
Той подчерта, че в нача-
лото на годината усилено 
ще се работи върху тех-
ническите документи, 
чрез които общината да 
има готовност да внесе 
нови проекти при отва-
рянето на оперативните 
програми.

Тервел харчи 8,8 млн. лв., 
от данъци събира  
610 хил. лв. 

Община Тервел  ще 
разполага през 2015-а 
с бюджет в размер на 
8,8 млн. лв. ,  от които 

3,8 млн.  лв.  ще бъдат 
изразходвани за мест-
ни дейности, съобщиха 
от кметската управа. 
Планираните финансови 
средства са колкото през 
миналата година. Общи-
ната ще събере около 610 
хил. лв. от данъци, които 
ще покрият 16 на сто от 
разходите за местни дей-
ности. Според зам.-кмета 
Диана Илиева основното 
перо е за ремонт на сел-
ските здравни служби и 
за съфинансиране на про-
екти. 

Общината възнамеря-
ва да вложи 716 хил. лв. за 
поддържане на уличната 
мрежа и на осветление-
то, за благоустрояване 
на паркове, междублокови 
пространства, пазари, за 
изграждане на тротоарни 
настилки. Ще бъдат про-
ектирани пътни обекти с 
ресурс от 462 хил. лв.

Созопол с 30 млн. лв., 
строи крайморски буле-
вард

„30 млн. лв. е прогноз-

ната бюджетна рамка на 
община Созопол за след-
ващата година“, съобщи 
кметът на общината Па-
найот Рейзи. По-големите 
капиталови разходи са за 
стари обекти, чието из-
пълнение ще продължи и 
през 2015 г. Такъв е този 
за водния цикъл, който се 
финансира с европейски 
средства по ОП „Околна 
среда". Община Созопол 
обаче е осигурила соб-
ствено финансиране в 
размер на около 3 млн. лв. 

„Продължава и строи-
телството около стади-
она на Созопол. Ще бъдат 
изградени два паркинга и 
футболно игрище. Правим 
един много хубав краймор-
ски булевард. Ще свържем 
старото пристанище с 
новото яхтено пристани-
ще. Проектът е за около 
2,5 млн. лв.", каза Рейзи. 

Предстои да бъде до-
вършена улица, която ще 
е друг вход-изход за нова-
та част на града и която 
ще е над централния път 
за Созопол. Цялата сума 
за изграждането й е 1,3 
млн. лв., като за 2015 г. 
са осигурени останалите 

700 000 лв.
„Принципно  всички 

знаем, че бюджетът е 
едно добро намерение. 
Надявам се да съберем 
планираните собствени 
приходи - около 20 млн. лв., 
за да реализираме програ-
мата си. Дано 2015-а да е 
по-добра от 2014-а годи-
на", оптимист е кметът 
на общината.

Лом не слага в сметките 
пари от ЕС

В друг град, който опи-
ра във вода – Дунавски 
Лом, общата рамка на бю-
джет 2015 е само 13,296  
млн.  лв.  От тях 8,604 
млн. лв. са от делегирани 
от държавата дейности 
и 4,691 млн. лв. от мест-
ни. За ремонт на общин-
ски пътища са предвиде-
ни 155 500 лв., а за други 
обекти – 182 500 лв. „През 
2015 година приоритет 
на бюджета е продължа-
ващото изпълнение на 
обектите, подобряващи 
инфраструктурата на 
града и социалните дей-
ности. Ще продължим 
успешното усвояване на 

Над 11 млн. лв. от ЕС бяха инвестирани в рехабилитацията на 
19-километрова пътна отсечка в община Тервел през 2014 г.

Община Павликени бе сред отличниците при изготвянето на 
най-големия си проект - за нова пречиствателна станция и до-
веждащ колектор през 2014 г. Финансирането е 31 157 608 лв. по 
Оперативна програма „Околна среда". 24 178 304 лв. са осигуре-
ни от Кохезионния фонд, националното съфинансиране е малко 
над 6 млн. лв. Общината участва със собствени средства в 
размер на 934 728 лв., като проектът ще продължи и през 2015-а Смолян ще набляга на проекти, които ще развиват туризма
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Проектът за крайбрежен булевард в Созопол бе и в бюджета за 2009 г.

Берковица е с амбицията да става ски и СПА курорт

        за да се кърпят бюджетните дупки  
европейските фондове 
чрез реализиране на дого-
ворените обекти и разра-
ботване на нови“, обеща-
ват от кметството, но 
във финансовата рамка 
на бюджета тук не са 
заложени цифрите, които 
ще се усвояват по стари 
или предстоящи проекти 
с финансиране от Европа.

Белоградчик планира 3,7 
млн. лв. за жилищно стро-
ителство

И в разчетите на Бе-
лоградчик основната цел 
на бюджета за 2015-а е 
запазването на финансо-
вата стабилност, а при-
оритет е поддържането 
на пътната инфраструк-
тура и общинската соб-
ственост.

„Некоректното при 
формирането на финансо-
вия ни план е, че Белоград-
чик не попада в списъка за 
т.нар. изравнителна суб-
сидия. Мисля, че е крайно 
време правителството 
да промени критериите, 
по които се отпускат 
тези средства", каза в 
края на миналата година 
кметът на общината Бо-
рис Николов. И тук през 
2015 г. ще се запазят да-
нъчните ставки.

3 707 198 лв. са плани-
раните средства в разде-
ла за жилищно строител-
ство, благоустройство 
и комунално стопанство 
и опазване на околната 
среда.  „Капиталовите 
ни разходи са около 300 
хил. лв. Половината от 
тях са за ремонт на чет-
въртокласната пътна 
мрежа. Доизграждаме и 
обществената трапе-
зария и напролет тя ще 
може съвсем спокойно 
да влезе в експлоатация. 
Искаме да довършим и 
ремонта на читалището 
и някои спортни имоти", 
каза зам.-кметът Антон 
Трифонов.

Смолян ще финансира  
туристически дейности

Община Смолян пред-
вижда завишение на бю-
джета за туристически 
дейности. Това е начин да 
се запазят налозите не-
променени от 2012 г. „Мо-
билизирали сме усилията 
да увеличим местните 
приходи, без да завиша-
ваме местните данъци и 
такси“, съобщи главният 
финансист на общината 
Венера Аръчкова по време 
на общественото обсъж-
дане в края на миналата 
година. 

Целевите капиталови 
разходи за 2015 година са 
1 578 400 лв. За ремонт 
на  общински  пътища 
са предвидени 938 600 
от държавния бюджет. 
Собствените бюджетни 
средства за капиталови 
разходи са 4 191 200 лв., 
от които 3 397 200 лв. за 
строително-монтажни 

работи. 

Кюстендил предвижда 
само дребни ремонти

Стойността на капи-
таловите разходи, вписа-
ни в проекта за бюджет 
на Кюстендил за новата 
година, са 2 452 200 лв. 
В раздела за строител-
ство, за който са предви-
дени най-много средства, 
те са само 1 349 750 лв. 
Включени са ремонти на 
покривите на Обедине-
ния детски комплекс и 

на Обредния дом, на по-
мещения на общинското 
предприятие „Учениче-
ско хранене”, както и на 
помещения на „Социален 
патронаж". 

Предвижда се покупка 
на атракционно влакче, 
високопроходими автомо-
били за социалния патро-
наж, камери за видео на-
блюдение. 

Заложените собстве-
ни приходи в новата фи-
нансова рамка са в размер 
на 13 507 500 лв., като от 
тях 10 098 500 лв. са неда-
нъчни. Общият размер на 
разходите е 27 503 226 лв. 
За делегирани от държа-
вата дейности се пред-
виждат 15 863 900 лв., а 
за местни – 2, 93 млн. лв. 

Берковица ще строи  
минерален водопровод

„Общината в Беркови-
ца ще има два приорите-
та, които са предвидени 
в бюджета за 2015 г. – 
удължаване на същест-
вуващата ски писта в 
зона „Ком” и прокарване 
на минерален водопровод 
от село Бързия до града”, 
съобщи кметът Дими-
транка Каменова.

Ако пистата се удъл-
жи с 1,1 км, то тя ще 
привлича повече туристи 
през зимата, разсъжда-
ват от кметството. Про-
карването на минералния 
водопровод пък ще позво-
ли изграждането на СПА 
център, който също ще 

привлича посетители в 
града. Двете съоръжения 
ще окажат голямо влия-
ние върху развитието на 
местната икономика.

През 2015 г. започват 
процедури за отчуждава-
не на земи. Под връх Ком 
те са 60 дка. Дължината 
на водопровода от мине-
ралния извор в Бързия до 
Берковица е 6 км. Тръбите 
трябва да бъдат положе-
ни през много частни те-
рени.

Превръщането на Бер-
ковица в зимен курорт е 

цел на няколко кметски 
управи. Преди 6 години 
е създадено дружество 
между общината и час-
тен инвеститор за из-
граждане на ски център 
в планината. За целта са 
нужни 80 млн. лв. 

18 млн. лв. пък са необ-
ходими за строителство 
на път до ски центъра. 
Сегашното 16 км трасе 
от града до хижа „Ком” е 
тясно и през зимата за-
труднява придвижващите 

се към зоната. Общината 
отделя годишно до 100 
хил. лв., които стигат 
само за изкърпване на 
дупките.

Перник планира повече 
средства за администра-
цията

Общественото об-
съждане на бюджета на 
Перник се проведе ден 
преди Бъдни вечер – на 23 
декември. 

Според проекта на 
основния финансов до-
к у ме н т  пл ануван и те 
харчове  въ з лизат  на 
20 873 222 лв. и в сравне-
ние с 2014 г. са по-малко 
с 843 668 лв.

Заплатите на персо-
нала обаче бележат скок 
в новия с 1 057 704 лв. От 
13 855 667 лв. през 2014 г. 
за 2015-а тази сума на-
бъбва на 14 913 371 лв.

М а к р ор а м к а т а  н а 
общинския бюджет за 
2014 г. е разчетена на 
49 271 550 лв., поименно 
капиталовите проекти не 
са посочени.

Казанлък ще инвестира 
над 2 млн. лв. в рекон-
струкция на улици 

В  п ер о  „С о б с т в е -
ни приходи” в бюджета 
на община Казанлък за 
2015 г. са предвидени про-
екти за над 1,7 млн. лв. 
Най-сериозният от тях е 
за изграждане на социал-
ни жилища за 946 хил. лв. 

Сред  по - големите 
предвидени строителни 
проекти е и този по „Кра-
сива България“ за ремонт 
на стадиона „Севтопо-
лис“, за който са необ-
ходими 146 хил. лв. Целе-
вата общинска субсидия 
за капиталови разходи в 
бюджета е 633 800 лв.     

Още в края на 2014 г. 
общината обяви, че ще 
инвестира над 2 млн. лв. 
в реконструкция на улици 
през 2015 г. В регистъра 
на Агенцията за общест-
вени поръчки е публикува-
на процедура за ремонти 
на улици, групирани в 41 
обособени позиции.

Желаещите да участ-
ват в търга могат да 
подават документи до 9 
февруари 2015 г. Кандида-
тите могат да подават 
оферти за една или за по-
вече обособени позиции.

Предложени ята  се 
предвижда да бъдат от-
ворени на 10 февруари в 
сградата на общината. 
Крайният срок за извърш-
ването на ремонтите 
е до 90 дни след подпис-
ването на договорите. 
Основният критерий за 
оценка е най-ниската 
цена.

Местната власт пла-
нира да рехабилитира 
улици, алеи и междублоко-
ви и площадни простран-
ства в градовете Казан-
лък, Шипка и Крън, както 
и селата Горно Черкови-
ще, Горно Изворово, Ду-
навци, Енина, Кънчево, 
Розово, Ръжена, Шейново, 
Ясеново, Бузовград, Коп-
ринка, Овощник, Средно-
горово, Х. Димитрово и 
Черганово.

С общински пари в Белоградчик планират жилищно строителство
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Доц. Добрев, често свлачища и 
срутища нанасят сериозни поражения 
по пътната и железопътната инфра-
структура. Защо се случва това?

Обикновено поради пренебрегване на 
проблема. Непрекъснато се сблъскваме 
с обстоятелството да имаме път, а в 
основата на склона да тече река, която 
го ерозира. В определен момент се нару-
шава устойчивостта на склона и той се 
свлича. Въпросът е дали факторът еро-
зия е бил взет под внимание. Дали има 
оценка от инженер-геолог? Най-често 
се сблъсквам с пълното пренебрегване 
на инженерната геология и изземване-
то на тези функции от хора, които не 
са специалисти. В други случаи вместо 
инженер-геолог се взема становище 
от обикновен геолог, геофизик, минен 
инженер или някакъв друг специалист 
без съответния ценз. Бил съм свидетел 
на такива случаи. Пренебрегването на 
инженерната геология е в резултат на 

незнание, некомпетентност и икономис-
ване на средства. Такива упражнения 
обаче винаги се заплащат твърде 
скъпо. Един инженер-геолог би могъл 
да каже много повече неща, отколко-
то са заложени в търга, но той ще 
поиска адекватно заплащане за екс-
пертизата. Докато специалист, кой-
то не е от тази област, ще излезе 
много по-евтино. Това донякъде е и 
нарушаване на законодателството, 

което е възможно заради 
липсата на адекватен 

контрол. За съжале-
ние няма и съзнание 
за спазване на нор-
мативната уредба. 

Няма как да постигнем развитието на 
страните от Западна Европа, ако не си 
променим мисленето. Нормативната 
база е добра, но може би е необходимо да 
се включи, че тези дейности трябва да 
се извършват задължително от инже-
нер-геолог. В изработената наскоро Ме-
тодика за оценка на геоложки риск това 
е споменато. Този подход се използва от 
водещите европейски страни и не само 
там. При разработването на методика-
та сме се ръководили и от практиката в 
Америка, Австралия, където е регламен-
тирано кой трябва да извършва такъв 
тип дейности. 

За съжаление ефектът от икономис-
ването на средства идва след години, 
когато тези, които носят отговорност, 
вече ги няма.

Бяхте на място по време на бед-
ствието в кв. „Аспарухово”. На какви 
подобни случаи сте бил свидетел?

През миналата година бях в района 
на мина „Ораново”. Теренът над мината 
се свлича и трябваше да се определи 
рамката на спешните мерки. Присъст-
вал съм и на други места на аварии не 
само в България. Виждал съм как големи 
обрушвания на скални късове са затва-
ряли тунели. В Чехия съм бил свидетел 
на много свлачища, нанесли щети по ин-
фраструктурата.

Кой трябва да носи отговорност?
Труден въпрос. Не ми е известно ня-

кой да е носил отговорност при таки-
ва случаи. Все пак зависи кой как си е 
свършил работата. Тук е също както в 
медицината – важно е първо да се даде 
точната диагноза на един склон. А това 
трябва да се направи от инженер-гео-
лози. Не може операция на сърце да се 
прави от стоматолог. Риск винаги има. 
Също както в медицината – по време на 
операция и най-добрият хирург може да 
бъде изправен пред неочаквани обстоя-
телства. Но ако дейността се извърши 
от някакъв друг специалист, тогава 
провалът е на 100% сигурен. Затова ще 
отговоря с въпрос – кой носи отговор-
ност, ако проучването на дадено свла-
чище е направено от специалисти без 
съответния ценз?

Актуална ли е информацията, с 
която разполагаме? През какъв период 
трябва да се извършва мониторинг?

Информацията определено е актуал-
на. Към 30 юни 2014 г. знаем, че офици-
ално регистрираните свлачища са 1800. 
Разполагаме със сведения, колко от тях 
са в активно състояние, дали са потен-

циално опасни или стабилизирани. Вся-
ко свлачище е категоризирано спрямо 
състоянието на неговата активност 
и в зависимост от риска, който носи, 
свързан с населението, икономически-
те щети, комуникациите в района. Има 
няколко параметъра, които са въведени 
за категоризацията на базата, на които 
определяме дали свлачището незабав-
но трябва да се укрепи, да се извършат 
превантивни мерки, или да се реализира 
постоянно или периодично наблюдение. 
Естествено цялата тази информация 
трябва непрекъснато да се актуализира 
и да се регистрират всички нови свла-
чища. Реално в момента се занимаваме 
само с тези, които са регистрирани. 
Свлачища се отчитат единствено ко-
гато общината в едно населено място 
подаде сигнал до съответната геоза-
щитна организация, че някъде е възник-
нало такова явление.

Участвате в разработването на 
Национална програма за превенция и 
ограничаване на свлачищата на тери-
торията на Република България, ерози-
ята и абразията по Дунавското и Чер-
номорското крайбрежие 2015 - 2020 г. 
Какво включва тя?

Документът се разработва по за-
дание на МРРБ от специалисти инже-
нер-геолози от различни организации. 
Националната програма за периода 
2015 – 2020 г. е на финален етап и ско-
ро трябва да влезе в сила. В нея свли-
чанията са категоризирани според дей-
ностите, които трябва да се извършат. 
Стратегията определя кои обекти при-
оритетно ще бъдат укрепвани и на кои 

Проблемът често се подценява, а последствията са тежки
Десислава 
Бакърджиева

Всяка година свлачи-
щата в България нанасят 
сериозни щети по репу-
бликанската пътна мрежа, 
жп инфраструктурата и 
в градовете. Проблемът 
съществува отдавна, но 
като че ли през изминала-
та 2014 г. той се усети в 
по-големи мащаби. Пред-
поставка за активност-
та на този вид природни 
явления бяха наводненията 
в страната. Подобно опас-
но събитие, което остави 
своя негативен отпечатък 
през годината, възникна 
във варненския квартал 
„Аспарухово” и доведе до 
сериозни щети. Не липс-
ваха и тежки пропадания 
по инфраструктурната 
мрежа, като случите с 
пътищата II-19 Симитли 
– Разлог, I-1 (Е-79) София 
– Благоевград, в района 
на с. Мурсалево,  трасето 
Стремци - Перперикон и 
Пловдив - Смолян, в района 
на Асеновград.  Те доведо-
ха не само до финансови 
загуби, но и застрашиха 
екологията и човешкия 
живот. Част от после-
диците от възникналите 
свлачища бяха преодолени 

благодарение на спешни 
аварийни ремонти, но рис-
ковете от активизиране-
то на нови продължават да 
съществуват. Причината 
е, че този проблем често 
се подценява и за преодо-
ляването му не се отделят 
средства. Съответно не 
се извършват анализи, мо-
ниторинг и превантивни 
дейности, за да се контро-
лират свлачищните проце-
си. Не се обръща внимание 

и на поддръжката на вече 
укрепените терени.

Какви са рисковете?

Официално на терито-
рията на страната реги-
стрираните свлачища от 
геозащитните дружества 
към Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
(МРРБ) са около 1800. Об-
щата им площ надхвърля 

20 846 хa. Това са разно-
образни по тип, механи-
зъм, активност и обхват 
явления. Те са разположени 
в различни населени мес-
та, вилни зони, курортни 
комплекси и по пътната 
инфраструктура. Общо 
172 свлачища са с изклю-
чително висок риск. Най-
невралгичните райони 
са по западната част на 
Дунавско крайбрежие, Се-
верното Черноморие в ра-

йона от Варна до Каварна, 
Източните Родопи и някои 
котловини в Западна Бъл-
гария. Сериозна опасност 
съществува и района на 
Оряхово и с. Лесковец.

Списъкът с официално 
регистрираните свлачища 
обаче не е пълен. Причина-
та е, че отчетът е съста-
вен на основата на пода-
дени сигнали за възникнали 
явления към геозащитни-
те организации. Секция 

„Геоложки опасности и 
рискове” в Геологическия 
институт при Българска 
академия на науките раз-
полага с информация за 
проявени свлачища, които 
не са включени в този ре-
гистър. Ето защо учените 
считат, че всъщност те 
са много повече. По данни 
на Министерството на 
околната среда и водите 
за периода 2005 – 2013 г. 
се наблюдава тенденция 
към увеличаването им. 
Само през 2011 – 2012 г. 
са регистрирани 110 но-
вовъзникнали. Статисти-
ката показва, че в нацио-
нален мащаб активните 
(периодично активните) и 
потенциалните (временно 
стабилизирани) свлачища 
са с най-големи дялове – 
съответно 40,3% и 37,3%. 
Делът на стабилизирани-
те процеси е значително 
по-малък – 22,4.

