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Емил Христов

„Готови сме с Република Сърбия заедно да работим 
за задълбочаване на добросъседството в региона на 
Западните Балкани и за реализиране на ключови за 
европейската перспектива реформи в политическа-
та, икономическата и социалната сфера“. Това заяви 
държавният глава Румен Радев на съвместна прескон-
ференция с президента на Сърбия Александър Вучич, 
който бе на официално посещение у нас. Брифингът 
се състоя непосредствено след пленарни разговори на 
официалните делегации на двете страни. На тях Кама-
рата на строителите в България беше представена от 
Владимир Житенски, зам.-председател на УС на КСБ. 

След срещата президентът Румен Радев даде пози-
тивна оценка на посочената от Европейската комисия 
индикативна времева рамка за разширяване на ЕС до 
2025 г. и определи този срок като ясна перспектива за 
европейското общо бъдеще на България и Сърбия. Той 
изрази надежда, че в краткосрочен план ще се засилват 
и двустранните отношения между София и Белград в 

областта на инфраструктурната и енергийната свър-
заност. Като приоритетни проекти бяха определени 
завършването на магистралата между Ниш и София, 
изграждането на газов интерконектор между двете 
държави, оптимизирането и електрификацията на же-
лезопътния транспорт и увеличаването на броя и ефи-
касността на граничните контролно-пропускателни 
пунктове.

Румен Радев отправи покана към Александър Вучич 
страната му да вземе участие в инициативата Един-
но европейско небе, като се присъедини към Функцио-
налния блок въздушно пространство между Република 
България и Румъния (DANUBE FAB). „Въздушното прос-
транство на Сърбия е от стратегически интерес за 
региона и заедно с България и Румъния ние можем да 
бъдем част от Единното европейско небе в името на 
ефективността и безопасността на въздушния транс-
порт. Трябва да имаме всеобхватен подход, когато го-
ворим за разширяване на нашето сътрудничество“, 
заяви държавният ни глава.
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ПРОЛЕТЕН БЛЯН

Зима ли? При нас, на строителната 
площадка, вече е пролет. Макар и аб-
страктно, тя дойде неочаквано и пред-
срочно. Сградата на кооперацията, която 
бригадата ни изпълняваше, така се от-
крои с прясно боядисаната си в бяло фа-
сада, че всичко около нея светна, като че 
пролетно слънце грееше. А само до преди 
седмици се сливаше с кафявия фон на ки-
шата и подсилваше усещането за зима.

Сега обаче бялата боя на стените с 
лекота предизвикваше асоциация за про-
лет – всеки звук и гледка. Радиаторните 
вентилатори на самосвалите, които се 
включваха след загряване на двигатели-
те, носеха топъл полъх, подобен на южен 
вятър. Лагерите на хаспела скърцаха с 
писклив звук, напомнящ на птиче чурули-
кане. Далечното ехо на винтовертите и 
бормашините по етажите звучеше като 

жужене на пчели. Ударите с чук на мон-
тажниците носеха усещане за пролетна 
гора, огласяна от кълвачи. Дизеловото 
боботене на фадромите приличаше на 
грохот от придошли реки. Свистенето 
на шпаклите, разнасящи замазка по сте-
ните, достигаше до слуха като шумоле-
нето на разлистени дървета... 

Всичко беше толкова осезаемо и ис-
тинско, че превърна обедната ми почивка 
в нещо специално. Което бе прекъснато 
от падналата на главата ми пряспа, от-
къснала се при топенето на снега от по-
крива. Добре, че бях с каска, иначе щях 
да видя звезди посред бял ден. Това ми 
напомни за реалността, и че обедната 
ми почивка беше свършила, а заедно с нея 
и пролетния ми блян.

От тухларната Петър Донкин

Тухла четворка

7 март

Инж. Николай Станков, съветник на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, бивш председател на УС на КСБ

Десислава Бакърджиева

Ученици от 12-и клас от 6 професионал-
ни гимназии в Западна България продължа-
ват в трети кръг на състезанието „Стани 
стипендиант на ЧЕЗ“. Във втория етап на 
надпреварата сили премериха ученици от 14 
гимназии на лицензионната територия на 
ЧЕЗ. Най-висок резултат от него показаха 
възпитаниците на Професионална гимназия 
по механоелектротехника (ПГМЕТ) - Пирдоп, 
следвани от учениците от ПГМЕТ „Христо 
Смирненски“ от Кнежа, Професионалната 
гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лаза-
ров“ от Плевен, Професионалната техниче-
ска гимназия „Джон Атанасов“ в Кюстендил, 
ПГ „Акад. Сергей П. Корольов“ от Дупница и 
възпитаниците на ПГМЕТ „Н. Й. Вапцаров“ 
от София. Резултатите са публикувани на 
сайта www.stipendiant.com.

Финалният кръг на състезанието „Ста-
ни стипендиант на ЧЕЗ“ ще се проведе в 
края на март в Техническия учебен център 
на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Кла-
сираните на първите три места отбори 
ще бъдат стипендианти на ЧЕЗ за 2018 г. 
Освен стипендията те ще получат и въз-
можност да кандидатстват с оценката от 
конкурса в Техническия университет в Со-
фия, Колежа по енергетика и електроника, 
Минно-геоложкия университет „Св. Иван 
Рилски“ и Висшето транспортно училище 
„Тодор Каблешков“. 

В рамките на инициативата, която се 
провежда за шеста поредна година, ЧЕЗ пре-
доставя стипендии на талантливи ученици 
от 12-и клас от технически гимназии на те-
риторията на Западна България. Състеза-
нието е част от Графика на националните 
състезания по професии през учебната 2017 
– 2018 г. на Министерството на образова-
нието и науката.