Свлачищата често са 
трудно прогнозируеми по 
време, местоположение и 
обхват. Доказано е, че за 
да се активизират таки-
ва процеси, са необходими 
определени условия и фак-
тори. Сред тях са  нали-
чието на склон или откос, 
подходящ геоложки стро-
еж, хидрогеоложки условия. 

Доц. Николай Добрев, ръководител на секция „Геоложки опасности и          

Снимка доц. Николай Добрев
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Активиране на свла-
чище на прохода Предел 
затвори участък от път 
II-19 Симитли – Разлог 
през октомври 2014 г. 
Второкласният път е 
единствената транс-
портна връзка, свърз-
ваща общините Разлог, 
Банско, Добринище, Бе-
лица и Гоце Делчев, как-
то и населените места 
в тях, с областния цен-
тър Благоевград. Трасе-
то пропадна след обилни 
дъждове в района на прохода. За укреп-
ването на отсечката от републикан-
ския бюджет веднага бяха осигурени 
950 хил. лв. 

На 11 декември миналата година 
свличане на скална маса затрудни дви-
жението на моторни превозни сред-
ства по път I-1 София - Благоевград 
в района на с. Мурсалево. Проблемът 
възникна отново в резултат на падна-
лите дъждове в района. Бяха извършени 
аварийно-ремонтни дейности. В момен-
та се разглеждат възможностите за 
трайно укрепване на скалата. От ха-
рактеристиките й зависи дали тя ще 
бъде преоткосирана, или ще се изпъл-
нят други укрепителни конструкции. 
Предварителните оценки показват, че 
за аварийно-ремонтните дейности за 

укрепване на ската ще са необходими 
около 1,5 – 2 млн. лв.

В края на миналата година приклю-
чиха строително-монтажните работи 
на проблемния пътен участък между 
селата Реселец и Бресте в община 
Червен бряг. Проходимостта на един-
ственото трасе, свързващо Бресте 
с останалите населени места в райо-
на, беше в тежко аварийно състояние, 
причинено от свлачище, активно в про-
дължение две години. В края на 2013 г. 
Междуведомствената комисия за въз-
становяване и подпомагане към Ми-
нистерския съвет отпусна около 400 
хил. лв. за рехабилитирането на пътя. С 
парите са стабилизирани откосите от 
двете страни на пътя в местността 
Белилото.

        рискове“ към Геологическия институт при БАН:

ще се приложат само превантивни мер-
ки през този шестгодишен период. Ако 
такива действително се реализират 
там, където трябва, преди свлачището 
да се е активизирало, инвестираните 
средства ще са в пъти по-малко. При 
всички случаи, за да се стигне до правил-
ната превенция, преди това трябва да 
се направят проучване, оценка на скло-
новете за устойчивост. На базата на 
резултатите ще могат да се изберат 
подходящите мерки. Тези анализи са ва-
жни, защото много често се използват 
стандартни методи за укрепване, които 
не са удачни във всеки случай и естест-
вено не водят до желания ефект. Про-
грамата има индикативни стойности за 
различните видове дейности, но те не 
са крайни и вероятно ще се променят. 
В документа са описани и очакваните 
резултати от изпълнението на предви-
дените дейности.

Надявам се шестгодишната стра-
тегия да бъде реализирана, тъй като 
предишната нямаше успех и беше осъ-
ществена само частично. Национална-
та програма за 2006 не се изпълни, тъй 
като се смениха много правителства, 
държавата мина през различни кризи и 
тя не беше приоритет.

Документът предвижда ли проуч-
ването на нови места, където има 
индикации за възникване на свлачище?

В програмата са включени проуч-
вания на явления, които вече са реги-
стрирани като такива. Изследването 
на нови обекти е много сериозен про-
блем в България, който не е намерил 
своето решение. Навсякъде по света се 

наблюдават не само места с активни 
свлачища, но и райони, където би могло 
да възникнат такива. Трябва да се оце-
няват уязвимите райони, къде могат да 
възникнат такива процеси, и да се пред-
видят потенциалните загуби, до които 
биха довели, ако се активизират. 

За съжаление в България не се от-
пускат средства за научни изследвания 
на свлачища. Нещо повече – природните 
бедствия бяха изхвърлени от приорите-
тите на Националния фонд за научни 
изследвания при преструктурирането 
му през 2006 или 2007 г. От тогава няма 
бюджет за такъв тип дейности.

Какви стъпки трябва да се пред-
приемат, преди да стартира реално 
националната програма?

В документа има заложени дейности 
и мерки за изследване, проектиране и из-
граждане на съоръжения за укрепване на 
свлачища с различни размери и обхвати. 
Съгласно законодателството изпълни-
телите на всички тези действия ще бъ-
дат избирани чрез обществени поръчки. 
Изключително важно е при съставяне-
то на техническите задания да се за-
ложи изискване в тръжните процедури 
да участват задължително експерти, 
инженер-геолози с опит. Това е първа-
та стъпка към търсената промяна. От 
огромно значение е и на по-късен етап 
строителят да работи съвместно с ин-
женер-геолог.

Общините търсят ли ви за съдей-
ствие? Как се справят местните ад-
министрации с проблема?

Моето пряко впечатление от рабо-

тата с тях е, че почти във всяко насе-
лено място много добре се знае за на-
личието или отсъствието на свлачища. 
Въпросът е дали местните органи имат 
информация към кого да се обърнат за 
съдействие. Тук не става въпрос само 
за свлачища, но и за наводнения, еро-
зия, замърсявания на водоизточници и 
т.н. Имал съм случаи, когато към мен са 
се допитвали за наводнения и дори за 
градушки, което не от компетенцията 
ми. Когато местната власт има таки-
ва проблеми, може да се справи, като 
си осигури европейско финансиране. 
Средства могат да бъдат отпуснати 
по програмите за трансграничните 
сътрудничества. Недостатък на тези 
проекти е тежката бюрокрация. Ос-
новна тежест се дава на финансовата 
отчетност, а не на резултатите. Фак-
тически над 80% от времето се губи 
в излишна бюрокрация. Друг проблем е 
съфинансирането. В много случаи то 
се бави или недостига. Това пречи при 
реализацията на проектите. Често об-
щинската администрация не разполага 
с капацитет, за да се възползва от ев-
ропейското финансиране.

Кои фактори определят стойност-
та на едно укрепване?

Не може еднозначно да се отговори 
на този въпрос. Зависи много от са-
мото свлачище, условията, геоложкия 
строеж, механизма на движение, раз-
мери, дълбочина и т.н. Необходими са 
средства за проучване, проектиране и 
изграждане на укрепителни съоръжения. 
Важно значение имат и теренните и ла-
бораторните изследвания, и анализът 
на склоновата устойчивост. Трябва да 
се вземат под внимание и поддръжката 
на укрепителните или превантивните 
съоръжения и мониторингът на свлачи-
щето.

Необходимо е да се предвиди и че 
след като се изпълнят укрепителни 
дейности, е нужна и поддръжка. Не е 
достатъчно просто да се изгради една 
подпорна стена със съответните дре-
нажи. При липса на периодично почист-
ване на тези системи за отвеждане на 
водите те не само не работят, но се 
получава и обратен ефект. Възникват 
деформации, които предизвикват нови 
свличания. Такъв случай имаше на АМ 
„Хемус”. Повсеместно на поддръжката 
не се обръща никакво внимание. При-
мер може да се даде и със свлачищата 
в Оряхово. Там има изградена стара 
укрепителна система още от 60-те 
и 70-те години. През 80-те е била на-
правена оценка от една проектантска 
организация доколко е ефективна. Било 
е установено, че и при 12-те укрепени 
свлачища съоръженията са занемарени 
и не функционират. В момента там си-
туацията е по-тежка, трябват спеш-
ни мерки и, разбира се, средства. На 
практика неподдържаните съоръжения 
могат да имат обратен ефект - напри-
мер при затлачени дренажи се покачват 
подземните води или неподдържаните 
канавки могат да се деформират и така 
да се концентрират повърхностни води 
в тялото на свлачището, а оттук и да 
се стигне до активизация.

Необходимо ли е да се използват 
повече нови технологии?

Съвременните технологии навлизат 
все повече в България. Вече се прилагат 
по-гъвкави мрежи при скалните дефор-
мации, които улавят паднали късове до 
определен размер. Най-голям прогрес 
има обаче при техниката за наблюде-
ние. Използват се GPS станции с мо-
билна връзка, радарни системи. Такива 
техники например се прилагат в мина 
„Елаците”.

Ремонтните дейности по пътя Симитли - Разлог 
затрудниха движението

Свлачищата се активизи-
рат основно през проле-
тта – април – май, и през 
есента - ноември, когато 
водите са най-високи. При 
повишаване на нивото на 
поздемните води склоно-
вата устойчивост нама-
лява. По време на проливни 
дъждове при определени 
условия може да възникне 
и едно подценено опасно 
явление от геоложки ха-
рактер – кално-каменни-
ят порой, какъвто беше 
случаят в кв. „Аспарухово” 
във Варна. Такива процеси 
периодично се проявяват 
и в Кресненското дефиле. 
Земетресенията също са 
важен дестабилизиращ 
фактор за възникване или 
активизиране на свлачи-
ща. Има много примери в 
страната - по Дунавския 

бряг, по Черноморието, в 
Югозападна България. По-
лезна информация дават и 
подобни явления, станали 
в миналото, които могат 
да бъдат индикатор за по-
тенциални бъдещи прояви.

Проблемът със свла-
чищата съществува от-
давна и ще продължи да 
го има. Естествено не 
всички процеси могат да 
бъдат овладяни. Въпросът 
е как тяхното влияние да 
бъде силно ограничено и 
щетите да са минимални. 
Специалистите са кате-
горични, че са необходими 
повече научни изследвания 
и анализи, особено в най-
рисковите райони. Мето-
дите за оценка на опас-
ността от свлачища и 
техният мониторинг тър-
пят непрекъснато разви-

тие. Трябва да се наблегне 
и на превенцията. Първа-
та крачка, за да се случи 
това, вече е направена.

МРРБ разработва 
Национална програма 

за превенция и ограни-
чаване на свлачищата на 
територията на Републи-
ка България, ерозията и 
абразията по Дунавското 
и Черноморското край-
брежие 2015 - 2020 г. Друг 
положителен факт е, че 
едната приоритетна ос 
на Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020” 
(ОПОС) предвижда сред-
ства за мерки и действия 
за превенция на риска от 
наводнения и свлачища. 
По това перо са заделе-
ни 78 млн. евро. Мерките 
за превенция на риска от 
свлачища по ОПОС ще бъ-
дат насочени към приори-
тетни обекти, съгласно 
разработената от Ми-
нистерството на регио-
налното развитие и благо-
устройството национална 
програма. Дейностите по 
оста ще допринесат и за 
постигане на целите от 
приоритетна област „Уп-
равление на рисковете за 
околната среда” от Стра-
тегията на ЕС за Дунав-
ския регион.С

ни
м

ка
 д

оц
. Н

ик
ол

ай
 Д

об
ре

в



24 СТРОИТЕЛ ЗАКОНЪТ петък, 9 януари 2015

Свилена Гражданска

С настъпването на 
новата 2015 г. влязоха в 
сила редица промени в да-
нъчната и осигурителна-
та система. С началото й 
максималният осигурите-
лен доход, върху който се 
правят вноските за пен-
сия, здраве и безработи-
ца, е увеличен с 200 лв. до 
2600 лв. От повишението 
Националният осигурите-
лен институт очаква 31 
млн. лв. повече приходи. 

Промяната допълнител-
но натоварва с над 30 лв. 
на месец работодатели и 
служители.

През тази година се 
запазват минималните 
прагове за самоосигурява-
щите се, които са 420 лв., 
450 лв., 500 лв. и 550 лв. 
според размера на облага-
емия им доход през 2013 г.

Въпреки противопос-
тавянето от страна на 
работодателите управля-
ващите решиха да увели-
чат минималната работ-

на заплата на два пъти 
през 2015 г. Така от 1 яну-
ари тя вече е с 20 лв. по-
вече - 360 лв., а през юли 
ще стигне 380 лв. Според 
представителите на биз-
неса това ще доведе до 
съкращения на работници 
или преминаване на фир-
мите в сивия сектор. 

С промени в Наказа-
телния кодекс чрез пре-
ходните и заключителни 
разпоредби на Бюджет 
2015 народните пред-
ставители решиха нака-

занието за укриване на 
осигуровки да бъде до 8 
години затвор. Нарушите-
лят може да получи от две 
до осем години лишаване 
от свобода и конфискация 
на имущество за задъл-
жения в големи размери. 
Ако изплати цялата сума 
заедно с лихвите, наказа-
нието може да бъде нама-
лено. 

Работникът или слу-
жителят, подлежащ на 
задължително осигурява-
не, не носи наказателна 

Изменения има и в данъчната система 

Миглена Иванова

В момента се изготвя 
закон за ипотечния кредит. 
Това съобщи Йордан Цонев, 
член на парламентарната 
Комисия по бюджет и финан-
си. Проектодокументът ще е 
готов през пролетта. В него 
ще се включат текстовете 
на новата евродиректива за 
ипотечното кредитиране. 
Част от нормите от евро-
пейското законодателство 
бяха въведени в Закона за по-
требителския кредит през 
лятото на 2014 г. 

Ипотечните кредити са 
едни от най-сложните фи-
нансови продукти. Темата 
обаче е доста чувствителна, 
защото държавната намеса 
на пазара може да доведе и 
до сериозни проблеми, тъй 
като кредитният пазар има 
пряка връзка с финансовата 
стабилност на страната. 
Банките и потребителите 
продължават да чакат прие-
мането на нормативен акт, 
който да гарантира както 
правата на кредитополуча-
телите, така и интересите 
на кредиторите. Крайният 
срок за въвеждането на ев-
родирективата в българско-
то законодателство изтича 
през март 2016 г. 

Тя предвижда клиенти-
те на банките да получават 
стандартизирана информа-
ция за ипотечните кредити 
и кредитоспособността им 
да се оценява по единни пока-
затели. Ако кандидатите не 
покриват изискванията, няма 
да получат заем. Кредитори-
те ще трябва да предупреж-
дават потенциалните креди-
тополучатели за рисковете 
от бъдещите промени по лих-
вените нива и за валутните 
рискове, ако средствата са 
в чуждестранна валута, как-
то и да предоставят опция 
за сравняване на различните 
оферти.

Гарантира се възможност 
за предсрочно погасяване, но 
се разрешава на държавите 
членки сами да регламенти-
рат дали да има такса за 
това и в какъв размер да е 
тя.

Еврозаконодателството 
обхваща и всички кредити, 

обезпечени с ипотека, вклю-
чително и потребителските, 
както и всички заеми, пред-
назначени за покупка на имот, 
без значение дали е учредена 
ипотека. От държавите от 
ЕС се изисква да въведат и 
поне 7-дневен срок за обмис-
ляне на офертата от клиен-
тите. Всяка страна членка 
може сама да прецени каква 
процедура за отказ да въведе.  

Част от евронормите 
влязоха в сила у нас в сре-
дата на 2014 г. с промени в 
Закона за потребителския 
кредит. Отпадна таксата 
за предсрочно погасяване на 
кредитите до 75 хил. евро, 
което улесни значително ре-
финансирането със заем от 
друга банка. Таксата обаче 
остава за заемите над тази 
сума. Ако парите се върнат 
още през първата година 
след отпускането им, кре-
дитополучателите също ще 
дължат налог в размер до 1% 
от тях.

Премахнаха се и таксите 
за управление и усвояване, 
както и някои други, които 
банките събираха от потре-
бителите. 

С поправките беше въве-
дено и точно описание на на-
чина за формиране на лихва-
та по ипотечните кредити. 
Тя се обвързва с пазарен ин-
декс и не може да се променя 
едностранно от финансова-

та институция. 
Клиентите вече могат 

да се възползват и от т.нар. 
кредити с ограничена отго-
ворност. В случай на неиз-
пълнение на задължението, 
ако е изтеглен такъв заем, 
кредиторът взима само жи-
лището.

 „Бързата промяна с ня-
колко точки в Закона за по-
требителския кредит не е 
най-добрият вариант и очак-
вам през 2015 г. да имаме 
готов закон за ипотечния 
кредит“, коментира пред в. 
„Строител“ Тихомир Тошев, 
изпълнителен директор на 
консултантската компания 
„КредитЦентър“.

„Когато се състояха де-
батите за промените, то-
гава предложението на БНБ 
беше да се изчака и да се на-
прави нов закон за ипотечни-
те кредити. Това беше пра-
вилната позиция. Работи се 
по подготовката на такова 
законодателство и най-веро-
ятно тази година ще го ви-
дим. Няма причина да се чака 
крайният срок за въвеждане-
то на директивата“, допълни 
още той.

През последните няколко 
години потребителите са 
значително по-предпазливи, 
що се отнася до теглене-
то на кредити. На фона на 
раздвижването на пазара на 
жилища ръст на ипотечното 

кредитиране - според послед-
ните данни на Агенцията по 
вписванията от третото 
тримесечие на 2014 г. - се на-
блюдава само в София-град. 
В столицата към октомври 
2014 г. средният размер на 
изтеглените заеми - според 
данните на „КредитЦентър” 
- се е върнал близко до ниво-
то от 2011 г., но е с почти 
30% под нивата от 2008 г. 
– най-силната година за па-
зара на имоти преди криза-
та. В Пловдив стойности-
те към октомври 2014 г. са 
приблизително като тези от 
2010 г., но с 40,5% по-ниски 
спрямо 2008 г. 

Във Варна и Бургас се на-
блюдава траен спад на сред-
ния размер на изтеглените 
ипотечни кредити от 2008 г. 
насам.

Експертите от „Кредит-
Център” очакват очертала-
та се тенденция на пониже-
ние на лихвите по ипотеките 
да продължи и през тази го-
дина. Основни двигатели на 
процеса са намалението на 
лихвите по депозитите и 
конкуренцията между банки-
те. Бизнес кредитирането 
обаче се очаква да бъде най-
активният сегмент от паза-
ра и през 2015 г. На пазара 
за ипотечни кредити влияние 
може да окаже по-сериозно-
то раздвижване при новото 
строителство.
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Промените в Закона за Търговския 
регистър (ЗТР), които предвиждат 
свързването му с базата данни на 
държавите от Европейския съюз (ЕС), 
са внесени от Министерския съвет в 
Народното събрание. Чрез единната 
електронна платформа ще се подава 
информация от всяка страна до друга в 
стандартен формат за съобщения и на 
съответния език.

Това ще улесни сътрудничеството 
между търговците, както и ще намали 
бариерите пред трансграничната сто-
панска дейност и ще редуцира админи-
стративната тежест, особено за мал-
ките и средните предприятия. За целта 
порталът за електронно правосъдие ще 
обработва чрез платформата запитва-
ния, отправени от отделни потребите-
ли относно информация за дружества-
та и техните клонове, открити в други 
държави членки, която се съхранява в 
националните регистри. 

С цел въвеждане на необходимите 
материалноправни норми, регулиращи 
съответните основания за предвидени-
те в директивата вписвания въз основа 
на уведомленията, получени чрез систе-
мата за взаимно свързване, са разписа-
ни и минимални промени в Търговския 
закон относно клоновете на чуждес-
транните фирми и презграничните пре-
образувания (сливания). При заличаване 
на клон на чуждестранна компания в хи-
потезата на получено чрез системата 
уведомление за премахване от самото 
предприятие в регистъра на страната 
му на произход е необходимо и синхрони-
зирането на уредбата на това вписване 
в Закона за Търговския регистър (ЗТР) 
и Търговския закон (ТЗ) чрез посочване-
то на хипотезата като изключение от 
общите правила на Кодекса за социално 
осигуряване (чл. 5, ал. 10 от КСО).

Предлага се в ЗТР „Единен иденти-
фикационен код“ (ЕИК) да се замени с 
„Идентификационен код“. 