Инж. Джани Антова, КСБ

Строителният сектор е готов да 
използва дигитализацията независимо 
дали става въпрос за строително-ин-
формационно моделиране (BIM), интер-
нет на нещата (IoT), големи бази данни, 
дронове или безпилотни автомобили. А с 
оглед на ангажиментите, свързани с из-
менението на климата, водещият прин-
цип в индустрията следва да е „Много 
повече с много по-малко“. Около това са 
се обединили участниците по време на 
конференцията „Строителство - евро-
пейска дигитална стратегия“, която се 
проведе в Брюксел в рамките на двуднев-
ния форум „Ден на ЕС индустрията“ на 
Европейската комисия. Конференцията, 
посветена на дигиталното строител-
ство, е организирана от четири водещи 
организации - Европейската федерация 
на строителната индустрия (FIEC), Ко-
митета за европейско строително обо-
рудване (CECE), „Строителни продукти 
Европа“ и Европейската конфедерация на 
строителите (EBC). В събитието са се 
включили повече от 100 експерти, сред 
които високопоставени политически 
представители, членове на FIEC, CECE, 
EBC, „Строителни продукти Европа“ и 
други заинтересовани страни.

Форумът е открил министърът на иконо-
миката Емил Караниколов. Той е подчертал, 
че дигитализацията е ключова за европей-
ския строителен сектор, за да остане конку-
рентоспособен и да постигне амбициозните 
цели на ЕС. 

„Съществуването на съвместна и приоб-
щаваща стратегия за европейската строи-
телна индустрия ще ни помогне да разберем 
къде иска да бъде нашият сектор. Трябва да 
работим заедно с всички страни в процеса 
- публични и частни, големи фирми и малки 
и средни предприятия, нови участници на 
пазара, изследователи и клиенти, както и с 
инвеститори“, заявил е новоизбраният пре-

зидент на FIEC Кйетил Тонинг.
На форума в белгийската столица е ста-

нало ясно още, че европейската строител-
на индустрия се приближава до визията за 
обща Европейска стратегия за дигитално 
строителство. „Това ще бъде от решаващо 
значение за дигиталната трансформация на 
индустрията“, споделил е президентът на 
CECE Енрико Прандини.

Експертите са засегнали и темата, че 
строителните подсектори, със своя подход 
към цифровизацията, допринасят за фино-
то регулиране и конкретното прилагане на 
Европейската стратегия за индустриална 
политика. „Цифровизацията ще преобразува 
цялата строителна индустрия, важно е ос-
новните участници да обсъдят различните 
варианти и да търсят взаимодействие. Това 
успешно събитие със сигурност ще бъде пос-
ледвано от много други подобни инициативи 
за обмен на информация“, подчертал генерал-
ният директор на „Строителни продукти Ев-
ропа“ Кристоф Сайкс.

Филип ван Нюуенхузен, директор на EBC, 
е заявил от своя страна, че конференцията е 
показала сериозния ангажимент на предста-
вителите на бранша и че всички те имат 
ключово значение за цифровата трансфор-
мация на сектора. „В тази дейност трябва 
да се уверим, че МСП и занаятчиите ще из-
влекат ползи от цифровите инструменти, 
като улесняват употребата и достъпа до 
тях“, допълнил той.

Според експертите едно от основните 
предизвикателства се очаква да бъде разра-
ботването и стандартизирането на диги-
тални мрежови решения, които да позволят 
съвместно, безопасно и ефективно сътруд-
ничество на всички децентрализирани учас-
тници в един строителен проект.

Георги Сотиров

В Университета по 
архитектура строител-
ство и геодезия (УАСГ) 
се проведе Научна сесия, 
на която бяха обсъдени 
някои от най-важните 
теми, свързани с препо-
давателската и изследо-
вателската дейност на 
учебното заведение. Съ-

битието откри доц. д-р 
арх. Валери Иванов, зам.-
ректор по научната и при-
ложната дейност в УАСГ. 
„Изследванията, които 
академичният състав на 
университета прави, са 
в основата на стратеги-
ческите решения, които 
държавата взима в съ-
ответните направления 
на знанието“, каза доц. 

Иванов. Той подчерта и 
доброто сътрудничест-
во между УАСГ и вестник 
„Строител”, в който ви-
наги има актуални научни 
публикации.

Снимка авторът
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От своя страна Алек-
сандър Вучич благодари на 
България за подкрепата, 
която оказва на Сърбия по 
европейския й път. „Наши-
те народи са приятелски 
и братски и съм убеден, 
че ще имаме много по-
близко сътрудничество и 
в бъдеще”, заяви Алексан-
дър Вучич. Той отбеляза 
широките възможности 
за взаимодействие между 
държавни и частни фирми 
от двете държави в множе-
ство области, включител-
но и във военната промиш-
леност.

На пресконференцията 
стана ясно, че Александър 
Вучич е отправил покана 
към Румен Радев да посе-
ти Сърбия заедно с пред-
ставители на българския 
бизнес за обсъждането на 
конкретни проекти за на-
сърчаване на двустранния 
икономически обмен, коя-
то държавният ни глава е 
приел.

След пресконференция-
та Вучич присъства на це-
ремония в Гранитната зала 
на Министерския съвет 
(МС), където бяха подпи-
сани Меморандум за раз-
бирателство между Репу-
блика България и Република 
Сърбия за подобряване на 

ефективността на железо-
пътния транспорт и Мемо-
рандум за разбирателство 
за сътрудничество меж-
ду Министерството на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съобще-
нията на Република Бълга-
рия и Министерството на 
строителството, транс-
порта и инфраструктура-
та на Република Сърбия в 
развитието на приста-
нищната инфраструктура 
на р. Дунав, необходима 
за съхранение и пренос на 
втечнен природен газ. До-
кументите парафираха ми-
нистърът на транспорта, 
информационните техноло-
гии и съобщенията Ивайло 
Московски и вицепреми-
ерът и министър на строи-

телството, транспорта и 
инфраструктурата Зорана 
Михайлович. 

С първото споразу-
мение се задълбочава 
сътрудничеството при 
изграждането на железо-
пътната инфраструктура 
по Транспортен коридор 
10. С него се заявява об-
щото намерение да бъде 
проучена възможността 
за съвместен подход към 
европейските фондове или 
други международни ин-
ституции за финансиране 
на проектите по коридора. 
Споразумението регла-
ментира и въвеждането 
на по-ефективен граничен 
контрол, който ще улесни 
преминаването на товар-
ните влакове. С подписва-

нето на втория документ 
се цели да бъде установено 
институционално сътруд-
ничество, за да се опре-
дели рентабилност та на 
изпълнението на бъдещи 
инфраструктурни проекти 
за изграждане на приста-
нищни съоръжения, необхо-
дими за претоварване на 
втечнен природен газ по 
река Дунав, в контекста 
на обявеното изграждане 
на газопреносна връзка 
между България и Сърбия.

По време на церемони-
ята в МС бе сключен и ме-
морандум за разбирател-
ство в областта на труда 
и социалната политика, 
който беше парафиран 
от министъра на труда и 
социалната политика на 

България Бисер Петков и 
Зорана Михайлович. 

Визитата на прези-
дента на Сърбия продължи 
със среща с вицепремиера 
и министър на външните 
работи Екатерина Захари-
ева. Те обсъдиха основния 
външнополитически при-
оритет на Българското 
председателство на Съве-
та на ЕС – европейската 
перспектива на Западни-
те Балкани, напредъкът на 
Сърбия в преговорите за 
присъединяване и др. 

„Важна е съвместната 
работа на България и Сър-
бия относно транспорта 
по р. Дунав, това ще ни 
осигури газова независи-
мост“, сподели Екатерина 
Захариева по време на съв-

местен брифинг с Алексан-
дър Вучич. „Ключово е да 
развием инфраструктура-
та, така че един от наши-
те приоритети е Коридор 
10. Подписаните споразу-
мения ще ускорят разви-
тието на железопътната 
част от този коридор. Не 
без значение е и съвмест-
ната работа на двете пра-
вителства по отношение 
на газовите връзки“, каза 
министър Захариева.

В рамките на посеще-
нието си в България прези-
дентът Александър Вучич 
разгледа и столичното 
метро заедно с кмета на 
София Йорданка Фандъко-
ва и изп. директор на „Ме-
трополитен“ ЕАД проф. д-р 
инж. Стоян Братоев.

 от стр. 1
Снимки Румен Добрев

Мирослав Еленков

В сградата на Камарата на строители-
те в България (КСБ) се проведе учредително 
събрание за създаване на Секторен консул-
тативен съвет в отрасъл „Строителство“. 
На него присъстваха изп. директор на КСБ 
инж. Мирослав Мазнев, инж. Виолета Ан-
гелива, експерт в КСБ, представители на 
„Строителна квалификация“ ЕАД към КСБ 
и ректори на висши учебни заведения. Се-
кторният консултативен съвет се струк-
турира в рамките на проекта „Разработва-
не и внедряване на информационна система 
за оценка на компетенциите на работната 
сила по браншове и региони”, осъществяван 
от Българската стопанска камара в парт-
ньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа“. 

Целта на Съвета е да утвърждава пре-
поръчителните професионални стандарти 
в сферата на строителството, да разра-
ботва и предлага политики и стратегии за 
пазара на труда на секторно ниво, да прие-
ма препоръчителни социалноосигурителни 
прагове за бранша и да прави предложения 
за актуализиране на националния класифи-
катор на професиите и длъжностите.

„Този Секторен консултативен съвет 
идва в един труден момент за бранша. 
Вече започваме да усещаме сериозна липса 
на квалифицирани кадри в отрасъла“, каза 
инж. Мирослав Мазнев. По думите му през 
2008 г., когато е бил бумът на високото 
строителство, браншът е подготвил из-
ключителни професионалисти. С настъп-
ването на финансовата и икономическата 
криза те са си потърсили работа в чужди 
държави, където по това време строител-
ството е продължавало. Инж. Мазнев под-
черта, че острата нужда от работници се 
е почувствала в края на предишния програ-
мен период, когато е било налице динамично 
строителство на магистрали, пречиства-
телни съоръжения и са реализирани мащаб-
ни дейности при изпълнение на проекти за 
водни цикли. 

„В последните години строителният 

сектор се преориентира към дейности, 
свързани с енергийна ефективност, и про-
блемът с кадрите отново е сериозен. През 
2018 г. очакваме ръст на строителството 

във връзка с изпълнението на европейски-
те проекти, които ще бъдат финансирани 
през настоящия програмен период, и това 
налага да се подготвим за по-сериозни 
обекти. Проблемът с квалификацията и 
оценката на компетентността в сектор 
„Строителство“ ще се окаже от решава-
ща роля. Затова КСБ горещо приветства 
създаването на Секторния консултати-
вен съвет и е готова да му съдейства по 
всички възможни начини“, каза още изп. 
директор на КСБ. 