отговорност, включител-
но за подбудителство и 
помагачество.

Пенсиите се очаква 
да бъдат повишени от 
1 юли с 1,9%, минимална-
та да стане - 157,44 лв., 
а максималната – 910 лв. 
Депутатите не вдигаха 
възраст та за пенсиони-
ране, но с четири месеца 
нарасна необходимият 
стаж за трета катего-
рия труд. 

Така през 2015 г. ус-
ловията за излизане в 
заслужен отдих са навър-
шени 63 г. и 8 месеца за 
мъжете плюс 38 г. трудов 
стаж, а за жените - въз-
раст от 60 г. и 8 месеца 
и 35 г. стаж. Народните 
представители приеха и 
редица поправки в Кодекса 

за социално осигуряване. 
Промените дават възмож-
ност за отказ от втори 
стълб на осигурителната 
система, т.е. всеки тряб-
ва да избере дали вноска-
та му за втора пенсия да 
отива в частен пенсионен 
фонд или в НОИ. Този из-
бор може да се направи 
един път, при това само 
в едната посока. Това се 
отнася за всички родени 
след 31 декември 1959 г. 
Управляващите обещаха 
през март да представят 
нов модел на пенсионно 
осигуряване. 

Същевременно данъ-
кът върху доходите от 
лихви по депозитите ос-
тана 8%, но той ще об-
хваща всички вложения в 
банките.
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При работа с памет-
ници, обект на култур-
но-историческото ни на-
следство, е необходимо 
подробното запознаване 
с механизмите на разру-
шението им. За да могат 
да се прилагат адекват-
ни мерки за обработка и 
поддръжка на монумента, 
е необходимо идентифи-
циране на вида, съответ-
ната причина, количество 
и дълбочина на западане.

Влияние на водата върху 
порестите материали

Механизмите на влия-
ние на водата върху раз-
рушението на паметници 
на културата може да 
се раздели на два основ-
ни типа повърхности – 
хидрофобни и хидрофилни 
[1]. При попадане на капки 
върху хидрофобна повърх-
ност контактният ъгъл 
между капката и повърх-
ността е голям - тъп 
(фиг. 1). Площта, върху 
която действат сили на 
привличане, е по-малка, 
сравнена със същата при 
хидрофилна повърхност.

Разрушаването ста-
ва главно по дифузионен 
път на границата между 
повърхността на памет-
ника и капките, като при 
хидрофобна повърхност 
унищожението е мини-
мално или изобщо липсва. 
При обработване на по-
върхността навлизането 
на водата може да бъде 
възпрепятствано имено 
чрез хидрофобизация на 
повърхнината. Това може 
да се постигне чрез на-
насяне на състави на 
силансилоксанова осно-
ва, нанасяне на различни 
видове полимерни и поли-
мерциментови състави, 
нанасяне на състави, сти-
мулиращи автовъзстано-
вяването.

При попадане на водни 
капки върху хидрофилна 
повърхност контактни-
ят ъгъл между капката и 
повърхността е малък - 
остър (фиг. 2). Площта, 
върху която действат 
сили на привличане, е по-
голяма, сравнена със съ-
щата при хидрофобна по-
върхност.

Разрушение може да се 
реализира както по дифу-
зионен, така и по филтра-
ционен път. При хидрофил-
ни повърхности капките 
могат свободно да навля-
зат от повърхността в 
порите и капилярите на 
разглежданото тяло. Ме-
ханизмът на запълване 
на порите и капилярите с 
вода може да се обобщи в 
четири основни етапа:

Първи – тялото е на-
пълно сухо, всички пори са 
празни.

Втори – само малките 
пори и капиляри са запъл-

нени, обемите на по-голе-
мите пори са празни.

Трети – капилярите са 
запълнени с вода, по-го-
лемите пори имат воден 
филм.

Четвърти етап  – и 
порите, и капилярите са 
напълно запълнени с вода. 
Вследствие на това не-
движимият паметник на 
културата може да по-
лучи разрушения от вида 
на: ронене на мазилка, от-
деляне на соли на повърх-
ността си, откъсване на 
свързващия материал при 
зидарии, отчупвания и др. 
Водата, която навлиза в 
порите и капилярите, съз-
дава и предпоставки за 
ниска мразоустойчивост 
на разглежданите памет-
ници, което води до раз-
рушения от описания вече 
тип.

Влияние на механичните 
напрежения

Напрежения, възникна-
ли от собствено тегло и 
външен товар 

Възникнат вследствие 
на несиметричността на 
товара. Като резултат 
от изпитанията на екс-
плоатационната среда 
настъпват промени в 
осовостта на товарите. 
Тези промени обуславят 
възникването на допълни-
телни напрежения, воде-
щи до поява на пукнатини 
и премествания в кон-
структивните елементи 
(фиг. 3).

Напрежения  вслед -
ствие на температурни 
промени

Те ежедневно оказват 

влияние върху материали-
те, имайки предвид де-
нонощните и сезонните 
температурни промени. 
При дългомерни елемен-
ти, като греди, цялото 
напрежение вследствие 
на температурните раз-
ширения и свивания се 
концентрира в опорите 
на гредата, където въз-
никват и срязващи сили 
и премествания.  Това  
може сериозно да наруши 
целостта на паметника и 
да способства за появата 
на микропукнатини.

Напрежения  вслед -
ствие на замръзване на 
водата

Този вид напрежения 
възникват при прониква-
не на вода в порите и ка-
пилярите на елементите 
на монумента и послед-
ващото й замръзване при 
понижаване на темпера-
турата. Замръзвайки в 
порите и капилярите, во-
дата увеличава обема си, 
което води до поява на въ-
трешни напрежения. След 
няколко цикъла на замра-
зяване и размразяване 
целостта на засегнатия 
елемент започва да се на-
рушава, като се появяват 
микро- и макропукнатини, 
ронене и отчупване на 
участъци.

Напрежения  вслед -
ствие на кристализация-
та на соли

Неизменно в състава 
си водата съдържа раз-
творени различни видове 

соли. Веднъж попаднали в 
порите и капилярите на 
засегнатия елемент, мо-
гат да започнат процеси 
на кристализация, което 
води до нарастване на 
обема на кристалната 
структура. Увеличавай-
ки обема си, кристалите, 
стремейки се да увеличат 
и размера на порите и ка-
пилярите, водят до разру-
шения в елемента.

Влияние на химичната 
корозия

Химична корозия,  при-
чинена от меки дъждовни 
води

Към меките води спа-

дат онези води, които 
съдържат по-малко от 
40 mg CaO или по-малко 
от 60 mg CaCO

3
 в 1 m3. 

Меките води са бедни 
на карбонатни соли [2]. 
Разрушението настъпва, 
като калциевият оксид 
влиза в реакция с водата 
и образува въглеродна 
киселина (4.1), която при 
контакт с калциев кар-
бонат образува калциев 
бикарбонат, който е сил-
но разтворим във вода 
(4.2), като по този меха-
низъм калцият се извлича 
от елемента и настъпва 
разрушение.

(4.1) CO
2
 + H

2
O H

2
CO

3
,

(4 .2 )CaCO
3
+H

2
CO

3
Ca(HCO

3
),

Химична корозия, при-
чинена от замърсявания в 
атмосферата

Замърсената среда 
около и в градските цен-

трове съдържа промен-
ливи количества серен 
диоксид, получен от изга-
рянето на сяросъдържащи 
горива. Окисляването на 
серния диоксид води до 
формиране на сярна кисе-
лина (4.3), която причиня-
ва разграждането основ-
но на карбонатите.

( 4 . 3 )  SO
2
+ H

2
O + O

H
2 
SO

4
,

Влияние  
на биоразграждането

Влиянието на живите 
организми върху памет-
ниците на културата 
много често е пагубно, 
тъй като бактериите и 

корените на различните 
растения, гъби и водорас-
ли проникват в микро- и 
макропукнатините и спо-
собстват допълнително 
за ерозионните процеси и 
биоразграждането.

Някои видове бактерии 
и гъби се изхранват от 
окислението на органич-
ни материали и добиват 
органични киселини като 
краен продукт на реак-
цията. Такава киселина е 
оксаловата, която много 
често се наблюдава по 
повърхността на древни 
камъни.

Биоразграждане вслед-
ствие на атака от водо-
расли се наблюдава на 
места с много влажен 
климат. Освен висока 
влажност за развитието 
на водорасли е необходи-
мо повърхността да е до-
бре осветена, с което се 

стимулира фотосинтези-
рането. Контрол върху ин-
фектираните елементи, 
с цел преустановяване на 
разпространяването на 
водораслите, може да се 
постигне чрез системно 
почистване и дезинфекция 
на засегнатите участъ-
ци.

Биоразграждане може 
да се реализира и вслед-
ствие поява на някои тре-
ви, дребна храстовидна 
растителност. Те се вко-
реняват в пукнатините 
на паметниците – там, 
където вече са налични 
ерозионни процеси, и съ-
ответно са се появили 
продукти от изветряне-
то на мазилки, свързва-
щи вещества и различни 
камъни. Корените на рас-
тенията допълнително 
разтварят пукнатините 
и способстват за разру-
шаването на елементи-
те. Превенция може да 
се направи, като повърх-
ностите се почистят и 
обработят с биоцидни 
препарати.

Заключение

Настоящата разра-
ботка има за цел да на-
мери широко приложение 
в сферата на реставра-
цията и консервацията 
на паметници на култура-
та, като бъде в помощ на 
специалистите по време 
на изследването, грижата 
и поддръжката на памет-
ника. Тя може да бъде от-
правна точка за задълбо-
чаване на изследванията 
в сферата на консерва-
ционно-реставрационни-
те дейности, вземайки 
под внимание описаните 
механизми на експлоата-
ционно разрушаване.
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Механичните напрежения, 
които възникват от 

външни товари с времето, 
разрушават старите зидове

Фиг. 1. Контактен ъгъл между водна капка и хидрофобна 
повърхност

Фиг. 2. Контактен ъгъл между водна капка и хидрофилна 
повърхност

а) б) в)

Фиг. 3. Товари и въздействия от: а) собствено тегло при рамки; б) собствено тегло при колони; в) несиметричен товар
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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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Нашите инженери се вписват трайно в строителния 
летопис на България

Георги Сотиров

Проф. Хамова, присъст-
вахме на връчването на ди-
пломите за завършено висше 
образование на вашите архи-
текти и строителни инжене-
ри. Празничното настроение 
на завършващия випуск обаче 
едва ли може да елиминира 
трудните проблеми, пред кои-
то е изправена подготовката 
на инженерни кадри за строи-
телството...

Не може да се отрече, че има 
проблеми. Те главно се отнасят 
до липсата на средства, за да 
може висшето образование да 
се развива така, както си го 
представяме ние, преподавате-
лите, или както то е в напред-
налите държави.

Можем да започнем с това, 
че в нашия ВУЗ студентите 
получават сравнително ниски 
стипендии, нямаме финансова 
възможност да преоборудваме 
изцяло лабораториите така, 
както би ни се искало.

Има и проблеми с общежи-
тията.

Забелязва се, че вървят се-
риозни ремонти на сградите 
именно на общежитията?

Да, принудени сме да го на-
правим, защото, от една стра-
на, дървената дограма се е 
изметнала и отоплението прак-
тически е невъзможно и топлим 
въздуха над София. А от друга 
– енергийна ефективност не е 
само модерно понятие в послед-
ните години, но и част от стро-
ителния бизнес.

Типичен и може би един-
ствен кампус в България е 
ВСУ... Затова вероятно и гри-
жите на администрацията 
са по-големи. Как оценявате 
равнището на току-що дипло-
миралите се архитекти, ин-
женери и архитект-инженери? 
Последната специалност се 
придобива единствено при вас.

Дългогодишната ми практи-
ка дава възможност за такава 

оценка. Смятам, че младите 
хора, завършващите абсолвен-
ти, при нас са подготвени доста 
добре. Особено тези младежи и 
девойки, които се дипломират с 
висок успех. Те могат веднага да 
се включат в работата на съ-
ответните строителни фирми 
или в администрацията. А при 
тези, които са след тях в под-
готовката, животът и практи-
ката ще им дадат останалото. 

Разбира се, в първите години 
на професионалната си реализа-
ция младите хора, а и техните 
ръководители отчитат известни 
пропуски в подготовката им, но 
след известно време чрез прак-
тиката нещата се намест ват.

Как си представяте тър-
жествената церемония със за-
вършващите абсолвенти след 
4 – 5 години, когато трябва да 
се дипломират днешните пър-
вокурсници във ВСУ?

От позицията на моята 
преподавателска практика бих 
могла да кажа, че статуквото 
практически в инженерните 
дисциплини не се променя. Мла-
дите хора изучават едни и същи 
специални дисциплини и упраж-
нения и смисълът на тяхната 
подготовка, на нашите и тех-
ните усилия в крайна сметка е 
от ВУЗ-а да излязат подготвени 
инженери и архитекти. И така 
е било във всичките години, 
откакто съществува нашето 
висше училище. Може би зато-
ва ВУЗ-ът е дал на страната 
знакови инженери, които са се 
вписали трайно в строителния 
летопис на България.

Не мога да не попитам и за 
младите преподаватели в учи-
лището, за тяхната квалифи-
кация?

Младите ми колеги, които 
обичайно идват от студентска-
та скамейка, са подготвени мно-
го добре. Това, че работят много, 
е тяхната отличителна черта.

Има ли нещо тревожно в 
бъдещето на висшето строи-
телно образование у нас?

Новият закон за развитие на 

академичния състав предвижда 
за четири години един млад асис-
тент да напредне в работата 
си, да защити дисертация, което 
практически е невъзможно. Това 
е инженер преподавател, който 
трябва не само да чете литера-
турни източници, да провежда 
опити в лабораторията, да ги 
анализира и да пише дикторска-
та си теза, но и същевременно 
да бъде полезен на студентите 
си в тяхната подготовка. Един 
такъв млад докторант първо 
трябва да има ясен старт в нау-
ката, в която иска да се развива, 
да стане на „ти” със студенти-
те в залата или в лаборатори-
ята, после трябва да извърши 1 
– 2 години проучване по темата, 
да намери начин да бъдат заку-
пени съответните материали, 
да се изработят необходимите 
 образ ци …

С други думи, за 4 години 
практически не е възможно да 
се иска от един млад човек да 
направи дисертация в инженер-
ните науки. 

В такъв случай, ако не ус-
пее, какво следва?

Следва уволнение. Защото 
младите асистенти се назна-
чават на срочен договор за 4 
години и ако за това време те 
не са защитили дисертацията, с 
кариерата им е свършено. Мно-
го ми се иска законът да бъде 
променен в частта си за тези 
години и подготовката на та-
кава дисертация да става за 6 
години, от което ще спечелят и 
колегите, и науката като цяло, 
защото дисертацията ще бъде 
един цялостен завършен научен 
продукт.

Да се върнем малко назад 
във времето, когато вие сте 
стартирали в науката. Каква 

беше темата на вашата ди-
сертация?

„Определяне на якостните и 
деформационни характеристики 
на алувиални пясъци и устойчи-
вост на земната основа при ди-
намични въздействия” – практи-
чески това значи изследване на 
характеристиките на земната 
основа преди изграждането на 
съответната сграда, за да се 
провери какво ще бъде поведе-
нието й при земетръс. 

Какви нови идеи и мерки да 
очакваме в посока на активи-
зираното присъствие на ВСУ 
на кандидатстудентския па-
зар за следващата кампания? 
Известни са затрудненията на 
ВУЗ-овете тази година.

Ще бъде същото. Випускът 
на средното образование, който 
тази година завършва, по ста-
тистика отново е малък. 

Тази година ще разчитаме 
на по-добра рекламна кампания, 
особено в професионалните 
гимназии по строителство, ар-
хитектура и геодезия. Ще пре-
зентираме нашия кампус и в дру-
гите средни училища, защото 
има какво да кажем и да покажем 
на абитуриентите. Традиционно 
участваме в кандидатстудент-
ските борси. Смятаме да разви-
ем директна кампания и в други 
училища на страната. 

Популярен кампус – няма 
две мнения…

Но това го разбират по-до-
бре родителите на кандидат-
студентите. По време на след-
ването младите хора искат да 
изживеят своите 4 или 5 години 
студентство под девиза на хим-
на им Gaudeamus igitur – „да се 
веселим, докато сме млади”, а 
отдалечеността от центъра на 
София до нашия ВУЗ и неудобни-

ят транспорт сякаш не предпо-
лагат това. Според мен по орга-
низация на бита и учението се 
доближаваме до английските и 
американските кампуси, където 
младите хора идват с амбиция-
та да учат. За всичко останало 
има време, струва ми се.

На преден план все пак изли-
за, че ако има достатъчно кан-
дидат-студенти, сред тях ще 
има хора и за дискотеките, и 
за лабораториите, и след това 
за строителните скели?

Вярна е тази констатация, 
защото през обичайните годи-
ни, когато такъв демографски 
проблем не съществуваше, има-
ше, и то качествени студенти 
за всички ВУЗ-ове.

Проф. Хамова,  нашият 
вестник се чете от ваши вече 
реализирали се в професионал-
ното поприще студенти. За 
тях ще бъде любопитно да на-
учат с какво се занимава тех-
ният бивш преподавател?

Като администратор ра-
ботя главно по програмната 
акредитация на ВУЗ-а, където 
подготвяме и нови специално-
сти – предимно магистър след 
бакалавър, с които се надява-
ме да станем по-атрактивни. 
В научен план ръководя една 
тема по динамична устойчи-
вост във водонаситени пясъ-
ци, като в тази тема участ-
ват и моите докторанти. Въз 
основа на нашите изследвания 
имаме публикация на 15-ата 
юбилейна Дунавско-европейска 
конференция. Подготвили сме 
една и за следващата година, 
която е приета за участие на 
16-ата европейска конферен-
ция в Единбург по земна меха-
ника и геотехническо инженер-
ство.

Проф. д-р инж. Маргарита Хамова, зам.-ректор по 
учебната дейност на ВСУ „Любен Каравелов”:

Проф. д-р инж. Маргарита Хамова е завършила ВИСИ (сега УАСГ), 
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, през 1971 г. 
Работила е в „Енергопроект” – група „Комини и димоходи”. От 1975 г. 
е преподавател във Висшето строително училище „Любен Каравелов”, 
като е преминала през всичките възможни научни звания. Член е на 
Управителния съвет на Българското дружество по земна механика и 
геотехническо инженерство.

Снимки авторът
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Георги Сотиров

По къси ръкави посрещ-
наха началото на празни-
ците в Пловдив, преди да 
завали тъй дългоочакваният 
сняг. Но снежинките не по-
пречиха кафенетата и пе-
шеходната зона от 10 часа 
сутрин, та до здрач да са 
изпълнени с ведри и усмих-
нати хора, които използваха 
свободното време, за да се 
разходят, да се срещнат с 
приятели.

Н и е  н е  ч е  н е  г и 
последвах ме, но все пак 
намеренията ни бяха ре-
портерски и фотографски 
едновременно… Защото за 
Пловдив изминалата 2014 г. 
беше строително време. И 
основно инфраструктурно. 
Само в улици бяха инвести-
рани над 11 млн. лв.

Разбира се, през цялата 
година градът беше в „плен” 
на тежката строителна ме-
ханизация, но в навечерието 
на празниците се вижда, че с 
подобряване на инфраструк-
турата

градът стана по-добър  
за живеене.

„Ремонтите в Пловдив 
започнаха навреме. Имахме 
готовност да затворим 
повечето от централните 
булеварди, финансирането 
беше осигурено, но орга-
низацията, която се прави 
съвместно от общината 
и КАТ, изисква поетапно 
асфалтиране”, отбелязва 
плов дивският градоначалник 
Иван Тотев. 

Засега остават три го-
леми участъка - източното 
платно на „Цар Борис III”, бул. 
„Шести септември” и бул. 
„Христо Ботев”.