По време на заседанието за председа-

тел на Секторния консултативен съвет бе 
избрана инж. Виолета Ангелиева, а за секре-
тар - Любка Денева. В състава му влизат 
експерти и ректори на висши учебни заве-
дения.

В работата на секторния съвет от из-
ключително значение е и активното учас-
тие на работодателите, върху които пряко 
рефлектират наболелите проблеми в осигу-
ряването на високо компетентна, знаеща и 
мотивирана работна сила. Ето защо форма-
тът му е отворен за всички желаещи фирми 
от бранша да изразят своята позиция.

Снимка авторът
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 Емил Христов

„Има три варианта 
за деление на страната 
– с шест, пет и чети-
ри района. Всеки от тях 
има своите предимства 
и недостатъци, затова 
предложенията ще бъдат 
обект на широко общест-
вено обсъждане в цялата 
страна през следващите 
месеци и едва когато се 
чуят всички мнения, пози-
ции и аргументи, ще бъде 
взето решение.“ Това зая-
ви министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Николай 
Нанков по време на пър-
вата дискусия за новото 
райониране на България, 
която се проведе в „София 
Тех Парк“. На събитието 
присъстваха и зам.-минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Деница Николова, 
кметът на Столичната 
община Йорданка Фан-

дъкова и зам.-кметът по 
направление „Финанси и 
стопанска дейност“ Дончо 
Барбалов.

Министър Нанков под-
черта, че вторият ва-
риант се доближава до 
най-дългосрочната де-
мографска устойчивост, 
която ведомството тър-
си. Той предвижда Бълга-

рия да бъде разделена на 
четири района – Югозапа-
ден (включващ области-
те Софийска, София-град, 
Благоевград, Кюстендил и 
Перник), Тракийско-Родоп-
ски (Пазарджик, Пловдив, 
Стара Загора, Хасково, 
Кърджали и Смолян), Чер-
номорски (Сливен, Ямбол, 
Бургас, Варна, Добрич и 

Шумен) и Дунавски (Тър-
говище, Видин, Монта-
на, Враца, Плевен, Ловеч, 
Габрово, Велико Търново, 
Русе, Разград и Силистра). 
„Вторият вариант е най-
балансиран. При него е 
спазено естественото 
географско деление на 
страната и дава възмож-
ност за използване на 

потенциала на р. Дунав и 
Стара планина. Следват 
се традиционни и утвър-
дени с годините култур-
но-икономически връзки 
между дунавските, черно-
морските и тракийските 
общини. В Стара Европа 
районите имат имена, 
като например Тоскана и 
Умбрия в Италия, Тирол 
в Австрия, Бавария и Ба-
ден-Вюртемберг в Герма-
ния. По същия начин и у 
нас териториите могат 
да носят имена на база 
определени географски 
характеристики“, посочи 
министърът.

Николай Нанков обясни, 
че промяната цели създа-
ването на силни и жизнени 
райони, които да са добре 
географски обособени и 
стабилни по отношение 
броя на населението. По 
думите му така ще по-
стигнат и по-добри ус-
ловия за европейско фи-
нансиране в предстоящия 

програмен период. 
По време на дискусия-

та сериозно внимание бе 
обърнато върху темата 
дали София да бъде обо-
собена в отделен район, 
както е предложено в 
третия вариант. Според 
министър Нанков столи-
цата не трябва да се обо-
собява в отделен район, а 
да бъде част от голям. 
Същата позиция изрази и 
кметът Йорданка Фандъ-
кова. Според нея остава-
нето на столицата като 
част от Югозападния 
район ще бъде приемливо 
решение, защото това 
ще гарантира по-добър 
достъп до европейско фи-
нансиране в периода след 
2020 г. Двамата бяха еди-
нодушни и за това, че в 
центъра на териториал-
ната политика трябва да 
са хората, като се следва 
принципът, че средства-
та се насочват там, къ-
дето са те.

Свилена Гражданска 

Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройство-
то (МРРБ) обяви нова възможност 
за финансиране на проекти за енер-
гийна ефективност (ЕЕ) на пуб-
лични и жилищни сгради в 28 малки 
общини за 34 млн. лв. Средствата 
се осигуряват от ОП „Региони в 
растеж 2014 - 2020“ по процедура 
„Енергийна ефективност в пери-
ферните райони – 2“ на база спес-
тен ресурс от първата покана по 
мярката. Управляващият орган на 
програмата публикува проект на 
насоки за кандидатстване на ин-
тернет страницата на МРРБ и на 

www.bgregio.eu.
Продължението на мярката е 

насочено към надграждане на резул-
татите от изпълнението на пър-
вата процедура „Енергийна ефек-
тивност в периферните райони”, по 
която вече са сключени и се реали-
зират 170 договора за подобряване 
на ЕЕ на 574 здания - 401 жилищни и 
173 публични, на обща стойност 171 
млн. лв. В резултат от дейности-
те повече от 4600 домакинства 
ще подобрят топлинния комфорт в 
своите сгради и ще спестят както 
от потребяваната енергия, така и 
от заплащаната за нея цена.