Ние влязохме в града по 
Карловското шосе. То е една 
от входно-изходните арте-
рии на града, което също ще 
бъде ремонтирано. Така е 
и с някои от другите шест 
трасета към центъра, кои-
то създават първото впе-
чатление за Пловдив. Про-
ектът за реконструкцията 
на Карловския път включва 
преасфалтирането на локал-
ното платно от източната 
страна. Там дупките са по 
една педя, видяхме и ние под 
гумите на колата. 

Кметът Тотев твър-
ди, че 96 - 97 процента от 
планираната капиталова 
програма на общината са 
реализирани. 

„Амбициите ни са твър-
де големи, плановете ни са 
огромни, защото Пловдив 
има нужда от добра инфра-
структура. Щастлив съм, 
че в началото на мандата 
посочихме ясни приоритети 
и сега, в края на 2014 г., мога 
да кажа, че имаме 

сериозен напредък с 
детските градини и с 
пътищата”,

декларира градоначални-
кът. 

В думите му се убеди-
хме, след като свихме от 

пешеходната зона към Плов-
дивската патриаршия. И 
малките улички са в прилич-
но състояние, независимо че 
при дъждовете от надвесе-
ните скали се стичат пото-
ци вода и кал. Тук за момент 
се заглеждаме над църквата 
и се възхищаваме пред май-
сторството на българския 
строител, който е имал сме-
лостта да издигне над скал-
ния масив самотна къща, 
която е фото примамка за 
придошлите за празниците 
туристи от цял свят. Отно-
во не липсваха любознател-

ните японци…Тях най-често 
ги срещахме в Стария град и 
на разкопките, с които Плов-
див е богат. Едно от тези 
места е срещу пощата. 

Наскоро на пресконфе-
ренцията, която дадоха 
кметът и архитектите от 
португалското архитектур-
но студио „Фора“, спечелили 
международния конкурс за 
обновяването на площад 
„Централен", стана ясно, 

че общината ще поиска да 
придобие 40% от Централна 
поща, където да бъде офор-
мено 

музейно пространство.

Следващата стъпка към 
реновирането е изготвяне-
то на технически проект. 
Целта е до 2019 г. „Центра-
лен" да придобие изцяло нова 
визия и да бъде готов за съ-

битието, на което Градът 
под тепетата е домакин. 
Става дума за завоювания 
приз „Европейска столица на 
културата 2019”.

Пр е дложе н и ет о  н а 
„Фора" предвижда подземен 
музей на Античния Филипо-
пол под площада, а покривът 
на този музей ще е площад-
ното пространство.

Активно се работи и на 
едно друго знаково място - 
стълбището отстрани на 
Драматичния театър и бар 
„Каменица” зад скулптурата 
на пловдивския чешит Ми-
льо. Тук се подвизава един 
много добър гайдар, който 
освен омайни мелодии, които 
извайва с гайдуницата си, и 
танцува…

Влизаме и в Градската 
градина. Тя винаги е добре 
поддържана, чешмите бли-
кат, независимо от това, че 
сме влезли в зимния сезон... 
Научаваме, че с 980 хил. лв. 
по ОП „Регионално развитие“ 
ще бъде финансирано рено-
вирането й и частичното 
изграждане на новия парк на 
ул. „Богомил“. Окончателни-
ят проект е на стойност 
близо 2,7 млн. лв., но с осигу-
рените пари ще може да се 
изпълнят само настилките, 
смятат от общината. За 
парка на ул. „Богомил“ ще са 
необходими още 490 хил. лв.

Работата по проекта за 
Цар Симеоновата градина, 
който също е финансиран от 
ОПРР, се движи добре, е кон-
статирала проверка, която 
представители на Европей-
ската комисия и министър 
Лиляна Павлова са направили 

в Пловдив. 
Продължаваме с един 

бърз преход по бул. „Руски”. 
Тук няколко пласта асфалт 
са положени върху паважна-
та настилка. Този булевард 
е част от общинската про-
грама за обновяване наред с 
„Васил Априлов” (който е пър-
вата входна врата откъм 
София) и с павираната част 
на бул. „Шести септември”. 
„Вече сме стартирали про-
цедури за проектиране за 
близо 1,5 млн. лева и в момен-
та подготвяме второ възла-
гане, което означава, че до 
края на януари - февруари ще 
имаме готовност”, обяснява 
Иван Тотев.

Става дума за бул. „В. 
Априлов”, бул. „Руски”, разши-
рението на Голямо Конарско 
шосе до пътния възел за с. 
Царацово, реконструкция-
та на Коматевското шосе, 
за връзката с надлез между 
Кукленското шосе и пътя за 
Асеновград.

И независимо че за Плов-
див ключовата строителна 
дума е „инфраструктура”, 
не можем да подминем и ра-
ботата по Програмата за 
енергийна ефективност. 
Със средства от Междуна-
родния фонд „Козлодуй” ще 
бъдат санирани 28 детски 
градини и училища и други 6 
обществени сгради. 

Предвидени са пари и за 
Колодрума и с тях трябва 
да приключи изграждането 
на спортното съоръжение. 
Очаква се то да бъде гото-
во до май - юни следващата 
година. А във връзка с бъде-
щето на стадион „Пловдив" 

градоначалникът отбеляз-
ва, че само за неговото 
проектиране ще трябват 
около 1 млн. лв., а за ця-
лостния ремонт - минимум 
100 милиона.

След като се отбихме 
и до известния Четвъртък 
пазар, чиято реконструкция 
е напълно завършена, разго-
варяме с две момчета, кои-
то продаваха „живи” елхи. 
Те обясняват, че след праз-
ниците всеки, който желае, 
ще може да ги върне при тях. 
Те ще бъдат засадени в парк  
„Св. Седмочисленици" в район  
„Тракия". Това ще бъде и 

първият Коледен парк  
на града.

„Инициативата ни за-
почна преди 2 години след 
апокалиптичната следпраз-
нична гледка на стотиците 
изсъхнали елхички покрай 
контейнерите за смет. За да 
променим това, ние самите 
направихме своя избор…” 

Живеещите в софийско-
то „Красно село” изпреварих-
ме с една година пловдивчани 
и сега в едно от многоброй-
ните междублокови прос-
транства няколко от елхите 
се хванаха…

Когато човек посади 
дърво, той не само помага 
на природата, но и оставя 
трайна следа след себе си, 
твърди авторът на този ре-
портаж, под чиито прозорци 
напролет се носи упойващи-
ят аромат на липата, поса-
дена от него в първите дни, 
когато влезе в панелния си 
апартамент… 

Снимки авторът

Самотна къщичка на скалите

Различната градска среда

Градската градина

Чифте баня - днес център за съвременно изкуство

Символите на Пловдив - река Марица и хотел „Марица”

Стратегическата дума в Пловдив е „инфраструктура“
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След близо 46 години успешно функциониране на зала 
„Конгресна" реконструкцията е необходима, преди всичко 
за да се отговори на съвременните изисквания по отно-
шение на технически инсталации и технология на функ-
циониране. След ремонта тя ще съответсва на актуални-
те към момента условия на международните федерации за 
различните видове спорт при провеждане на състезания 
от най-високо ниво. 

Проектантите от студио  „Ателие Серафимов – Ар-
хитекти" ООД обещават, че емблематичният образ ще 
бъде напълно съхранен като основен акцент в градския 
силует на морската столица.

Модернизацията на залата по същество представля-
ва запазване на съществуващия обем, конструкцията и 
архитектурния вид, увеличаване капацитета и разширя-
ване на общия габарит на игралното поле. 

Проектът подобрява климатизацията и вентилаци-
ята, както и запазва акустичните качества на залата. 
Предвижда се и увеличаване броя на санитарните възли, 
обособяване на микс зона за спортните състезания,  нов 
пресцентър, отделяне на независим достъп за VIP посе-
тители, както и увеличаване на капацитета на VIP три-
буната, тв платформи и информационни табла.

Проектирани са нови трибуни (C, D, E, F, B1) – на те-
рена, над основните входове и над мобилната трибуна от 
метална носеща конструкция, осигуряваща допълнително 
1766 места. Интериорното решение е за цялостна подмя-
на на седалки, облицовки и настилки по трибуни.

Според архитектите от  „Ателие Серафимов – Архи-
текти" ООД  проектът им е инспириран от респект и при-
емственост към архитектурата на сградата и предлага 
единствено модернизация и осъвременяване на съоръже-
нието, без да променя характера и естетическите цен-
ности, носители на духа на епохата на изграждането й.

По негово подобие наши архитекти проектират сграда за 15 хил. зрители в Лагос, Нигерия 

Елица Илчева

В последните дни на старата 2014 г. Варна получи от прави-
телството 9,79 млн. лв. за реконструкцията на зала „Конгресна“ в 
Двореца на културата и спорта. Парите са част от отпуснатите 
близо 13 млн. лв. за поддръжката на инфраструктурата в няколко об-
щини. Целта на подобренията, които започнаха през лятото с пари 
от Правителствена инвестиционна програма – „Растеж и устой-
чиво развитие на регионите“, е да се постигнат изискванията на 
международните федерации по съответните спортове за провеж-
дането на международни форуми от най-високо ниво. Надеждата е, 
че обновената зала „Конгресна" ще посрещне не само предстоящо-
то Европейско първенство по волейбол през 2015 г., но и ще запази 
функционалността си при провеждането на културни и обществени 
мероприятия за дълъг период от време.

Именно перспек-
тивата или погледът 
в бъдещето са били 
водещи и при изграж-
дането на този сим-
вол на морската ни 
столица преди близо 
50 години. Начало-
то е поставено през 
1966 г. на мястото на 
легендарното за вар-
ненци и варненския спорт 
игрище „Колодрумът”. 

„Конгресна" в Двореца 
на културата и спорта във 
Варна - точно както „Уни-
версиада" (1961) и „Фести-
вална" (1968) в столицата, 
е шедьовър и представлява 
безупречен пример за ар-
хитектурата и строител-
ството на спортни зали в 
България. Построени, за да 
удовлетворят изискванията 
на времето си, тези сгра-
ди са се утвърдили като 
христоматийни примери 
за архитекти и строители 
и са били едни от най-до-
брите многофункционални 
спортно-зрелищни здания в 
Европа. 

Повод за построяването 
на варненската красавица е 
желанието на Световното 
сдружение на стоматолози-
те да проведе поредния си 
конгрес във Варна. По това 
време градът няма подходя-
ща зала за големи форуми. 
Решението за изграждането 
се взема от Министерския 
съвет. Проведен е конкурс, 
който не присъжда първо 
място. Наградени са два 
втори проекта, като едини-
ят е на варненски колектив 
с ръководител арх. Варужан 
Маноян. Работният пък е 
възложен на екип начело с 
арх. Стефан Колчев. В него 
влизат Димитър Стоянов, 
Жечко Чолаков, Виржиния 
Попова и инженерите Петко 
Милев, Христо Колев, Дочо 
Дочев, Стефан Червенков и 
Никола Никифоров. 

Строителството стар-
тира на 8 октомври 1966 г. 

На 25 април 1967 г. е излята 
първата стъпка от фунда-
мента на големия строеж. 
Крайният срок 6 - 10 сеп-
тември 1968 г., е спазен. 
Съоръжението е официално 
открито на 17 септември 
1968 г. с провеждането на 
56-ата сесия на Междуна-
родната организация на 
стоматолозите. 

През 1986 г. започва и 
през 1987 г. завършва раз-
ширението на Двореца. 
Този път то се извършва 
във връзка с провеждането 
на Световното първенство 
по художествена гимнасти-
ка през 1987 г. 

Дворецът на култу-
рата и спорта и до днес 
се определя като едно от 
най-ярките достижения на 
съвременната българска 
архитектура и притежава 
всички достойнства да бъде 
категоризиран като култур-
на ценност.

Сградата представлява 
комплекс от основно ядро, 
фоайета, заседателни и 
тренировъчни зали, кабини 
за коментатори, съблекални. 
Разполага с 6 зали за трени-
ровки и състезания, възста-
новителен център, фитнес 
зала, пресцентър, модерен 
бизнес и шопинг център. 
Макар и сравнително скро-
мен по размери, комплексът 
е един от най-функционални-
те в света. По негово подо-
бие варненски архитекти с 
ръководител арх. Ст. Колчев 
проектират Двореца на кул-
турата в Лагос, Нигерия, за 
15 хил. зрители. 

Зала „Конгресна" има 

кръгла структура с подчер-
тано изявен обем. Поста-
вена е върху постамент, 
който компенсира денивела-
цията на терена. Покривът 
е моделиран в две посоки 
— т.нар. хиперболичен пара-
болид, а носещият пръстен 
на мембраната е подпрян на 
пластични наклонени колони, 
радиално разположени по фа-
садата, което създава илю-
зия за лекота на построй-
ката. Архитектурната 
разработка създава усе-
щане за голяма простран-
ственост с добри зрителни 
възможности и специфично 
обемно решение. 

Мобилната трибуна е 
разработена с инженерна и 
архитектурна ювелирност, 
отличаваща се с простота 
и сигурност при експлоата-
ция. За цялостната механич-
на осигуреност се разчита 
„основно" на класическа 
механика и товарен баланс 
при ротация. Именно мобил-
ната сцена позволява само 
за 1 час преустройство на 

залата от спортна в такава 
за културно–музикални меро-
приятия. 

Конструкцията се със-
тои от 30 радиално разпо-
ложени стоманобетонни 
рамки, обединени простран-
ствено на етажните нива 
от хоризонтални стома-
нени пръстеновидни пло-
чи, образуващи кулоарите 
на залата. Рамките са с 
идентична геометрия, но 
с променлива височина и в 
горния им край са свързани 
с пространствен пръстен, 
очертан по елипса с главни 
оси 80 м и 73 м. Той служи за 
опора на предварително на-
прегната пространствена 
въжена мрежа, изпълнена от 
носещи и напрегнати въже-
та, върху които е положено 
покривното покритие, а под 
тях е монтиран окаченият 
таван. Това решение е оси-
гурило успех на проекта в 
две посоки: първата – еле-
гантен, модерен и запомнящ 
се силует, и втората - от-
лична осигуреност в анти-

сеизмично отношение.
Комплекс „Младост" е 

съставен от 5 самостоя-
телни зали за тренировки. 
Непосредствено до тях е 
„Палас Прес", която е под-
ходяща за пресконференции, 
анализи и разбори на спорт-
ни срещи и тренировки. По-
сетителите ползват удо-
бен паркинг. Има и офиси на 
много фирми, провеждат се 
изложения на автомобили и 
на яхти.

Фоайето „Стенопис“ с 
право е смятано за най-кра-
сивата част на Двореца на 
културата и спорта. То е 

украсено с пано на светов-
ноизвестния художник Стои-
мен Стоилов. Богатата зим-
на градина с над петстотин 
растения създава невероят-
на атмосфера. Затова фоа-
йето е предпочитано място 
за коктейли и приеми.

В Двореца работи раз-
влекателен център, който 
е изграден върху хиляда и 
шестстотин квадратни 
метра площ. В центъра има 
барове, заведение за бързо 
хранене, дискотека и сцена 
за концерти, коктейл бар с 
билярдни маси, както и кара-
оке бар. 



Кога, г-н Недков, и 
у нас хората, които пре-
връщат пространствата 
в места за пълноценно 
обитаване, ще станат 
търсени и ценени специа-
листи?

Когато хората са уз-
рели за това - когато чрез 
възпитание са се сенсиби-
лизирали и имат нуждата 
заобикалящата ги среда 
да отговаря на тяхното 
развитие. От друга стра-
на, творците също се 
развиват. Дизайнерите в 
България са в много труд-
на реалност. Защото, ако 
в Италия професията се 
ражда през 40-те – 50-те 
години, съпроводена от 
една цяла индустрия, и от-
тогава има наслагване на 
опит в този бранш, то тук 
това липсва.  

Българските колеги 
трябва да тръгнат от ни-
щото, от това, че са виде-
ли някакъв краен продукт. 
Това е като да ти покажат 
един автомобил и да ка-
жат: направи и ти такъв 
- без да познаваш дългия 
процес, чрез който се е 
достигнало до този резул-
тат, това е почти невъз-
можно. Няма я традицията, 
няма го обучението, няма 
и производители. Затова 
сега претенциите са голе-
ми, а резултатите са наив-
ни, детски. Определено, ако 
искаме да се създаде нещо, 
трябва да го отглеждаме 
бавно и с търпение. 

Какво ви заведе във 
Виена, после в Милано?

Любопитството, же-
ланието да изследвам 
непознатото. Тръгнах от 
България с еуфорията, 
присъща на един аван-
тюрист, и се грижа да си 
остана такъв. Бях 18-го-
дишен, когато заминах 
за Берлин, последва Вие-
на, Австрия, където учих 
мода. Идеята да стана 
моден дизайнер се препъна 
в българския ми паспорт, 
но за да не се откажа, за-
почнах работа в костюм-
ната на операта.

Постепенно в мен наз-
ря интерес към архитек-
турата и се записах да 
уча в Грац, където архите-
ктурният университет е 
много реномиран. Около 14 
години живях и работих в 
Австрия… Италия винаги 
ме е привличала, защото 
там има едно натрупване 
на култура, което не се 
вижда в други държави. И 
защото хората имат една 
ларж визия, нямат нужда да 
се изтъкват. Никой итали-
анец не казва: ние сме ве-

лики, Римската империя е 
завзела света...

Затова, след като спе-
челих един международен 
конкурс в Италия, Rapsel, 
италианска фирма за ди-
зайн на бани, ми предложи 
позицията на креативен 
консултант и аз веднага 
приех.

В Милано е много ин-
тересно, много трудно, 
защото там концентраци-
ята на добри специалисти 
е изключително висока. Но 
мисля, че има място за все-
ки, че всеки човек е роден 
с някаква идея. Животът 
винаги е в баланс. Колкото 
и да изглежда несправедлив 
понякога, всичко е отраже-
ние на това, което сами-
те ние правим. Ако всеки 
се грижи за онова, което е 
около него, това ще е един 
невероятен свят.

Били сте още артди-
ректор на фирми като 
Fassade (Austria), Alulife 
(Italy), Viero (Italy), консул-
тант по корпоративния 
имидж не само на Rapsel 
(Italy), но Vola (Denmark), 
работили сте с Culti и 
Neutra – кой обаче е проду-
ктът, с който най-много 
се гордеете?

Голямо удоволствие ми 
достави създаването на 
корпоративната идентич-
ност на Viero. Това е фирма, 
която произвежда бои за ин-
териори. Исках да подходя 
по съвсем нов начин и мисля, 
че успях. Когато си вдъхно-
вен, работата става едно 
специално изживяване. Най-
трудно се проектира нещо, 
което не те вдъхновява.

Разкажете за първия 
си български проект.

Той е на магазин на ул. 
„Солунска“ в столицата. 
След като го показаха по 
всевъзможни европейски 
списания и стигна чак в 
Америка, реалността у нас 
го ликвидира след третия 
месец. Собственикът не 
можеше да си плаща нае-
ма, след него дойде друг, 
направи едната стена 
червена, другата – синя, и 
всичко приключи. Но аз не 
съм разочарован от хора, 
които не ме разбират. Тук 
нещата не са се случвали 
дълги години и е нормално. 
Това ми беше много любим 
проект, защото беше мно-
го честен. Намерих една 
реалност от комунисти-
ческо време, наслагвана с 
линолеуми, тапети, почис-

тих всичко и концепцията 
лъсна сама.

Вторият проект е офис 
в Стария град на Пловдив, 
подобна ситуация в много 
стара къща, угрозена от 
типичния начин да се пра-
вят офиси на фирми през 

9 0 - т е,  о к а з а 
се, че има дори 
скрит каменен 
зид, а след като 
махнах „стан-
дартните” рас-
терни окачени 
тавани, се от-
вори височина 
с два метра в 
повече. Махнах 
всичко. Оставих 
само желязна-
та конструкция, 
която поддържа-
ше покрива, и я 
използвах, за да 
монтирам скри-
то осветление. 
На долния етаж, 
който предвиди-
хме за галерия, 

сложих циментов под.
Дали едно простран-

ство ще изглежда малко 
и потискащо, или голямо, 
зависи не само от разме-
рите, а от това как из-
ползваме светлината и от 
интериора вътре. 

Обичате светлината, 
но не я оцветявате... 

Не, в моята работа не 
търся ефекти. Интересува 
ме пространството, отда-
вам внимание на обемите 
и пропорциите. За жалост 
заради пренасищането с 
продукти в света (има хи-
ляди маси и столове напри-
мер) се търси „уау ефект”, 
неговият живот обаче е 
кратък и бързо омръзва. На 
мен ми действат по-тихи-

те, минималистични неща. 
С тях пространството 
дава възможност ти да бъ-
деш в него, да се почувст-
ваш специален. 

Това значи ли, че избяг-
вате и акцентите?

Ако в един оркестър 
всички инструменти сви-
рят соло, дори солистите 
да са велики, няма да раз-
береш нищо от музиката. 
Акцентът може да живее 
само на добър, тих фон. 
Често самият човек, кой-
то живее в пространство-
то, е акцентът.

Какво ви вдъхновява в 
работата?

Ние сме като музи-
кални акорди. Всеки от 
нас вибрира по определен 
начин и когато различни 
вибрации влязат в съзву-
чие, се постига хармония. 
Аз съм в съзвучие, когато 
е налице един деликатен 
подход. Знам как звучи – 

за мен това е нещо много 
специално, което се прех-
върля върху отношенията, 
върху хората. Опитвам се 
да бъда съзнателен в рабо-
тата си.

Какво обаче е красо-
тата?

Условие за благодат. 
Манифестация на пъл-
ноценно съществуване. 
Магическа пръчица няма, 
тя се случва постепенно. 
Време е да започнем да й 
обръщаме внимание.

Има ли лесни и трудни 
клиенти?

Естествено, че има, но 
гледам да подходя внима-
телно към всекиго. Хуба-
вото е, когато усещам как 
клиент израства с проек-
та. Обикновено идват при 
мен с идеята да получат 
това, което познават като 
мой стил. 

А кой е любимият ви 
строителен материал?

Първият ми е светлина-
та. Тя е причината да усе-
щаме обеми, форми, обичам 
пространствата, които ос-
ветявам, да стоят дифузно, 
почти в нищото. Определе-
но ме интересува по-малко-
то от повечето. Чистата 
линия ми харесва, но тя 
може да се види само ако 
пред нея няма пет обекта, 
които я скриват. Самото 
минимализиране на нещата 
е много красив процес. Той 
е деликатен – отнемаш, 
отнемаш, докато остане 
същественото. Обичам ис-
тински, неподправени ма-
териали, които да са в хар-
мония с моята визия - дърво, 
цимент, камък и стъкло.

Дървото носи топлина, 
която ни е много близка. Из-
ползвам този материал все 
по-често. Тенденцията към 
дървото е причинена от 
желанието да преоткрием 
себе си като хора. Да пре-
осмислим точката, до коя-
то сме достигнали, и да се 
отдалечим от всичко, което 
е чуждо на нашата природа. 

Какво е свободата в 
работата на един дизай-
нер?

Да имаш възможност-
та да изразиш своята идея 
по най-добър начин.
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Елиа Недков:

Елица Илчева

Най-важно е споделянето. Това е веруюто на Елиа 
Недков – българин с кариера на световноизвестен ин-
териорен дизайнер и архитект. Пътят му преминава от 
Ямбол през София, Виена и Грац до Милано. След 24 години 
се прибира у нас. Всъщност той не приема думата „връ-
щане“, защото отдавна се чувства гражданин на света. 
Намирам го в шоурум-галерия „Склада” на ул. „Бенковски“ в 
столицата, където той е артдиректор, като при него ме 
води преди всичко любопитство. Питам се защо на човек, 
който работи със световноизвестни компании и е олице-
творение на мечтите на много млади наши архитекти и 
дизайнери, му е нужно да се опитва да работи и в България. 

Всъщност отговорът вече е написан – защото иска 
да споделя, а и може да си го позволи. Вярва, че ако създава 
красота, която минава през очите на хората и достига до 
сърцата дори само на някои от тях, си струва да се рабо-
ти. Иначе много не увърта – в България е трудно, всички 
бързат и  липсата на търпение е национална черта, която 
ни пречи. Интериорният дизайнер като професия тук няма 
традиция, липсва основата, на която може да се стъпи, и 
затова нещата се случват бавно.

Един българин със световна слава в интериорния дизайн 
за чистата линия в живота и в проектите си

La Scarpa

Alulife

Neutra

Edno Sipex
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Реконструкция на улици в гр. Казанлък, на-
селените места и общинската пътна мрежа през 2015 г. по 41 
обособени позиции”

Наименование: „Извършване на ремонтни работи по фаса-
дата на сграда на Министерство на правосъдието в гр. Бургас, 
пл. „Жени Патева“

Наименование: Избор на изпълнител на СМР на спортни 
площадки в община Тетевен, със следните обособени позиции: 
Обособена позиция № 1: „Обновяване и доизграждане на площад-
ка за спорт и рекреация в с. Глогово“ по договор № 53/3/3211122; 
Обособена позиция № 2: „Обновяване и доизграждане на площадка 
за спорт и рекреация в с. Градежница“ по договор 53/3/3211119.

Още на: www.vestnikstroitel.bg

Възложител: Община Казанлък
Описание: Предмет на възлагане на на-

стоящата поръчка е изпълнение на строи-
телни и монтажни работи, изразяващи се в 
„Реконструкция на улици в гр. Казанлък, на-
селените места и общинската пътна мре-
жа през 2015 г. по 41 обособени позиции", 
съгласно количествени сметки, приложени 
към документацията за участие в проце-
дурата. Място за изпълнение на поръчката 
- гр. Казанлък и населените места в общи-
ната, както следва: с. Горно Черковище, с. 
Горно Изворово, с. Дунавци, с. Енина, с. Кън-
чево, с. Розово, с. Ръжена, с. Шейново, гр. 
Шипка, с. Ясеново, с. Бузовград, с. Копринка, 
с. Овощник, с. Средногорово, с. Х. Димитро-
во, с. Черганово и гр. Крън.

Oсн. предмет: 45233200 - Строителни 
работи по полагане на пътна настилка на 
пътища 

Прогнозна стойност: 2 108 000 лева
Общо количество или обем: Оп. №1 

Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа 
по утвърден списък от ОбС Казанлък; Оп. 
№2 Асфалтиране на ул. „Стара планина" от 
ул. „Ал. Стамболийски " до ул. „Пушкин" – 
3600 кв. м; Оп. №3 Асфалтиране на ул. „Х. 
Димитър" от бул. „Ал. Батенберг” до ул. 
„Толстой" и ул. „Толстой”  -  3400 кв. м +бор-
дюри 540 м; Оп. №4 Асфалтиране на ул. „Ст. 
Караджа" от бул. „23 ПШП” до ул. „Стара 
планина” - 2200 кв.м; Оп. №5 Асфалтиране 
на ул. „Тимок" - 1025 кв. м; ОП. №6 Асфалти-
ране на ул. „Банянска" от ул. „Тракия” до ул. 
„Илинден” - 2100 кв. м; Асфалтиране на ул. 
„Банянска" от ул. „Кенали” до ул. „Илинден” - 
1320 кв. м; Асфалтиране на ул. „Илинден” от 
ул. „Банянска” до ул. „Петрова нива” - 2200 
кв. м; Асфалтиране на ул. „Петрова нива” 
от ул. „Илинден” до алея за жил. блок №18 
- 500 кв. м; Асфалтиране на алея за жил. 
блок на ул. „Илинден” №18 -770 кв. м; Оп. 
№7 Асфалтиране на ул. „Цар Освободител" 
- 2000 кв. м; Оп. №8 Асфалтиране на ул. „6-
ти септември” - 1000 кв. м; Оп. №9 Междуб-
локово пространство ул. „Тракия" №5; Оп. 
№10 Асфалтиране на алея, северно от жил. 
блок на ул. „Хината" №1 - 705 кв. м;  Оп. №11 
Асфалтиране на ул. „Емануил Манолов" от 
ул. „Ген. Радецки" до ул. „Тюлбенска" - 1350 
кв. м; Оп. №12 Алея до бл.11, жк „Изток" – 
400 кв. м, и Алея до бл. 12, жк „Изток" - 645 
кв. м; Оп. №13 Асфалтиране на алея западно 
от парк на ул. „П. Ганин", кв. „Изток" – 770 
кв. м; Оп. №14 Асфалтиране на алея северно 
от жил. блок  72, кв. „Изток" - 1000 кв. м; Оп. 
№15 Асфалтиране на алея западно от жил. 
блок 74, кв. „Изток" – 600 кв. м; Оп. №16 Ас-
фалтиране на алея източно от жил. блок 8, 
9, 10, кв. „Изток" - 700 кв. м; Оп. №17 Асфал-

тиране на алея до жил. блок 30, кв. „Изток" 
- 1625 кв. м; Оп. №18 Асфалтиране на алея 
от улица „Кремона" на север и алея за жил. 
блок 43, кв. „Изток" - 2960 кв. м; Оп. №19 
Асфалтиране на алея за жил. блок 1, 4, 5, 
кв. „В. Левски"; Оп. №20 Кръгово движение 
на бул. „Розова Долина" и ул. "Бачо Киро"; 
Оп. №21 Частично изкърпване на улици, гр. 
Казанлък; Оп. №22 Асфалтиране на ул. „М. 
Палаузов" до детската градина в с. Бузов-
град - 750 кв. м; Асфалтиране на ул. „Бачо 
Киро" от ул. „Петър Берон" до ДМСГД „Ма-
рия Луиза" и полагане на бордюри в с. Бу-
зовград - 1000 кв. м; Оп. №23 Асфалтиране 
на улици - 360 кв. м, с. Г. Изворово; Оп. №24 
Асфалтиране на ул. „Христо Ботев" -  670 
кв. м, ул. „Георги Бенковски“ - 1800 кв. м, с. Г. 
Черковище; Оп. №25 Асфалтиране на улица 
„2” от схемата - 1170 кв. м, с. Д. Изворово; 
Оп. №26 Асфалтиране на ул. „Крайречна" 
- 1500 кв. м, с. Дунавци; Оп. №27 Асфал-
тиране на ул. „Братя Ганеви" - 1300 кв. м, 
и ул. „Бузлуджански конгрес" от ул. „Димчо 
Астаджов" на север - 3150 кв. м, с. Енина; 
Оп. №28 Асфалтиране на ул. „Васил Левски" 
- 1200 кв. м, ул. „Пейо Яворов" - 1000 кв. м, 
ул. „Тракия" - 900 кв. м, с. Копринка; Оп. №29 
Асфалтиране на ул. „Батак" – 900 кв. м, и 
ул. „Възраждане" - 750 кв. м, с. Кънчево; Оп. 
№30 Асфалтиране на ул. „Пионерска" - 1300 
кв. м, ул. „Родопи" -  380 кв. м, и ул. „Георги 
Тихолов" - 1000 кв. м, с. Овощник; Оп. №31 
Асфалтиране на ул. „Дунав" -  1320 кв. м, с. 
Розово; Оп. №32 Асфалтиране на ул. „Тун-
джа" -  750 кв. м, с. Ръжена; Поставяне на 
бордюри и асфалтиране на ул. „Дружба" -  
800 кв. м, с. Ръжена; Оп. №33 Асфалтиране 
на ул. „Витоша" - 450 кв. м, с. Средногорово; 
Оп. №34 Асфалтиране на участък от ул. 
„Тракия" - 1360 кв. м, с. Х. Димитрово; Ас-
фалтиране на участък от ул. „Единство" 
-  1100 кв. м, с. Х. Димитрово; Оп. №35 
Преасфалтиране на централно площадно 
пространство с част от подходите към 
ул. „Васил Левски" и ул. „Г. Бенковски" - 1800 
кв. м, с. Черганово; Оп. №36 Асфалтиране 
на ул. „Родопи" - 625 кв. м, ул. „Розова доли-
на" - 600 кв. м, и ул. „Дунав" - 500 кв. м, с. 
Шейново; Оп. №37 Преасфалтиране на ул. 
„Стефан Орешков" - 2400 кв. м, гр. Шипка; 
Оп. №38 Преасфалтиране на площадното 
пространство пред кметството - 1300 кв. 
м, с. Ясеново; Оп. №39 Асфалтиране на ул. 
„Бузлуджа" - 1130 кв. м, ул. „Бончо Шанов" - 
750 кв. м, и ул. „Тодор Юлиев" - 750 кв. м, гр. 
Крън; Оп. №40 Асфалтиране на ул. „П. Сла-
вейков" от ул. „Васил Априлов" до ул. „Отец 
Паисий" - 400 кв. м; Оп. №41 Асфалтиране 
на ул. „Дондуков" от ул. „Рила" до ул. „Петко 
Стайнов" - 560 кв. м.

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на документация за 
участие: 09.02.2015 г.  Час: 17:30
Срок за получаване на оферти или заяв-
ления за участие: 09.02.2015 г.  Час: 17:30
Отваряне на офертите: Община Казанлък, 
бул. „Розова долина" №6, етаж I, зала №6

Дата: 10.02.2015 г.  Час: 10:30

За контакти: Валентин Захариев
Факс: 0431 98266
Адрес: бул. „Розова долина" №6
Адрес на възложителя: www.kazanlak.bg
Телефон: 0431 98233; 0431 98241
E-mail: valentin_zahariev1@abv.bg

Възложител: Община Тетевен
Описание: В предмета на поръчката се 

предвижда обновяване и доизграждане на пло-
щадки за спорт и рекреация в с. Глогово и с. 
Градежница, което включва: СМР за ПОКРИВ 
- Доставка и полагане на 2 пл. хидроизолация, 
втория с посипка, вкл. бит. грунд, Доставка 
и монтаж на топлоизолация, Направа на зида-
рия от керамични блокчета (тухли), Направа 
на интериорни преградни стени от гипсокар-
тон,  Направа на окачен таван, влагоустойчив 
,вкл. шпакловка, Вароциментова мазилка на 
стени, Гипсова шпакловка по стени, Боядис-
ване с латекс по стени, вкл. грунд, Направа 
на облицовка с фаянсови плочки, Полагане на 
хидроизолация 2 пласта, вкл. бит. грунд, По-
лагане на топлоизолация по подове, Полагане 
на изравнителна циментова замазка, Достав-
ка и монтаж на настилка от плочи теракот, 
Доставка и монтаж на перваз от теракот, 
Доставка и направа на интегрирана топло-
изолационна система, Полагане на фасадна 
мазилка, включително грундиране , Доставка 

и монтаж на вътрешни врати, включително 
обков, брави, допълнителни консумативи за 
монтаж и финишна обработка, Доставка и 
монтаж на PVC фасадни прозорци, ЗЕМНИ 
РАБОТИ, ЕЛ. ТАБЛА, ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ, 
ПЛОЩАДКОВИ ИНСТАЛАЦИИ, част ВиК - Во-
допровод от PEHD Ф90, Водопровод от PEHD 
Ф3, Водопровод от ПП тръби, Водопровод от 
ПП тр. с Ал. вложка, Ел. бойлер, смесител за 
тоалетна мивка, Смесител за душ/вана, То-
алетна мивка, Душово корито комплект със 
сифон, Кл. седало комплект с ниско казанче, 
Ревизионни шахти Ф400, Ревизионни шахти 
Ф1000, Събирателна шахта, Част ОВК - Дос-
тавка и монтаж на електрическо отоплител-
но тяло, Вентилация санитарни възли, Част 
паркоустройство  - Доставка и засаждане 
на: средноразмерни иглолистни фиданки, иг-
лолистни храсти в дупки, средноразмерни 
широколистни фиданки, храсти в бордюр, ши-
роколистни вечнозелени храсти, широколист-
ни цъфтящи храсти, затревяване с амониева 
селитра; Вертикална планировка:- направа на 

тротоарна настилка, Направа бордюр, Нап-
рава настилка за паркинги, подпорни стени, 
Футболно игрище – изкуствена трева, Част 
Пожаробезопасност : Прахов пожарогасител 
и Пожарогасител на водна основа. 

Oсн. предмет: 45200000 - Строителни 
и монтажни работи на сгради и строителни 
съоръжения или на части от тях 

Прогнозна стойност: 708 240.95 лева
Технически възможности: Обособена по-

зиция 1: Доставка и полагане на 2 пл. хидроизо-
лация, втория с посипка - 122,44 м2, Доставка 
и монтаж на топлоизолация от XPS 15 см - 
94,75 м2, Доставка и монтаж на шапка по бор-
дове - 42,60 м, Полагане на лек бетон за наклон 
- 14,21 м3, Доставка и монтаж на топлоизолация 
от XPS 5 см - от вътрешната страна на бор-
дове - 27,69 м2, Направа на зидария от керамич-
ни блокчета - 27,53 м3, и 10,65 м3, Направа на 
интериорни преградни стени от гипсокартон 
12 см - 65,30 м2, Направа на окачен таван вла-
гоустойчив, вкл. шпакловка - 32 м2, Направа на 
вароциментова мазилка по тавани  - 55,00 м2, 
гипсова шпакловка по тавани, Боядисване с ла-
текс по окачени тавани - 87,00 м2, Вароцимен-
това мазилка стени - 134,23 м2 (продължава в 
приложение Б за обособена позиция 1) Обосо-
бена позиция 2: Доставка и полагане на 2 пл. 
хидроизолация, втория с посипка, топлоизолация 
от XPS , циментова замазка - 47,50 м2, Събаряне 
на стари тухлени зидове - 23,25 м2, Направа на 
интериорни преградни стени от гипсокартон 
12 см - 30,12 м2, Направа на окачен таван, вла-
гоустойчив, шпакловка - 32 м2, вароциментова 
мазилка и гипсова шпакловка по тавани - 9 м2, 
Боядисване с латекс по окачени тавани - 9 м2, 
Сваляне на вароциментова мазилка - 110,28 м2, 
Вароциментова мазилка стени - 23,90 м2 и по-
мещения с фаянсова облицовка - 95,73 м2, Гипсо-
ва шпакловка по стени - 95,73 м2, Боядисване с 
латекс по стени, вкл. грунд - 103,50 м2, Направа 

на облицовка с фаянсови плочки - 141,35 м2, Раз-
къртване на стари компрометирани настилки 
-  41 м2, Доставка и монтаж на полиетиленово 
фолио, полагане на хидроизолация 2  пласта и 
топлоизолация по подове  - 54,04 м2, Полагане 
на изравнителна циментова замазка и настилка 
от плочи теракот  - 41 м2, интегрирана топ-
лоизолационна система с EPS 10 см - 81,04 м2, 
фасадна мазилка, включително грундиране - 
83,46 м2, Доставка и монтаж на вътрешни вра-
ти, включително обков, брави, допълнителни 
консумативи за монтаж и финишна обработка 
- 4 бр., PVC фасадни прозорци с отваряеми крила 
- 3,07 м2, Натоварване на строителни отпадъци 
на камион - 50 м3, Превоз на строителни отпа-
дъци на камион – 50 м3, Изкоп – 197 м3, Ръчен 
изкоп – 10 см за  2,30 м3, Натоварване, транспор-
тиране и депониране на строителни отпадъци, 
изкопи - 240 м3, Уплътнен обратен насип от го-
ден за фундиране недрениращ материал - 167 м3, 
Площ озеленяване по дендрологичен проект - 
6 366,30 м2 (Тротоари - 368 м2, Направа бордюр 
- 380,90 м, Подпорни стени - 77,10 м, Футболно 
игрище – изкуствена трева - 4512 м2, Част Елек-
тро (Трасиране и Направа на изкоп за полагане 
на HDPE тр. - 65 м, заземител тип „Електрод” - 
2 бр., Доставка и монтаж на лниеприемен прът 
- 1 бр., мълниеприемник - 1бр., Доставка на HDPE 
тр. 110. - 143 м, Полагане в изкоп на HDPE тр. 110 
- 143 м); Част ВиК (Направа на изкоп, обратно 
засипване и трамбоване - 108 м3, Водопровод от 
PEHD Ф32 - 120,5 м, Възстановяване на улична-
та настилка - 10 м2, Водопровод от ПП тръби 
PN10 Ф20х2,3 - 7,2 м, Водопровод от ПП тр. с 
Ал. вложка PN20 Ф20х2,8  - 12,4 м, Водопровод 
от ПП тръби PN10 Ф25х2,5 - 4,2 м, Водопровод 
от ПП тр. с Ал. вложка PN20 Ф25х3,0 - 7,1 м, 
Водопровод от ПП тръби PN10 Ф32х3,0 - 11 м, 
Водопровод от PE-X тръби Ф20 в шлаух - 3,8 м, 
Водомерна шахта по детайл - 1 бр., Водомер Ф1 
за студена вода - 1 бр. 