Новата мярка предвижда об-
новяване на публичните здания на 

държавната и общинската адми-
нистрация, на общински сгради 
от образователната, културната 
и социалната инфраструктура и 
подкрепящи мерки на жилищния 
фонд с цел повишаване на ЕЕ в 
малки градове. Общините, които 
могат да кандидатстват за сред-
ства по тази мярка, са Ботевград, 
Берковица, Белоградчик, Генерал 
Тошево, Девин, Елхово, Златоград, 
Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, 
Карнобат, Мездра, Малко Търново, 
Никопол, Нови пазар, Нова Загора, 
Поморие, Попово, Пещера, Провадия, 
Разлог, Сандански, Свиленград, Са-
моков, Севлиево, Троян, Тутракан и 
Червен бряг.

Свилена Гражданска 

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) изда-
ва по електронен път удостоверения на фирмите за вписване в 
регистъра на консултантите за оценяване на съответствието 
на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен 
надзор. Това съобщават от Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ) и допълват, че услугата е 
част от мерките, които ведомството предприема за облекчаване 
на административната тежест и подобряване на условията за 
обслужване на бизнеса. 

Инвеститорите могат да заявят онлайн и за настъпили про-
мени в съдържанието на издадено удостоверение/лиценз. Удъл-
жаването на срока на издаденото удостоверение/лиценз - с пет 
години, също може да стане по електронен път. В този случай се 
подава само една декларация, без да са необходими други докумен-
ти за фирмата и нейните екипи.

За последните шест години ДНСК е издала около 750 удостове-
рения за надзорна дейност на компании от цялата страна.

Росица Георгиева

„До 2050 година 1/3 от насе-
лението на страната ще живее в 
София, а концентрацията на инвес-
тиции ще продължи да се увеличава. 
Нашата цел е да затворим някои 
вратички в законодателството. 
Ситуацията на полузаконност пречи 
на всички - и на администрацията, 
и на бизнеса”. Това каза главният 
архитект на Столичната община 
Здравко Здравков по време на среща 
на тема „ЗУТ и ЗУЗСО – предизвика-
телства пред бизнеса с имоти“, ор-
ганизирана от електронния портал 
Imoti.net. В нея участваха и Любомир 
Георгиев, директор на общинското 
предприятие „Софпроект - Общ гра-
доустройствен план” - София, арх. 
Петкана Бакалова, зам.-председа-
тел на Камарата на архитектите 
в България, Димитър Танев, пред-
седател на Нотариалната камара 
и представители на агенции за не-
движими имоти. От страна на Ка-
марата на строителите в България 
се включи експертът инж. Виолета 
Ангелиева. 

Арх. Здравков представи про-
мените в Закона за устройство 

и  застрояване  на 
Столичната община  
(ЗУЗСО), които пред-
стои да бъдат разгле-
дани на второ четене 
от Народното събра-
ние. „Липсата на ясни 
регламенти къде, как-
во и с каква височина 
може да се изгражда е 
причина сградите ви-
зуално да не изглеждат добре. С про-
мените в закона се предвижда в зо-
ната след Софийския околовръстен 
път допустимата височина да е 15 м, 
в центъра – 50 м, а за останалата 
част на града – 75 м. Ще определим и 
зони за много високо строителство, 
но това ще стане с изменение на 
Общия устройствен план на града”, 
обясни арх. Здравков.  

Според арх. Бакалова е необходим 
нов Закон за устройство на терито-
рията, тъй като има свръхрегулация 
на строителството чрез прилагане-
то на 50 закона и 400 наредби. Спо-
ред нея нормативният акт трябва 
да мине на забранителен режим и да 
е ясно какво може и не може да се 
случва, тъй като в момента същест-
вува субективизъм при прилагането 

на правилата. Председателят на Но-
тариалната камара Димитър Танев 
постави въпроса за изграждане на 
информационна система, свързана 
с издаването на строителни раз-
решителни. Той предложи водената 
от него съсловна организация да пре-
достави своя опит при електронния 
обмен на данни. Танев постави и въп-
роса за регламентирането на ста-
тута на паркоместата, тъй като в 
момента банките не кредитират за-
купуването на такива. Предложение-
то за свързването на информацион-
ните системи и на Нотариалната 
камара и Направление „Архитектура 
и градоустройство” на Столичната 
община беше посрещнато позитив-
но и от главния архитект Здравко 
Здравков. 

Снимка Румен Добрев
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Росица Георгиева

„Наше задължение е да пазим 
и предадем на следващите поко-
ления обектите с културно значе-
ние. Първата стъпка за тяхното 
запазване е да им се определи статут на културна ценност или да 
им бъде върнат, ако е бил отнет. Окончателно решение за това дава 
Министерството на културата. Столичната община (СО) настоява 
на сградата на Царските конюшни да се даде най-високият статут 
на културна ценност. Изключително важно е обектът да бъде за-
щитен и да получи юридическо признание.“ Това каза зам.-кметът на 
София по направление „Култура, образование, спорт и превенция на 
зависимости” доц. д-р Тодор Чобанов по време на пресконференция, в 
която участваха и министърът на културата Боил Банов, и главният 
архитект на СО арх. Здравко Здравков.

По думите на доц. Чобанов на територията на София има 1400 
обекта със статут на културна ценност, като 850 от тях са разпо-
ложени в централната градска част. Столичната община предлага 
статут на културна ценност да получи и сграда на ул. „Хан Крум”, 
както и да се уреди този на Амфитеатъра на Сердика на бул. „Княз 
Александър Дондуков”. 

„По всички предложения на кмета на Столичната община сме 
завели преписки и действаме“, каза министър Банов. По повод Цар-
ските конюшни той заяви, че Националният институт за недвижимо 
културно наследство счита, че обектът има качествата да бъдат 
обявен за паметник на културата, като в много оперативни срокове 
трябва да се идентифицират всички собственици, за да бъде завър-
шена процедурата.