Краен срок за изпълнение: Завършване: 
30.05.2015 г. 
Срок за получаване на документация за 
участие: 20.01.2015 г.  Час: 17:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-
ления за участие: 27.01.2015 г.  Час: 17:00
Отваряне на офертите: административ-

ната сграда на община Тетевен
Дата: 28.01.2015 г.  Час: 11:00 
За контакти: инж. Дочка Дачева
Адрес: пл. „Сава Младенов“ №9
Адрес на възложителя: www.teteven.bg  
Телефон: 0678 52200; Факс: 0678 52588
E-mail: mayortn@abv.bg

Наименование: Инженеринг с предмет: „Проектиране, из-
граждане и въвеждане в експлоатация на система за подаване на 
въздух в биобасейните на СПСОВ Кубратово“

Възложител: „Софийска вода" АД
Oсн. предмет: Инженеринг с предмет: „Про-
ектиране, изграждане и въвеждане в експло-

атация на система за подаване на въздух в 
биобасейните на СПСОВ Кубратово“
Прогнозна стойност: 1 200 000 лева

Краен срок за изпълнение: Срок на изпълне-
ние в месеци: 37
Срок за получаване на документация за 
участие: 03.02.2015 г.  Час: 16:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-
ления за участие: 03.02.2015 г.  Час: 16:00
Отваряне на офертите: Главен офис на 
„Софийска вода” АД, град София 1766, ра-
йон „Младост”, жк „Младост” IV, ул. „Бизнес 

парк" №1, сграда 2А
Дата:  04.02.2015 г.  Час: 10:00
За контакти: Христо Зангов
Факс: 02 8122588
Адрес: ул. „Бизнес Парк София" №1
Адрес  на  възложителя :  h t t p : / /www .
sofiyskavoda.bg/default.aspx  
Телефон: 02 8122495
E-mail: hrzangov@sofiyskavoda.bg

Възложител: Министерство на правосъдието
Описание: „Извършване на ремонтни ра-
боти по фасадата на сграда на Минис-
терство на правосъдието в гр. Бургас, пл. 

„Жени Патева“
Oсн. предмет: 45000000 - Строителни и 
монтажни работи 
Прогнозна стойност: 833 333.33 лева

Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на документация за 
участие: 02.02.2015 г.  Час: 17:30 
Срок за получаване на оферти или заяв-
ления за участие: 02.02.2015 г.  Час: 17:30
Отваряне на офертите: гр. София, ул. 
„Славянска" №1, заседателна зала

Дата: 03.02.2015 г.  Час: 13:00
За контакти: Георги Карамешев
Факс: 02 9813445
Адрес: ул. „Славянска“ №1
Адрес на възложителя: http://www.justice.
government.bg/  
Телефон: 02 9237533
E-mail: G_Karameshev@justice.government.bg

Наименование: „Рехабилитация на съоръжения за претовар-
ване на въглища”

Възложител: „ТЕЦ Марица-изток 2" ЕАД
Описание: Рехабилитация на съоръжения за 
претоварване на въглища, съгласно обем.

Oсн. предмет: 45223500 - Стоманобетонни 
конструкции 
Прогнозна стойност: 496 000 лева

Краен срок за изпълнение: Срок на изпъл-
нение в месеци: 6
Срок за получаване на документация за 
участие: 30.01.2015 г.  Час: 15:00 
Срок за получаване на оферти или заяв-
ления за участие: 06.02.2015 г.  Час: 15:00
Отваряне на офертите: Заседателна зала
Дата: 10.02.2015 г.  Час: 10:00

За контакти:  Галя Георгиева - търговски 
агент „ТО", инж. Кольо Стоянов - Н-к ВС и 
Пепелоизвоз
Факс: 042 662950

Адрес на възложителя:  www.tpp2.com
Телефон: 042 662220; 042 662844
E-mail: g.stancheva@tpp2.com
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Инсталацията ще събира енергия чрез 50 огледала

Страницата 
подготви 
Емил Христов

Лалета за добив на слънче-
ва енергия са най-новата тех-
нология, която експертите в 
Етиопия са решили да използ-
ват, за да намерят нетради-
ционен начин за добиване на 
мощност. Те ще се наричат 
Aora и ще са част от проект за 
устойчиво развитие на прави-
телството в Източна Африка.

Aora събират слънчевите 
лъчи чрез 50 малки огледала. 
Те фокусират енергията за 

загряването на масло и въздух, 
създавайки налягане, което на 
свой ред задвижва турбини в 
лалетата. Турбините генери-
рат електричество. Разтво-
рът се движи без пара – нещо 
важно за места, където липсва 
вода. Етиопия има амбиции да 
развива икономиката си бързо 
и за целта строи язовира „Рене-
санс”, който ще отклонява вода 
от р. Нил в Египет, за да произ-
вежда хидроенергия. Но дори и 
след завършването на обекта, 
тя няма да е достатъчна.

Поради тази причина спе-
циалистите в африканската 

държава решават да използват 
технологията на лалетата 
Aora. Те могат да произвеждат 
необходимия ток за училища, 
болници, за индустрията, за 
хладилно съхранение на храни 
в промишлеността и в дома. 
Aora могат да захранват ма-
лък град, осигурявайки елек-
тричество дори и по време 
на облачно време или дъждов-
ни дни, когато устройството 
превключва безпроблемно на 
биогорива.

За разлика от големите 
CSP системи Aora се нуждае 
от по-малко площ – около 3500 

кв. м за модул. Всеки един може 
да осигури 100 киловатчаса 
електричество от слънчева 

енергия, както и 170 kW то-
плинна. Хелиостатите в сис-
темата следват Слънцето.

BMW работи по система за дистанционно пар-
киране за коли, която може да бъде управлявана със 
смарт часовник. BMW i3, който е оборудван с множе-
ство сензори и ще бъде показан на международното 
автомобилно изложение в Лас Вегас през януари, се 
интегрира със смарт часовник и на практика може 
да паркира сам. Според компанията шофьорът може 
да активира „Дистанционния помощник за паркиране" 
посредством приложение, с което след това ще може 
сам да направлява колата при паркирането й. Това 
ще се случва с помощта на лазерни сензори, които 
сканират пространството около автомобила, така 
че той да може да се движи, без да се блъсне в нещо. 

Авторите на устройството споделят, че разра-
ботката им има и някои недостатъци. Моделът на 
BMW ще има нужда и от карта на мястото, а също 
така не отчита всички предмети на пътя. 

Учени успяха да създа-
дат материал, който едно-
временно отразява свет-
лината и излъчва топлина 
на честоти, които изпра-
щат жегата през земна-
та атмосфера в Космоса. 
Технологията позволява на 
материята да се охлажда 
до температура под тази 
на околния въздух. Първата 
подобна инсталация вече 
е тествана върху покрива 
на Станфордския универси-
тет от самите му изобре-
татели.

Материалът използва 

трикове на оптичния ин-
женеринг, за да се държи по 
начин, който изглежда не-
логичен на пръв поглед. Toй 

излъчва топлина на често-
ти, които съответстват 
на „топлинния прозорец“ на 
планетата – от 8 до 13 ми-

крометра. Това позволява на 
топлината да премине през 
атмосферата и да се озове 
в Космоса. В продължение на 
десетилетия учените про-
учват  този ефект, наречен 
пасивно радиационно охлаж-
дане. Според авторите на 
изобретението покриване-
то на цял покрив с продукта 
би трябвало да елиминира 
нуждата от климатизация. 
Те планират създаването 
на производствена техно-
логия, която се използва за 
направата на прозорци, по-
крити с тази материя. 

Правителството в Индия е решило да инвестира 
1 млрд. щатски долара в енергия от възобновяеми 
източници. Един от начините  страната да постиг-
не своите цели е разработването на нещо, което 
наричат „ултра-мега проекти за слънчева енергия”. 
Сред първите обекти е 750-мегаватовата соларна 
електроцентрала, планирана за Мадхя Прадеш.

Проектът е получил одобрение от страна на Све-
товната банка, която ще осигури 50% заем за елек-
троцентралата при облекчени условия. Все по-ниска-
та цена на слънчевата енергия също е важен фактор. 
Тя е по-евтина от природния газ и въглищата в Ин-
дия, ОАЕ, Чили, Бразилия и САЩ. При това тези ниски 
цени са фиксирани за няколко десетилетия, докато 
електричеството от въглища и природен газ ще пос-
къпва постепенно в това време.

Швейцарската часовникарска компания OMEGA създаде 
космически часовник съвместно с Европейската космическа 
агенция (ESA). Благодарение на астронавта Жан Франсоа 
Клерво са създадени уникални ръчни часовници, които ще 
могат да бъдат използвани и в Космоса.  Бившият летец 
е бил три пъти там в началото на 90-те години. И тогава 
той се замислил - как да се усъвършенстват обикновените 
ръчни часовници, така че те да са подходящи за мисии. ESA 
патентовала изобретението на астронавта и му помогнала 
да осъществи идеята си. Сега вече има часовници, наречени 
Speedmaster Skywalker X-33.

Една от новите функции на аксесоара ще е, че собстве-
никът му може да зададе дата в миналото или бъдещето и 
да изчисли колко време е изминало оттогава или съответно 

колко остава.
Във всеки от четирите края на часовника ще има 

360-градусова сфера, покрита със сапфирени кристални ку-
поли, които правят сферите прозрачни отдолу и отгоре.

Двете долни сфери ще показват часа и минутите. В 
двете горни има турбини, с чиято помощ автоматично 
се регулира механизмът за навиване в случай на прекалено 
висока скорост. Под централния купол е разположен спе-
циален турбийон, с чиято помощ се намалява влиянието 
на земното притегляне, което гарантира точността на 
часовника.

Серията ще е лимитирана и ще бъдат произведени само 
50 броя от необикновените часовници. Единичната цена ще 
е 230 хил. долара.

От автомобилната компания Volvo са разработили нов 
вид „умна“ каска, която се свързва чрез Bluetooth със смарт-
фона на колоездача и след това излъчва данни за неговата 
позиция до автомобилите. Засега функцията работи само 
с коли на марката, които имат вградено приложение за те-
лематична връзка. „Проучвайки системите за безопасност, 
базирани на компютърния „облак“, ние се доближаваме до 
елиминирането на „слепите зони“ в полезрението на водача, 
особено що се касае до пространството между колите и ве-
лосипедите, и по този начин се доближаваме до избягването 
на сблъсъци“, казва Клас Бендрик, вицепрезидент и главен 
изпълнителен директор на автомобилния производител. 

Колоездачът ще получава сигнал чрез няколко мигащи 
светлини, които ще му подсказват, че има кола, която идва 
по пътя, който той се готви да пресече. Според феновете 
на велотранспорта би било чудесно, ако системата отиде 
и по-далеч, така че да изиска от водача на автомобила да 
спре, за да пропусне колелото.

Учени разработиха батерия, която се зарежда за 
няколко секунди. Тя може да се използва както за за-
реждане на смартфони и други преносими устройства, 
така и за автомобили. В основата на разработката 
стои нанотехнология, способна да синтезира изкустве-
ни молекули. Прототипът на устройството в момента 
е прекалено голям, за да бъде използван в мобилните 
телефони. От компанията обаче смятат, че до 2016 г. 
ще успеят да пуснат на пазара достатъчно тънка ба-
терия, чието пълно зареждане ще става за не повече 
от 30 секунди. Досега компанията е привлякла 48 млн. 
долара от два кръга на финансиране, включително от 
водещ азиатски производител на смартфони.  

Специалистите от фирмата са убедени, че револю-
ционната батерия ще увеличи цените на телефоните с 
около 100 - 150 долара, но ще си струва всеки похарчен 
цент. Освен това разработката ще помогне и за ели-
минирането на основния проблем пред електромобили-
те - дългото зареждане на батерията им.
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Кметът на Лондон Бо-
рис Джонсън е одобрил 
проект за  пешеходен 
мост-градина, който ще 
свързва район Темпъл с 
южната част на града. 
Инвестицията се оценява 
на 175 млн. лири. Авторът 
на идеята – Джоанна Лъм-
пи, е ентусиазирана от 
евентуалната реализация 
и я представя като „въз-
можност да минеш през 
гора над една от  най-
големите реки в света“. 

Първоначално тя плани-
рала да посвети проекта 
на принцеса Даяна, като 
мостът трябва да изи-
грае ролята на своеоб-
разен паметник. Финан-
совите пречки стопират 
изпълнението му вече 13 
години. 

Градината ще заема 
площ почти колкото поло-
вината футболен терен, 
като се планира да рабо-
ти единствено през деня, 
а велосипедистите няма 
да имат достъп. Очак-
ва се тя да се превърне 
в основна туристическа 
дестинация за посети-
телите на Лондон. Опа-

сенията на критиците 
на идеята са свързани с 
мерките за сигурност на 
иновативното съоръже-
ние. Част от загрижени-
те граждани асоциират 
този мост с трагедията 
на стадион „Хилсбъро“, 
която отне живота на 96 
човека на 15 април 1989 г. 
Тогава срутила се трибу-
на доведе до масова па-
ника и освен починалите 
други 766 бяха ранени по 
време на футболна среща 
между „Ливърпул” и „Но-
тингам Форест”. Опасе-
нията на противниците 
на проекта са свързани с 
възможността от голямо 

струпване на хора на едно 
място, което може да до-
веде до истерия и по този 
начин някои от тях да по-

страдат. 
Според недоволните 

граждани решението за 
строеж на подобен мост 

дава поле за изпълнение 
на лични стремежи и ин-
вестицията въобще не е 
оправдана.

Проектът е на стойност 175  млн. лири

Магистрала в Сан Франциско ще бъде превърна-
та в парк и ще свърже съществуваща зелена зона в 
бивша военна база със залива, пресечен от прочу-
тия мост Голдън гейт. Идеята е на архитектурното 
студио James Corner Field Operations, работило и по 
превръщането на изоставената жп линия в Ню Йорк 
в сегашния парк Хай лайн. 

Проектът в Сан Франциско е наречен Presidio 
Parklands и покрива брегова ивица от пет хекта-
ра. Финансирането се осъществява от инициати-
вата Presidio Trust, фонда Golden Gate National Parks 
Conservancy и държавната агенция за националните 
паркове на САЩ. Реализирането на идеята ще даде 
възможност на жителите на Сан Франциско да се 
докоснат в максимална степен до невероятните 
природни красоти, които ги заобикалят, смятат от 
архитектурното студио.

Съществуващата магистрала ще бъде вкарана в 
тунели, за да отвори пространство за парка. Експер-
тите припомнят, че част от бившата военна база 
през 2001 г. е превърната в градина и всяка година 
привлича над 1 млн. посетители. Общественото об-
съждане на проекта започва през 2015 г., а паркът 
трябва да е готов до 2018 г. 

Уникален зелен жилищен комплекс ще бъде из-
граден в египетската столица Кайро. Проектът с 
впечатляващ дизайн е на парижкото архитектурно 
студио „Винсент Калебо”. Сградите ще бъдат съз-
дадени чрез устойчиви технологии и ще предложат 
1000 нови апартамента, офиси и търговски център. 

Покривът на комплекса представлява гигантски 
балдахин от слънчеви батерии, под който ще има 
множество цъфтящи растения, инфинити басейни и 
спортни съоръжения. Отделните части на резиден-
цията ще са разположени около един общ централен 
булевард. Сградите ще са снабдени и със специални 
съоръжения, които да улавят вятъра и да насочват 
въздушния поток нагоре и надолу, за да се стимулира 
естествено охлаждане при нужда.  Строителството 
на проекта се очаква да започне март 2015.

Движение, гъвкавост и устой-
чивост - върху тези основни прин-
ципи се гради проектът за нова 
централа на Международния олим-
пийски комитет (МОК), която ще 
бъде изградена в швейцарския град 
Лозана. 

Дизайнът е дело на датското ар-
хитектурно студио 3XN. Зданието 
ще бъде построено в непосредстве-
на близост до сегашната центра-
ла на МОК край Женевското езеро. 
Фасадата на сградата е с непра-
вилна вълнообразна форма и изглеж-
да различно, погледната от всеки 
ъгъл. Идеята е така да се придаде 
внушението за енергията и движе-

нията, характерни за спортистите, 
обясняват  от студиото. Проектът 
предвижда сградата да функционира 

с енергийно ефективни системи. В 
нея ще работят 600 служители на 
МОК. 

Нов транспортен център за 185,2 млн. долара беше от-
крит в американския град Анхайм, окръг Ориндж, Калифорния. 
Терминалът ARTIC (Anaheim Regional Transportation Intermodal 
Center ) ще обслужва ползващите влак, автобус и таксимет-
рови услуги и ще бъде задължителна спирка за хората, кои-
то се придвижват с обществен транспорт до Дисниленд, 
спортната зала Honda Center и стадион „Ейнджълс". 

ARTIC обаче не е просто станция, а обществен център 
с развлекателни и търговски заведения и места за хранене. 
По строителството на терминала се работи от 1992 г., а 
изграждането му е естествена стъпка от транспортното 
развитие на окръг Ориндж, който през последните години 
все повече развива и подобрява пътната си мрежа, комен-
тират местните медии. Според тях създаването на цен-
търа е крачка в посока на това жителите на окръга, които 
се славят като заможни, все повече да ползват обществен 
транспорт. 

Световно известната архитектка Заха Хадид проек-
тира сграда за централа на арабска фирма, вдъхновена от 
пясъчните дюни.  Централният офис на фирмата Bee’ah, 
която се занимава с околна среда и управление на отпадъ-
ците, в Шарях, ОАЕ, ще бъде захранвана изцяло с възобно-
вяеми енергийни източници. 

Зданието, замислено като няколко пресичащи се дюни, 
ще има образователни зали, изложбени пространства, ад-
министративен център, офиси и кафене. Несиметричната 
му форма цели да осигури на работещите в нея максимално 
количество естествена светлина и едновременно с това 
да се намалят остъклените площи, за да се минимизира 
въздействието на ветровете шамал. Външните стени на 
сградата пък ще имат специално покритие, което отра-
зява слънцето в максимална степен. 

В мароканския град Казабланка ще бъде вдигната най-
високата сграда в Африка. Проектът за небостъргача е 
на френските архитекти от Valode & Pistre, които възна-
меряват зданието им да е почти два пъти по-високо от 
сегашния първенец на континента - 223-метровия Карлтън 
Център в Йоханесбург, Южна Африка, построен през 1973 г. 

Новата Al Noor Tower (Кула на светлината) ще е висо-
ка 540 м и ще се простира на имот от 25 хектара. Тя ще 
функционира като бизнес център. Ще има луксозен хотел 
с 200 апартамента, търговски площи, конферентна зала 
и голяма художествена галерия. Особено впечатляващ е 
предвиденият атриум с височина 100 м. 

Фасадата на сградата, която е съставена от 1000 от-
делни части, символизира 1000-та езика, които се говорят 
в Африка, а височината от 114 етажа също не е избрана 
случайно - толкова са главите в свещената за мюсюлма-
ните книга Коран. За момента проектът се изчислява на 
1 млрд. долара и се очаква да бъде завършен през 2018 г. 
Строителните работи започват през юни 2015 г. 
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Един свеж есенен ден през 1686 г. осемнадесетго-
дишната Нела Оортман пристига в Амстердам, за да 
започне новия си живот като съпруга на знатния тър-
говец Йоханес Бранд. Но нейният дом, макар и велико-
лепен, не е никак гостоприемен. Йоханес е любезен, но 
дистанциран, винаги заключен в кабинета си или в офиса 
при складовете, и оставя Нела сама със сестра си – ряз-
ката и властна Марин. Всичко обаче се променя, когато 
Йоханес я изненадва с необичаен сватбен подарък: копие 
на дома им с размера на стъклена витрина. За да обза-
веде своята нова придобивка, Нела използва услугите 
на миниатюрист – загадъчен и потаен майстор, чиито 
произведения мистериозно отразяват действителност-
та по неочакван начин… Малките обитатели на миниа-
тюрата постепенно се превръщат в огледални образи 
на реалността. 