По време на пресконференцията стана ясно още, че се подготвят 
промени в Закона за културното наследство, които предстои да бъ-
дат внесени за разглеждане в Народното събрание. Едно от изменени-
ята, което се предлага, е всички собственици на имоти - паметници 
на културата, да бъдат освободени от плащане на данък сгради. 
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Мирослав Еленков 

ЕС трябва да играе 
водеща роля в Све-
товната търговска 
организаци я  (СТО) , 
като отстоява една 
отворена, основана на 
правила многостранна 
търговска система, 
и се противопоставя 
на всички опити тя да 
бъде отслабена. Около 
тази теза се обедини-
ха министрите, отго-
варящи за търговията 
в ЕС, на неформален 
съвет, който се про-
веде в рамките на ка-
лендара на Българско-
то председателство 
на Съвета на ЕС 2018. 
В заседанието участ-
ваха министърът на 
икономиката Емил Кара-
николов и европейският 
комисар по въпросите 
на търговията Сесилия 
Малмстрьом.

„На европейско ниво 
се обсъжда въвеждане 
на механизъм за регула-
ция на чуждестранните 
инвестиции в ЕС.“ Това 
обяви  еврокомисарят 
Малмстрьом. По думите 
й подобна регулация е не-
обходима, за да се избег-
не възможен негативен 
отзвук при някои критич-
ни инвестиции върху дру-
ги страни членки. „Меха-
низмът трябва да работи 
така, че информацията 

да се споделя по целесъ-
образен начин“, допълни 
тя. Според Малмстрьом 
Европа трябва да при-
ветства чуждестран-
ните вложения, но и да 
бъде бдителна в случаи, 
в които инвеститорите 
се стремят към придо-
биването на активи от 
изключително значение 
за обществената сигур-
ност. 

Еврокомисарят разяс-
ни, че функциите за кон-
трол и проверка на пре-
ките вложения няма да 
бъдат изцяло в ръцете на 
Европейската комисия, 
както и че членките на 

ЕС няма да бъдат принуж-
давани да приемат ре-
сорно законодателство. 
Малмстрьом допълни, 
че вече половината от 
страните от ЕС имат 
подобни нормативи и че 
в крайна сметка те ще 
взимат решение относно 
качеството и резултата 
от инвестициите.

Ем и л  Кар ан и колов 
заяви, че Българското 
председателство отчи-
та важността на пред-
ложението за създаване 
на скрининг за преките 
чуждестранни вложения 
и ефекта, който той ще 
има върху сигурността и 

опазването на общест-
вения ред. „Единни сме в 
решението да се проти-
вопоставим на опити за 
подкопаване и отслабва-
не на многостранната 
търговска система и за 
това, че има възможнос-
ти за по-добро функцио-
ниране на СТО“, допълни 
министърът.

На неформалното за-
седание министрите на-
правиха преглед и на ак-
туалното състояние на 
водените от ЕС прего-
вори по споразуменията 
за свободна търговия с 
Мексико и страните от 
Меркосур. 

Мирослав Еленков

„Потребителите в Ев-
ропа трябва да имат ед-
накви права, независимо 
къде живеят“. Това заяви 
еврокомисарят по въпро-
сите на търговията Сеси-
лия Малмстрьом по време 
на дискусия, посветена на 
търговията в ЕС, която се 
проведе в София. В съби-
тието участва и предсе-
дателят на парламентар-
ната Комисия по околната 
среда и водите Ивелина 
Василева.

„Искаме навсякъде в 
ЕС да бъде лесно да се 
прави бизнес. Имаме оба-

че и политика за защита 
на нашите правила, за да 
сме сигурни, че страните 
не се занимават с нелоял-
на конкуренция. Опитваме 

се да се борим с нелоялна-
та конкуренция по подхо-
дящ начин“, заяви Малмс-
трьом. Еврокомисарят 
коментира и темата за 

данъците и посочи, че се 
полагат усилия в борбата 
срещу избягването на да-
нъци, така че фирмите да 
могат да си плащат нало-
зите там, където изпъл-
няват своята търговска 
дейност.

От своя страна Ивели-
на Василева отбеляза зна-
чението на търговските 
споразумения с други дър-
жави. „Търговската инте-
грация с големите светов-
ни икономики е добър шанс 
за развитие на България. 
Като държава разчитаме 
на чуждестранните ин-
вестиции, а търговските 
споразумения ги улесняват 
и насърчават“, заяви тя.

Сесилия Малмстрьом, еврокомисар по въпросите на търговията: 

Елица Илчева

По-широк достъп до 
култура, запазване на кул-
турното многообразие, не-
обходимост от по-сериозно 
обществено финансиране, 
мобилност на творците  
-  това бяха част от пос-
ланията, около които се 
обединиха ресорните мини-
стри на страните членки 
на ЕС след неформален съ-
вет, състоял се в рамките 

на Българското председа-
телство. В него участваха 
министърът на културата 
Боил Банов и Тибор Навра-
чич, еврокомисар по образо-
ванието, културата, младе-
жта и спорта.

„Културата има потен-
циала да бъде водеща сила 
в спешната нужда от спло-
тяване на европейските 
общества. Дълбоко вярвам, 
че нейна е първостепен-
ната роля за бъдещето на 

ЕС и България, защото тя 
е универсален език на вза-
имно разбирателство и от 
нас зависи подобряването 
на условията за развитие, 
както и насърчаването на 
междукултурния диалог. В 
този процес е необходимо 
да обърнем достатъчно вни-
мание на потребностите на 
младите хора, защото те 
имат особено място за оси-
гуряване на приемственост 
и запазване на европейски-

те ценности за следващите 
поколения“, заяви министър 
Банов. Той допълни, че в кон-
текста на Европейската 
година на културното на-
следство Българското пред-
седателство на Съвета на 
ЕС има за цел да допринесе 
за утвърждаване мястото 
на културата и културното 
наследство в политическия 
дневен ред на Съюза.

„Ще се опитаме да убе-
дим финансовите министри 

на държавите от ЕС да ин-
вестират повече в култура-
та. Тя е мощен инструмент, 
но не може да функционира 
във вакуум, в празно прос-
транство. Трябва да изгра-
дим образа на културата не 
само като развлекателно 
хоби, но и като полезна по-
литика, която да допринесе 
за социалното сближаване. 
Целта ни е да я насърчава-
ме като двигател на ико-
номическото и социално 

Мартин Славчев

Правителството одобри проект на Споразумение 
между Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ) и Европейската банка за възстановяване и раз-
витие (ЕБВР) за предоставяне на помощ при изпълнение 
на проекти. Документът предвижда МОСВ да получи 
консултантски услуги за актуализация на предварител-
на оценка на финансови инструменти и инвестиционна 
стратегия по Оперативна програма „Околна среда 2014 
- 2020“. Така на министерството ще бъде оказано съдей-
ствие за проучване на по-широк кръг от възможности за 
финансиране, включително анализ на възникнали промени 
в пазарните условия.

Предвижда се и актуализиране на инвестиционните 
стратегии по приоритетни оси 1 „Води“ и 2 „Отпадъци“ 
и изготвяне на инвестиционна стратегия по 5 „Подо-
бряване качеството на атмосферния въздух“. По този 
начин ще се подпомогнат усилията на страната ни за 
насърчаване участието на инвеститори и финансови 
институции от частния сектор в екологични проекти.

развитие на ЕС и на мира в 
Европа“, заяви Тибор Навра-
чич. „Много се радвам, че 
Българското председател-
ство предлага темата за 
европейската идентичност 
чрез образование и култу-
ра. Това са двата основни 
стълба на нашите обще-
ства и икономики, затова 
трябва да създаваме връз-
ките им с други политики. 
Искаме да ги насърчаваме 
като двигател на икономи-
ческото и социално разви-
тие на ЕС и на мира“, каза 
още Наврачич.

Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер:

Мирослав Еленков

„ЕС остава силно ангажиран с европейските перс-
пективи за страните от Западните Балкани. Те имат 
желание да предприемат реформи, необходими за при-
съединяване към ЕС.“ Това каза председателят на Ев-
ропейската комисия Жан-Клод Юнкер на съвместна 
пресконференция с премиера Бойко Борисов след среща 
с лидерите на страните от Западните Балкани в София. 

Жан-Клод Юнкер подчерта, че досега резултатите 
от Българското председателство на Съвета на ЕС са 
много добри. Той заяви, че скоро в София ще има среща 
на върха за Западните Балкани, на която ще се дискути-
ра разширяването на ЕС. „Връщам се в Брюксел убеден, 
че мястото на Западните Балкани е в ЕС. Мисля, че 
трябва да се съсредоточим не върху датите, а върху 
самия процес. Работа на ЕС е да направим всичко въз-
можно максимален брой държави да отговорят на кри-
териите за присъединяване“, посочи Юнкер.

„България и страните от Западните Балкани раз-
читат много на помощта от Европейската комисия. 
Регионът е неделима част от Европа и включването 
им в общото европейско пространство на сигурност и 
икономическо развитие е от стратегическо значение за 
трайната стабилност на целия ЕС“, заяви на свой ред 
премиерът Борисов. Той отбеляза, че активно се рабо-
ти за подобряване на свързаността на всички столици 
на Балканите. „Всички държави трябва да представят 
вече ясни и готови проекти за изграждане на приори-
тетната инфраструктура в страните им. По време на 
срещата в София ще трябва да обсъдим и финансира-
нето на свързаността на региона“, подчерта Борисов 
и допълни, че приоритетни са коридорите 4, 8 и 10 и 
Магистралата на мира.
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                               Ще очаквам от Камарата на строителите в България          

Милена Дамянова, председател на Комисията по образованието и          

Свилена Гражданска 

Г-жо Дамянова, преди 

дни се проведе съвместно 

заседание на оглавявана-

та от Вас парламентарна 

Комисия по образование-

то и науката заедно с Ко-

мисията по икономиче-

ска политика и туризъм 

и с Комисията по труда, 

социалната и демограф-

ската политика. На него 

бяха изслушани трите 

министерства – на обра-

зованието и науката, на 

труда и социалната поли-

тика и на икономиката, за 

развитието на дуалната 

система у нас. Какви бяха 

резултатите от заседа-

нието?   