 Подаръкът на Йоханес помага на Нела да проникне в 
затворения свят на семейство Бранд. Но докато разга-
дава необичайните им тайни, тя започва да разбира и да 
се страхува от опасностите, които грозят всички тях. 
В тази затворена набожна общност, управлявана от зла-
тото и потисническите догми на религията, различният 
е заплаха за устоите на обществото и дори богат мъж 
като Йоханес не е в безопасност. Сякаш само един човек 
вижда участта, която ги грози. Дали миниатюристът е 
ключът към тяхното спасение… или е архитектът на 
унищожението им?

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Четвъртото зимно изда-
ние на фестивала, посветен 
на сладката лудост и на кра-
сотата на духовата музика - 
Brazzobrazzie, ще се проведе 
от 19 до 21 февруари в Sofia 
Live Club. Шест банди в про-
дължение на три вечери ще 
забъркват цветни музикал-
ни коктейли от фънк, суинг, 
джаз, огнени ромски ритми, 
рок, пънк, реге... и, разбира 
се, много емоция.

За пръв път софийската 
публика ще има възможност-
та да  попътува назад във 
времето със суинг романти-
ците от Варна V.S.O.P., кои-
то ще открият фестивала 
на 19 февруари. След тях на 
сцената ще се качат млади-
те фънкари от Funky Miracle, 
от които тепърва ще чува-
ме много. 

На 20 февруари заба-
вата ще е с дъх на Среди-
земноморие. Публиката ще 
се срещне с две банди от 
Италия, за които духовата 
музика е любимият начин 
на живот - Radio Zastava и 
Ottoni Animati.

Богатството на нацио-

налности сред музикантите 
от Radio Zastava - италиан-
ци, австрийци, словенци, 
босненци, се разкрива и в 
лудата, еклектична, неудър-
жимо увличаща плетеница 
от музикални стилове - от 
рок до пънк, от суинг до 
реге, от балкански ритми 
до електронна музика. Ottoni 
Animati пък ще ни пренесат 
в сърцето на Средиземно 
море - на остров Сицилия, 
родното място на 11-те му-
зиканти от симпатичната 
улична банда, която умело 
смесва традиционна и мо-
дерна музика по един лек и 

чаровен начин. 
На 21 февруари стартът 

ще бъде с музикантите (и 
танцьорките) от Zuralia 
Orchestra, за които това ще 
бъде първи концерт в Бъл-
гария. Оркестърът, който 
смесва румънски фолклор с 
традиционна ромска музика, 
джаз, реге и латино ритми, 
ще нажежи градуса в Sofia 
Live Club.

След тях на ред са 
Fanfare Ciocarlia. Те са от 
малко изолирано село в се-
вероизточната част на 
Румъния и говорят само на 
своя местен диалект, но 

музиката им е универсален 
език, който с удоволствие 
практикуват във всички 
точки на земното кълбо. 
Всеки, който ги е чувал, се 
съгласява с две неща - няма 
друг духов оркестър, който 
да свири с такава скорост, 
както и да звучи по такъв 
уникален начин. 

Билети за Brazzobrazie 
2015 може да намерите в 
мрежите на Ticketportal и 
Ticketplus. Еднодневен билет 
за 19 февруари струва 10 лв., 
за 20 и 21 февруари – по  
20 лв., а комбинираният фе-
стивален пропуск е 40 лв.

Събитието, посветено на духовата музика, ще се състои между 19 и 21 февруари

 Уинстър Чърчил бил на мнение, че 
Алън Тюринг е допринесъл повече от все-
ки друг за спечелването на войната. 

 Бенедикт Къмбърбач и Алън Тюринг 
всъщност са свързани и в реалния жи-
вот. Според сайта за семейна история 
Ancestry двамата са 17-и братовчеди, а 
връзките в родовете им датират още от 
XIV век.

 Сценарият на филма е бил на върха 
на годишния „Черен списък” на най-добри-
те непродуцирани текстове за 2011 г.

 Специално за ролята Къмбърбач по 
своя воля е решил да носи изкуствени 
зъби, които са точни копия на протезата 
на Алън Тюринг. 

 Въпреки първоначалните съмнения 
племенницата на Тюринг – Ина Пейн, при-
знава, че филмът наистина отдава почит 
на нейния чичо. Според неговия племен-
ник – Дърмонт Тюринг, пък Къмбърбач е 
перфектният избор за ролята: „Наистина 
не мога да си представя, че може да има 
по-подходящ от него”, отбелязва Тюринг.

 Композиторът Александър Деспла 
е написал музиката за саундтрака за по-
малко от три седмици. Композициите са 
изсвирени от Лондонския симфоничен ор-
кестър.

Изключителната история на Алън Тюринг започва в 
мрачните дни на Втората световна война. В Кеймбридж 
той бързо се доказва като новатор в мисленето с теори-
ите си за потенциала на изчислителните машини. Когато 
войната между Великобритания и Германия е обявена, тео-
риите му се доказват в практиката. Брилянтният матема-
тик е вербуван от британската армия и става част от се-
кретна група, чиято задача е да разбие кода на смятаната 
за съвършена криптографска машина „Енигма“, използвана 
от нацистите за ежедневна военна комуникация.

Работата му начело на екип от непригодни гении не само 
съкращава войната, но и развива технологиите до степента, в 
която могат да бъдат изобретени компютрите. Тюринг обаче 
е гей, борещ се със своята същност във времена, когато това 
се смята за престъпление и се наказва сурово...

Превъплъщението на Бенедикт Къмбърбач в ролята на гени-
алния математик е наистина изключително. „Да ме поканят да 
изиграя феноменален човек – истински герой в Англия, е огромна 
чест за мен и съответно идва с много отговорности“, признава 
актьорът. „Надявам се, че филмът ще хвърли повече светлина за 
това какъв невероятен човек е бил той, както и колко ужасяващо 
е било отношението на правителството към него. Това е наис-
тина срамна и позорна част от нашата история”, добавя той. 

„Игра на кодове” има 5 номинации за „Златен глобус” – за 
филм, за актьор (Бенедикт Къмбърбач), за поддържаща актриса 
(Кийра Найтли), за сценарий и за музика. 

Световноизвестни-
ят диджей Skrillex избра 
да включи столичния клуб 
Yalta в своето клубно тур-
не през 2015 г. Дъбстеп 
звездата ще връхлети 
Room 1 на 29 януари.

Sonny John Moore, по-
знат с артистичния псев-
доним Skrillex, e един от 

най-актуалните, харесва-
ни и продавани артисти. 
Стартирал кариерата си 
като вокалист на пост-
хардкор/емо бандата From 
First to Last, днес Skrillex e 
носител на 6 награди „Гра-
ми" (част от които за най-
добър денс и електронен 
албум). 

Хитовите песни Scary 
Monsters,  N ice Spr i tes, 
Bangarang, както и рабо-
тата му с Korn, му носят 
световна слава. 

Любопитно е, че дори 
Muse признават, че по-
следният им албум е вдъх-
новен в голяма степен от 
звездата на модерната 

електронна музика. „Оти-
дохме да чуем Skrillex в 
Камден през октомври", 
спомня си барабанистът 
на групата Дом Хауърд. 
„Концертът беше много 
силен, страшно ни харе-
са. Беше като истинско 
метъл шоу, по сцената ги 
имаше типичните сим-
воли, а пред нея публика-
та избухваше.  Не бяхме 
виждали подобна реакция 
на електронна музика. 

Вдъхновихме се много и 
така се роди The 2nd Law: 
Unsustainable", споделя Ха-
уърд.

Билетите за шоуто на 

Skrillex в София струват 
50 лв. и могат да бъдат 
намерени в разпростра-
нителската мрежа на 
Eventim.
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Крайбрежен булевард

Светослав  Загорски

Милиони пътешест-
веници през вековете са 
прекосявали Италия, като 
и до наши дни основната 
врата към тази красива 
страна е пристанището 
Бари. Разположено отзад 
на тока на Ботуша, то 
и днес посреща стотици 
туристи ежедневно, по-
вечето от които слизат 
тук от ферибота, тръг-
ващ от гръцкия порт Игу-
меница.

Бари е очарователен 
и определено има какво 
да предложи на един за-
пален пътешественик. 
Разположен живописно на 
адриатическия бряг, той е 
столица на едноименната 
провинция и на автоном-
ния регион Апулия.

Историята му е из-
ключително интерес-
на именно защото е на  
важния морски кръсто-
път, обърнат към Азия. 
Градът е бил под римски 
контрол от III в. преди но-
вата ера. Той се развива 
като стратегически ва-
жна точка и като прис-
танище за търговия на 
изток. Бари от векове е 
и риболовен център. След 
опустошения, предизвика-
ни от готически войни, до 
пристигането на норма-
ните селището е под кон-
трол на византийците. 
През цялото Средновеко-
вие изпълнява функцията 
и на едно от най-големи-
те депа за роби в Среди-
земно море. Робите били 
предназначени за други 
части на Византийската 
империя и за някои мюсюл-
мански страни около Сре-
диземно море.

Двадесет години по-
дред Бари бил център 
на едноименния емират, 
тъй като бил превзет от 
емир Калфун през 847 г. 
През 885 година градът 
отново е във византий-
ски ръце. Бари придобива 
статут на провинция. 
През 1071 година той е 
превзет от Робер Гуискар 
след тригодишна обсада. 
През 1117 г. се разиграла 
гражданска война в Бари, 
а впоследствие бил опус-
тошен и сринат. Въпреки 
това градът се съвзел. 

След смъртта на кра-
лицата на Полша – Бона 
Сфорца,  Бари  станал 
част от Кралство Неапол. 
Властта била предадена 
на Йоаким Мурат, зет на 
Наполеон. Той бил обявен 
за крал на Неапол и запо-
вядал да бъде изградена 
нова част на Бари. Днес 
тя се нарича Муратиано.

Бари е единствено-
то европейско селище, в 
което по време на Вто-
рата световна война са 

правени опити с химиче-
ско бойно оръжие. През 
декември 1943 г. е извър-
шено обгазяване с иприт, 
което е довело до редица 
смъртни случаи. Много от 
спасителите загинали за-
ради контакта си със за-
мърсената кожа и облекло 
на пострадалите. Цялата 
афера е била пазена в 
тайна в продължение на 
много години след война-
та. Записите на атака-
та са разсекретени през 
1959 г.

Днес ужасът е забра-
вен и тълпи от туристи 
обикалят красивото град-
че. Разделен е на четири 
части – стар и модерен 
град и две пристанища. 

Старият град, познат 
като Бари Векия,

очарова с тесни криво-
личещи улички, които ще 
ви превърнат в открива-
тел на съкровищата на  
селището. Най-ценните 
от тях са базиликата 
„Свети Николай“, катедра-
лата и замъкът Свабиан. 

Базиликата „Св. Ни-
кола“ е осветена през 
1087 г., но остава неза-
вършена до 1197 г. Тя е 
едно от най-големите 
постижения на романска-
та архитектура в Апулия. 
В нея интерес предста-
вляват картината „Бо-
городица със светци” на 
Виварини от 1476 г., гроб-
ницата на Бона Сфорца, 
съпругата на Сигизмунд 
II от Полша и последна 
дукеса на Бари (1558 г.), 
и мраморен епископски 
трон. В църквата се па-
зят и мощите на Свети 
Николай – закрилник на 
моряците, банкерите и 
децата. Всяка година в 
Бари се провежда фести-
вал, посветен на светеца. 
Стотици хора пристигат 
в града, за да станат 
част от историческите 
и религиозни тържества.

Замъкът Свабиан, кой-
то също е в Стария град, 
е построен в началото на 
XII в., след това е разру-
шен и издигнат отново. 
Днес в двореца се провеж-
дат важни изложби. 

Катедралата  
„Сан Сабино“

е  по с тро е н а  пр е з 
1034 г., но е била разру-
шена в средата на XII в. 
Храмът е изграден наново 
в края на века. Зданието 
е с характерни за апулий-
ската архитектура рим-
ски портали. Прозорците 
са украсени с митични 
същества. В криптата се 
пазят мощите на Свети 
Сабинус. 

В Бари има и руска 

църква, изградена в нача-
лото на XX в. Разхождайки 
се из града, не трябва да 
пропускате и най-важния 
музей – „Пинакотека Про-

винчале“. Той е основан 
през 1928 г. и в него мо-
гат да бъдат видени мно-
го платна от Средновеко-
вието до днес.

На юг от Стария град 
се простира модерното 
сърце на Бари, където са 
разположени големите 
търговски обекти. В но-
вата част може да се от-
дадете на пазаруване по 
търговските улици „Виа 
Манцони” и „Корсо Кавур”. 
Разхождайки се по „Корсо 
Кавур”, случайно или не, 
ще се натъкнете на сгра-
дата на операта – 

Театър „Петруцели” 

 - една от най–вели-
чествените в Италия 
след тези в Милано и Не-
апол. 

И тъй като сте в Ита-
лия, непременно се отдай-
те на активен кулинарен 
туризъм. Задължително 
включете в менюто си 
паста, пица, фокача, пи-
кантни тарали и уникал-
ния хляб Алтамура, който 
можете да опитате само 
в Бари.  Месните ястия 
най-често се приготвят 
от агнешко или свинско, 
а също така и от конско 
месо. Последното се счи-
та за деликатес.

Отдайте нужното 
внимание и на виното в 
Бари. Емблематични са 
местните Гравина, Локо-
ротондо и Джоя дел коле. 
Десертни вина от сорта 
Алеатико, които напом-
нят вкуса на нашите вина 
от мускат, са чудесен за-
вършек на всяка изискана 
вечеря.

И все пак почти всич-
ки туристи в Бари рано 
или късно се отправят на-
вътре в страната. Зато-
ва на тръгване - точно до 
града, трябва да посети-
те невероятно красивия 
замък Кастел дел Монте. 
В буквален превод озна-
чава „замъка на хълма”. 
Построен е в периода от 
1240 до 1250 г. и впослед-
ствие използван за ловна 
резиденция на император 
Фридрих II. 

В Кастел дел Монте 
по интересен и допълващ 

се начин са съчетани еле-
менти от ислямската ар-
хитектура, класическата 
античност и северноев-
ропейската готика, пре-
връщайки двореца в абсо-
лютен шедьовър. Ключов 
елемент в дизайна е чис-
лото 8 – около осмоъгълна 
призма на всеки от осем-
те ъгъла са построени 
осем напълно еднакви ос-
моъгълни кули (бастиони), 
а също така осмоъгълна е 
формата и на вътрешния 
двор.Осем на брой са и 
стаите, разположени по 
всяка от страните на 

Кастел дел Монте.

Фигури на лъвове от 
шведската  династи я 
и  тевтонски гербове  
украсяват входния пор-
тал, а между тях - мра-
морна скулптура на гла-
вата на Неизвестния 
маестро, заобиколена от 
лъчи. Според някои спе-
циалисти този Неизвес-
тен маестро е богът на 
посветените Суфи, който 
обединява характеристи-
ките на християнските, 
мюсюлманските и еврей-
ските богове.

От входния портал 
се влиза в най-голямото 
помещение на Кастел 
дел Монте, или това е 
Камерата на майстора, 
където в периодите на 
слънцестоене по искане 
на император Фридрих II 
са се събирали водачите 
на световните рицарски 
ордени, които са осем на 
брой.

Има сведения, че вла-
детелят е прекарвал вре-
мето си сред астролози, 
алхимици, мъдреци и маго-
ве. В една от залите на 
замъка е открита издя-
лана върху барелеф ениг-
матична криптография, 
която според изследова-
телите е химическа фор-
мула за направа на злато, 
но тя остава неразгадана 
и до днес, тъй като е за-
кодирана.

Изглед към едно от пристанищата на Бари

Базиликата „Св. Никола“ с паметника на светеца отпред

Величествената сграда на театър „Петруцели“

Осмоъгълният замък Кастел дел Монте
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Four of total nine candidates are admitted to the second 
stage in the restricted procedure for award of public procure-
ment: “Design and construction of Struma Motorway Lot 3.3”. 
The commission holding the tender qualified for the next stage 
“Obrascon Huarte Lain” SA (Spain), consortium “Struma – Lot 
3.3”; association “АМ Struma” and OCAC PST Struma 3”.

In the restricted procedure award of public procurement 
“Design and construction of Struma Motorway, Lot 3.1” were 
received thirteen applications, which were also opened in No-
vember 2014. The indicative budget for the section Blago-
evgrad – Krupnik of Struma Motorway, which is about 13 km 
long, is BGN 150 million VAT excluded. The chosen builder 
for Lot 3.1 should complete the project in 1,280 days. To the 
second stage are admitted a total seven participants. These 
are “Obrascon Huarte Lain” SA (Spain), OCAC consortium 
“SSSS-SK-13”, OCAC “PST Struma 1”, consortium “Struma - 
Lot 3.1”, Association Motorway Struma 3.1”, “San Jose – АТМ” 
OCAC, OCAC “АМ Struma 3.1”. 

The Bulgarian Construc-
tion Chamber (BCC) started 
a series of working meetings 
at the beginning of the year. 
The main objective of the or-
ganization is to create a fa-
vorable business environment 
for small and medium-sized 
companies.

BCC Chairman Eng. Sve-
toslav Glosov and Executive 
Director Eng. Ivan Boykov 
met on 6 January with the 
Executive Director of State 
Fund Agriculture Rumen 
Porozhanov. The next day 
was held a meeting with the 
Chairman of the Manage-
ment Board of Road Infra-
structure Agency Eng. Lazar 
Lazarov. In the conversations 
were discussed the neces-
sary legislative changes, 

the introduction of standard 
procedures and documents, 
possible division of public 
procurement contracts into 
smaller lots and were pointed 
out concrete steps for coop-
eration in 2015. “You know 
that our good cooperation 
dates back to the period of 
the previous term of Mr. Po-
rozhanov as head of Fund 
Agriculture. It continued also 
while he served as finance 
minister in the caretaker gov-
ernment. Actually then start-
ed the process of settlement 
of obligations to companies 
under the operational pro-
grams,” said Eng. Svetoslav 
Glosov. 

“The future cooperation 
for the successful launch of 
the rural development pro-

gram is of utmost importance 
as contractors on these pro-
jects are mainly small and 
medium-sized companies,” 
added BCC Executive Direc-
tor Eng. Ivan Boykov. 

“At the meeting with Eng. 
Lazarov we commented on 
the need to regulate the legal 

status of the subcontractor 
and again we raised the is-
sue of smaller lots for winter 
cleaning, which will give more 
opportunities for precisely 
those companies that are 
most affected by the crisis,” 
he explained. 

In the first working day 

of 2015 to the Deputy Prime 
Minister on EU Funds and 
Economic Policy Tomislav 
Donchev were sent the pro-
posals of the Chamber in 
connection with the prepa-
ration of the draft of a new 
Public Procurement Act. Next 
week there will be a meeting 

of the management of the 
Chamber with the Deputy 
Prime Minister at which will 
be discussed the texts. It 
will also discuss issues for 
the end of the programming 
period 2007 – 2013 and the 
launch of the new 2014 – 
2020 programming period. 

Lilyana Pavlova, Minister of Regional 
Development and Public Works: 

Eng. Ivan Boykov, BCC Executive Director:

Ognyan Zlatev, Head of European Commission Representation in Bulgaria: 

We work together with the 
Chamber to prepare standard 
tender procedures for renovation

We work together with the Bulgarian Construction 
Chamber to prepare standard tender procedures for reno-
vation of prefab buildings, said Lilyana Pavlova, Minister of 
Regional Development and Public Works, for the BNR broad-
cast “Before all”. According to her, the aim is to provide work 
for small and medium-sized construction companies. The 
Minister of Regional Development and Public Works expects 
by the end of January the methodology for renovation of the 
blocks of flats built industrially to be ready. 

“We start with BGN 1 billion for the National Program for 
Energy Renovation of Multi-Family Residential Buildings. 
We will cover the most difficult buildings. We will start with 
prefab steel concrete buildings, which means all built in 
the so-called industrial way, that is large prefab residential 
buildings, package-raised panels and large-area formwork,” 
she added. The blocks should have at least 36 separate 
apartments. “Buildings with many entrances and floors are 
in the worst condition. With these buildings it is very difficult, 
without commitment of the state, to be able to mobilize the 
owners to unite and participate together in the project. For 
the first two years of the program nobody will give any lev 
for funding on the part of the citizens. If someone collects 
money from someone else, you should know that this is not 
right,” said Pavlova. 

There are five steps in the procedure: first – meeting 
of the owners to register an association. Then should be 
applied for the project – at least 67% of the residents have 
to agree. Documents should be submitted to the municipal-
ity and if they are eligible, an audit is made and concrete 
measures are prescribed. All this and the energy audit are 
free. Then the construction company begins operations. 
Minister Pavlova also said that after two years the program 
for renovation will continue for brick buildings but it will re-
quire co-funding from the owners. 

Standard tender procedures and documents 
are number one priority

Eng. Boykov, with what commit-
ments for BCC did the first working 
week of 2015 start and how is the year 
outlined for the Chamber?

It is outlined as very intense, and at 
the very first days. The whole week was 
filled with work commitments with rep-
resentatives of the institutions on top-
ics that have been raised at the recent 
board council. Among the main tasks of 
the Chamber in 2015, as were adopted 
by the General Assembly, are vocation-
al education and creation of standard 
documents for construction. These are 
two very big responsibilities. About voca-
tional education we have solutions, they 
will develop in the spring but we already 
held a meeting at the Ministry of Labor 
and Social Policy. Another one is com-
ing with the Minister of Education and 
with the National Agency for Vocational 
Education and Training for clarification 
of the relationships, fundamentals and 
generally guidelines for development. 
The implementation in this area, how-
ever, is pending at a later stage. 

Now on the agenda as soon as pos-
sible should be solved the issue with 
standard tender procedures for renova-
tion of buildings under the energy ef-
ficiency program. This is number one 
priority. You know the position of the 
Chamber that we support this program, 
for which according to Minister Pavlova 
will be provided a budget of about BGN 
1 billion. The funds will be targeted at 
small and medium-sized companies, a 
policy for which we have been working 
for a long time. We will try to make an 
adequate standard tender procedure 
and the direction will be, on the one 
hand, to be simple, and on the other 
– to be accessed by companies from 
the first group, 3 - 5 category, according 
to the Central Register of Professional 
Builders. With the introduction of certain 
standard regulatory requirements for 
construction, on the one hand, we will 
avoid vicious practices to add strange 
requirements to companies, and on the 
other hand – quality of the performed 
activities will be ensured. We had our 

first conversation with Minister Pavlova, 
the attitude is by the end of January this 
document to be prepared and agreed, 
among other things, we will prepare it 
together with the Insulation Association, 
the Doors and Windows Association, 
with architects and engineers, i.e. with 
all interested persons, so that a good 
document is formed which will avoid dis-
crepancies. On the part of the Chamber, 
with a decision of the Board Council a 
specifically distinct group, headed by 
Eng. Iliyan Terziev, Chairman of Depart-
ment “High-rise Construction”, will work 
on this project.

Bulgaria applies for 18 projects for EUR 3 Bn under the Juncker Plan
Mr. Zlatev, some days ago 

we sent off 2014. What were 
the main tasks in the past 
year in the headed by you EC 
Representation in Bulgaria 
and how will you define it?

Our task is to inform Bul-
garian citizens on what are the 
benefits for our country and for 
them from our EC member-
ship. I think that last year the 
Representation dealt well with 
this mission both through our 
core business here, in Sofia, 
and through our 15 informa-
tion centers – “Europe Direct”, 
which are located in most re-
gional cities.  

2014 was very dynamic 
year in terms of various events 
we tried to reach a maximum 
number of citizens from differ-
ent age groups, people from 
cities and towns, students, 
business representatives. We 
organized quite important 

events. I want to highlight the 
holding for the third time of 
events within “Youth in Motion”. 

We made also a joint state-
ment with colleagues from Di-
rectory General engaged in 
research that represented the 
European Space Agency. For 
the first time Bulgarian audi-
ence had the opportunity to 
see models of two European 

satellites that were launched 
during the year. 

We had several events 
aimed at small and medium-
sized enterprises and at entre-
preneurs. This is particularly 
important having in mind that 
over 90% of European econo-
my is moved by them. The ex-
pected growth in the EU, which 
we all want to see, depends on 

the good development of these 
companies.  

When will the Juncker 
Plan become operational and 
what are the projects that Bul-
garia proposed to be funded 
by it?

It was greeted very posi-
tively and approved unani-
mously by the leaders of the 
European countries at the 
last European Council before 
Christmas in Brussels. It is ex-
pected the European Fund for 
Strategic Investments, which 
will implement the plan, to start 
working by the middle of this 
year. 

Bulgaria applies for funding 
from the plan with 18 projects 
totaling about 3 billion euros in 
areas such as transport, en-
ergy sector development and 
increasing energy efficiency of 
digital economy. 

Tenders for Lot 3.3 and 3.1 of Struma 
Motorway entered the second phase 

The main objective of the organization is to create a favorable business environment for small 
and medium-sized companies in the sector 
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Бокс

Футбол

Дартс

Тенис

Министерството на младежта и спорта ще фи-
нансира 221 проекта на спортни клубове, кандидат-
ствали по програма „Спорт за децата в свободното 
време”. За изпълнението им са осигурени средства в 
размер на 1 038 880 лв.

През 2015 г. одобрените предложения ще бъдат 
реализирани в 87 населени места в цялата страна. 
Планираният брой деца за включване в безплатно 
начално обучение по вид спорт или занимания през 
ваканциите е над 12 хил.

Основната цел на програмата е създаване на 
предпоставки и условия за предизвикване интереса 
на малчуганите към физическа активност през сво-
бодното им време.

Страницата подготви 
Теодор Николов

Първата ракета на българския 
тенис Григор Димитров успя да стар-
тира годината успешно и на сингъл, 
след като победи 31-вия в света, 
французина Жереми Шарди след 3:6, 
6:4, 7:6 (8). Това стана в мач от 2-рия 
кръг на турнира в Бризбейн, Австра-
лия.

Нашето момче бе фаворит в мача, 
но въпреки това изпита доста сери-
озни трудности, докато стигне до 

крайната победа над своя опонент. 
Двубоят се реши след тайбрек, като 
в третия сет на Григор му се нало-
жи да спасява два мачбола, след като 
пропиля комфортен аванс от 4:1 в 
тайбрека. 

След това българинът имаше нуж-
да от цели три мачбола, за да стигне 
до крайната победа, но все пак показа 
характер и го направи. Tова е първи-
ят мач на Григор за тази година на 
сингъл, след като вече игра на двойки 

в Бризбейн и стартира успешно там.
С тази победа Димитров си оси-

гури чек за 12 990 щатски долара и 
45 точки за световната ранглиста, 
а в опит да се класира за 1/2-фина-
лите ще срещне словака Мартин 
Клижан, който постигна страхотен 
обрат срещу Александър Долгополов 
от Украйна. Това ще бъде и първата 
среща между двамата, а тя по всяка 
вероятност ще се проведе в петък 
(днес).

Титлата световен шампион по бокс за професио-
налисти в тежка категория на Световната боксова 
организация(СБО), която е притежание на украине-
ца Владимир Кличко, може да стане вакантна. Това 
заяви Франки Уорън, мениджър на задължителния 
претендент за пояса на СБО - британеца Тайсън 
Фюри.

„Ние изпратихме до отбора на Кличко въпрос 
„Защо да не проведем бой през март?". Но те дори 
не ни отговориха, макар и с простичкото „не сме за-
интересовани", обяснява Уорън. Той смята, че СБО е 
задължена да отнеме титлата на Владимир Кличко, 
ако той не излезе на ринга против Фюри до есента 
на 2015 г. 

Следващият двубой на украинеца е на 25 април 
в Ню Йорк. По всяка вероятност срещу Кличко ще 
излезе нямащият загуба американски професионален 
боксьор Брайънт Дженингс.

Шотландецът Гари 
Андерсън спечели све-
т ов н ат а  т и т л а  по 
дартс за първи път в 
своята кариера. На фи-
нала на Световното 
първенство в Лондон той 
победи 16-кратния световен шампион Фил Тейлър със 
7:6. Победата донесе на шотландеца парична награда 
от 250 хил. паунда, дошла от наградния фонд от 1,25 
млн. паунда.

На полуфиналите Андерсън отстрани действащия 
световен шампион от Холандия Михаел ван Гервен с 
6:3. Това беше вторият финал в неговата кариера, 
след като през 2011 г. загуби мача за титлата от 
англичанина Ейдриън Люис.

Отборът на „Атлети-
ко“ (Мадрид) победи „Реал“ 
(Мадрид) с 2:0 в първи 
1/8-финален мач от тур-
нира за Купата на краля. 
В срещата на „Висенте 
Калдерон“ Диего Симеоне 
реши да даде шанс на напа-
дателя Фернандо Торес да 
направи повторен дебют 
за „дюшекчиите“. Карло Ан-
челоти пък даде почивка на 
Кристиано Роналдо, като 
не го пусна в титулярните 
единайсет на „белия ба-
лет“.

Футболистите на „Ат-

летико“ се възползваха от 
своя шанс в 57-ата мину-
та. Тогава Рамос задържа 
с ръце Гарсия в наказател-
ното поле на гостите. Той 

падна и последва сигнал за 
дузпа, която беше реализи-
рана отново от Гарсия за 
1:0. Това предизвика вли-
зането в игра за „Реал“ на 

Роналдо, но не помогна на 
домакините и играчите 
на „Атлетико“ достигна-
ха до втори гол. В 76-ата 
минута Хименес засече с 
глава центриране от кор-
нер и преодоля Навас за 2:0. 
Футболистите на „Реал“ се 
опитваха да атакуват до 
края на срещата, но така и 
не стигнаха до попадение, 
подпечатвайки победата 
на „Атлетико“.

Реваншът между двата 
отбора ще се проведе на 15 
ноември на стадион „Сан-
тяго Бернабеу“.

Стивън Джерард заяви, че 
е щял да остане в „Ливърпул“ 
при предложение за нов договор 
през лятото. В същото време 
сърцатият полузащитник не 
обвинява мениджъра Брендън 
Роджърс за решението си да 
напусне любимия си клуб и дори се изказа ласкаво за него. 

„Ако ми бяха предложили нов контракт по време на пред-
сезонната подготовка, аз щях да го подпиша. Тъкмо се бях 
отказал от националния отбор на Англия и концентрирах 
всичките си усилия за „Ливърпул", каза Джерард.

„През последните две години и половина имам малко 
контузии и миналият сезон беше страхотен от моя гледна 
точка. Сега правим догадки „какво би било, ако"... Периодът 
между лятото и края на ноември беше време, в което мислих 
много", споделя той. „Никой не трябва да бъде обвиняван, че 
си тръгвам. Не съм ядосан за това. Има и други хора в отбора 
и клубът има по-важни неща, за които да се притеснява. Няма 
да посоча мениджъра или някой друг с пръст", добавя той.

„Още когато бяха на 16 - 17 години, работех на трени-
ровки с нагласата, че ще играя пълни 90 минути в следващия 
мач. Това е тръпката. Всяка седмица съм работил здраво, за 
да съм сигурен, че ще се представя добре през уикенда. Не-
щата се променят, когато дойде момент, в който не знаеш 
дали ще започнеш като титуляр или не. Никога не съм искал 
просто да бъда част от състава. Ако сега пропускам мачове, 
през следващия сезон ще бъда извън терените още по-чес-
то. Зная, че нещата биха ставали по-зле, защото времето 
минава", коментира Стиви Джи.

Стражът на „Арсенал“ Войчех Шчесни е бил гло-
бен с 20 хил. паунда, защото е пушил цигара под душо-
вете след загубата от „Саутхемптън“. „Светците” 
победиха „топчиите” с 2:0 в среща от английското 
първенство. След двубоя треньорът Арсен Венгер е 
„спипал” стража да пуши.

В миналото други двама футболисти на „артиле-
ристите” са били хващани с нездравословния навик 
– Джак Уилшър и Уилям Галас. Тогава Венгер порица 
публично състезателите си заради безотговорното 
им поведение.

Неубедителното представяне и последвалата 
санкция могат да костват на Шчесни титулярното 
място за сметка на привлечения през лятото Давид 
Оспина.

Шчесни не е единственият футболист, който си 
позволява да пали цигари. За пример от изданието 
дават българина Димитър Бербатов, както и Марио 
Балотели и Ашли Коул.

Собственикът на „Лев-
ски“ Тодор Батков след 
първото заседание за го-
дината остана много дово-
лен от факта, че „сините" 
по неговите думи вече ще 
имат „работещ Управите-
лен съвет".

В него на този етап 
влизат Иво Тонев, който е 
председател, Константин 
Баждеков, представителят 
на Тръст „Синя България“ 
Васил Колев и шефът на 
НКП Владимир Владимиров. 
За другите три места в УС, 
които ще бъдат обявени на 

следващото заседание, са 
били обсъдени доста канди-
датури, но за момента не се 
разкриват техните имена.

Батков обясни, че си-
туацията около лиценза на 
клуба е доста тревожна и 
за това призова „синята" 
общност да помогне за по-
добряването на финансово-
то състояние.

„Това е първият рабо-
тещ Управителен съвет от 
15 години. Kакто бях обе-
щал, давам безвъзмездно 
15% от акциите на фенове-
те. Това ще се случи, когато 

УС бъде вписан. Що се отна-
ся до лиценза, положението 
е наистина тежко, намалили 
сме част от задълженията, 
а други сме разсрочили. 
Имаме нужда от помощ и 
се обръщам към „синята" 
общност. Нека всеки фен 

помогне, като си купи арти-
кул и посещава нашите ма-
чове. Дивите зайци се бро-
ят в края на март, когато е 
фаталният срок, даден от 
УЕФА. Надявам се дотогава 
да сме изрядни", коментира 
адвокатът.

Основната цел е създаване на предпоставки  
и условия за предизвикване интереса на децата 
към физическа активност

Собственикът на „Левски“ призова 
„синята“ общност да помогне за подобряването  
на финансовото състояние

Радамел Фалкао заяви, че се наслаждава на живота в „Ман-
честър Юнайтед“. Колумбийският нападател започна като ти-
туляр в последните 5 мача на 20-кратните шампиони на Англия 
и вкара изравнителни голове с цената на точка в гостувания-
та на „Астън Вила“ и „Стоук Сити“. „Добре съм. Семейството 
ми се чувства комфортно. Хората се отнасят чудесно с мен”, 
споделя Фалкао. Посланието му към феновете на „Юнайтед“ за 
2015-а е следното: „Искам да им пожелая успешна година и се 
надявам да им донесем още повече щастие”.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИ РЕПОРТАЖИНТЕРВЮ 
Строят Лас Вегас  
в Мусачево

Инж. Лазар Лазаров, 
председател на УС на АПИ

Оксер, 
или френска приказка 
за червеното вино

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
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Общото между колите 
и часовниците е, че кога-
то са добри, с годините 
цената им расте. В ис-
торията на Rolex, които 
повече от век отброяв-
ат времето, не липсват 
подобни примери. Ханс 
Уилсдорф основава ком-
панията Wilsdorf & Davis с 
доведения си брат Алфред 
Дейвис през 1905 г., а три 
години по-късно двамата 
поставят началото на 
една легенда, регистри-
райки Rolex като своя тър-
говска марка.

Официално удостове-
рение за хронометър, кое-
то било първото по рода 
си за ръчен часовник, им е 
присъдено през 1910 г. от 
швейцарски специалисти. 
В края на 20-те години на 
миналия век компанията 
изобретява и първия  во-
доустойчив часовник. Той 
бил ползван от младия 
плувец Мерседес Глейзе 
в успешния му опит да 
прекоси Ламанша. Именно 
това донесло на Rolex по-
пулярност по целия свят. 

Тяхно дело са също 
първият самонавиващ се 
часовник, както и този с 
дата на циферблата. Те 
успели да създадат ръчна 
машинка, която да показ-
ва точно време в две раз-
лични часови зони. Сега 
Rolex произвежда около 2 

хил. ръчни бижута на ден, 
впечатляващи не само с 
качество, но и с дизайн. 
Ето и някои от моделите, 
превърнали се в истинска 
класика. 

Submariner

Линията е фокусира-
на върху устойчивостта 
на влиянието на водата, 
както и на корозия. Насо-
чена е към любителите 
на водни спортове, за да 

продължат да бъдат 
в час, дори когато се 
посвещават на хобито 
си. Първият модел е 
произведен през 1953 г. 
и е представен година 
по-късно на най-голямо-
то изложение за часов-
ници в света – това в 
Базел. В продължение 
на десетилетия лини-
ята редовно търпи по-
добрения. Моделът е из-
вестен и като един от 
най-фалшифицираните.

Oysterquartz

Това е пример за безуп-
речната работа на компа-
нията и с кварц. Часов-
ниците от този вид са 
особено популярни през 
70-те години на миналия 
век. Тогава от модела са 
произведени около 250 хил. 
броя. През 2011 г. обаче 
кварцовите часовници 
спряха да бъдат толкова 
модерни и преотстъпиха 
почетното място на меха-
ничните.  

Daytona

Механичният часовник 
е създаден през 1963 г. Из-
работен е специално за 
професионални състеза-
тели по автомобилизъм и 
в продължение на 20 годи-
ни е произвеждан в лими-
тирана серия. Американ-
ският актьор и режисьор, 
носител на три награди 

„Оскар“, Пол Нюмън носи 
часовник от този модел 
от 1972 г. до смъртта 
си през 2008 г. Серията е 
популярна сред колекцио-
нерите.

Explorer II

Първият модел е пред-
ставен през 1972 г. Име-
то му говори достатъчно 
за него. Това е часовник 
за хора, които обичат 
приключенията и за чии-
то авантюристичен дух 
най-голямо удоволствие 
носи покоряването на 
нови територии. Не-
случайно се използва 
за експедиции до по-
крива на света - връх 
Еверест. 

Day-Date

Това е първият ча-

совник, който показва пъл-
ната дата на цифербла-
та. Излиза на пазара през 
1956 г. и до днес е носен 
от едни от най-влиятел-
ните хора в света. Сред 
тях е бизнесменът и фи-
лантроп Уорън Бъфет, счи-
тан за инвеститор №1 в 
историята на модерните 
ф и н ан с ови 
пазари.

Времето може да се отброява 
и по особено елегантен начин 

Day-Date

Submariner
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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

Махат къщи, 
разкалящи 

гледката  
в града

- Продавам бормашина. 
Работи без ток и 
батерии. Ето, вижте я.
- Господи, та това е 
„Калашник“.
- Е, нямам представа 
каква марка е, но прави 
страхотни дупки.
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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

Дом на строителя

www.abc-enginering.eu
45,00 лв./м2

Еластоизол оптимум ХПП3.0  2,45 лв./м2

Еластоизол оптимум ТКП4.0  3,56 лв./м2

Еластоизол оптимум ХКП4.0  2,94 лв./м2

Еластоизол ст. ТКП4.0 цветно  4,17 лв./м2

Еластоизол стандарт ХПП3.0  2,82 лв./м2

Еластоизол стандарт ТКП4.0  3,99 лв./м2

ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
ОТ ПОЛИКАРБОНАТ

САНДВИЧ ПАНЕЛИ

от 23,00 лв./м2

ХИДРОИЗОЛАЦИИ

Хидростъклоизол ХПП3.0 
2,22 лв./м2

Хидростъклоизол ХКП4.0 
2,63 лв./м2

Хидростъклоизол ТКП4.0 
3,06 лв./м2 

 

 

www.bgr.bg
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