Преди няколко седмици 
излезе поредното проуч-
ване, в което се посочва, 
че 40% от предприемачи-
те в България смятат, че 
поради  липса на кадри в 
близките години бизнесът 
им ще спре да се развива. 
Този изключително висок 
процент налага бързи ре-
шения и усилена работа за 
създаването на специали-
сти, които да гарантират 
бъдещето на индустрията 
и икономиката у нас. Това, 
което е необходимо за 
стабилната бизнес среда, 
е предвидимостта, а тя 
ще се осигури чрез моти-
виране на младите хора и 
на учениците в образова-
телната система. Не мо-
жем да губим повече време 
в разговор къде да бъде 
регламентиран трудови-
ят договор на учениците, 
обучавани чрез дуалната 
система, дали в Кодекса на 
труда или в специалния За-
кон за професионално обра-
зование и обучение (ЗПОО), 
трябва ли да имат отпуск, 
или пък ваканцията им е 
достатъчна. Това са важни 
въпроси, но администра-
тивни, които се разиск-
ват повече от две години 
от стартирането на про-
екта „Дуално образование 
за модерните изисквания 
и нужди на обществото“  
(ДОМИНО). Смятам, че е 
несериозно да се фокуси-
раме само върху детайли 
и това да се използва за 
спиране развитието на 
системата в национален 
мащаб. Точно затова и на 
заседанието на трите ко-
мисии, в което участваха 
около 60 народни предста-
вители, взехме решение до 
края на март съответните 
министерства да ни пред-
ставят законодателни 
предложения, изготвени от 
съвместна работна група, 
които да е преодоляла про-
блемите. Казах го и по вре-
ме на дискусията – на мен 
ми омръзна от стратегии, 
концепции и други подоб-
ни документи, които сами 
по себе си са добри, но не 

водят до нищо конкретно 
като резултат. Смятам, 
че бизнесът и държавата 
имат нужда от ясни реше-
ния. Това е становището 
на образователната коми-
сия и мотивът за съвмест-
ното заседание.

К акв и  р е з ул т а т и 

отчитате от проекта  

ДОМИНО? Какви предизви-

кателства се откриха при 

осъществяването му? 

Ще припомня, че въвеж-
дането на дуалното обуче-
ние у нас не започва с него. 
Първият пилотен проект 
в България приключи през 
2010 г. Той се изпълнява-
ше от Министерството 
на образованието и наука-
та, Германо-българската 
индустриално-търговска 
камара, Германското дру-
жество за техническо 
сътрудничество, три про-
фесионални гимназии и 
три водещи големи  пред-
приятия у нас. Бяха раз-
работени учебни планове, 
стандарти за три профе-
сии – техник на енергийни 
съоръжения и инсталации, 

оператор в производство-
то на облекло и машинен 
техник. Въз основа на ре-
зултатите от проекта 
бяха подготвени промени 
в ЗПОО и бяха подложени 
на обществено обсъждане 
през 2013 г. Поради предс-
рочното прекратяване на 
мандата на първото прави-
телство с премиер Бойко 
Борисов те не можаха да 
бъдат приети от Минис-
терския съвет и внесени 
в Народното събрание. То-
гава екипът на Министер-
ството на образованието, 
науката и младежта  с ми-
нистър акад. Стефан Во-
деничаров и аз като негов 
заместник с ресор средно 
образование разработи-
хме модел за партньор-
ство между предприятие 
и професионална гимназия 
със съответните срокове 
и дейности. За съжаление 
нашата инициатива ос-
тана само на хартия и на 
електронната страница на 
ведомството. След това 
през 2014 г. от парламен-
тарната група на ГЕРБ 
внесохме измененията в 

ЗПОО. Министерството 
също се включи с предло-
жения. С пълно единодушие 
42-рото Народно събрание 
през 2014 г. прие поправки-
те. Те дадоха възможност 
за активно въвеждане 
на дуалната система на 
професионалното обра-
зование и обучение. След 
това през 2015 г. започна 
проектът ДОМИНО, който 
е на стойност 3,535 млн. 
швейцарски франка, като 
приносът на Швейцария е 3 
млн. швейцарска франка. Не 
можем обаче да разчитаме 
единствено и само на про-
ектите. В България въвеж-
дането на дуално обучение 
трябва да е национална 
политика. Бизнесът се 
нуждае от тази система. 
На всеки форум се повдига 
въпросът за липсата на 
кадри. 

Към днешна дата има-
ме 58 паралелки по дуална-
та система. Процентът 
на професионалните гим-
назии, работещи по нея, е 
16, който никак не е висок. 
Има какво да се прави, но 
на първо място трябва да 

се изчистят норматив-
ните пречки, които бяха 
изказани от професио-
налните гимназии и от 
бизнеса на съвместното 
заседание. Това са въпро-
си, които чувам сигурно за 
втора поредна година, и се 
надявам наистина минис-
терствата да постигнат 
съгласие, защото е несери-
озно спорът за това, къде 
да бъде уреден трудовият 
договор на учениците, да 
бъде пречка за въвеждане-
то на системата в цялата 
страна. 

За ползите от дуално-
то обучение можем да го-
ворим много. Доказват го 
и резултатите от проек-
тите, защото то не касае 
само мястото, където се 
провежда, но и всички аспе-
кти на ПОО – финансиране, 
учебни програми и планове, 
трудови договори и т.н. 
В държавите, в които се 
прилага – Германия, Швей-
цария и Австрия, имаме 
изключително голямо фи-
нансово участие от стра-
на на бизнеса. В Германия 
например 2/3 от обучение-
то се поемат от страна 
на фирмите. Средствата 
за останалата част - те-
оретичната подготовка, 
се осигуряват от провин-
циите през бюджетите, 
които получават от държа-
вата за училищата. Това е 
сериозен ангажимент от 
страна на компаниите. 
Много хора са ми задавали 
въпроса каква е ползата 
за фирмите от финансово 
участие и от въвеждането 
на дуалната система. На 
първо място се обучават 
кадри, които са необходи-
ми за конкретния бранш. Те 
буквално след завършване 
на училище са готови да 
работят и имат висока 
продуктивност. За много 
кратко време бизнесът по-
лучава и добре обучени ка-
дри, разбира се, начинаещи, 
но на ниска цена, тъй като 
заплащането на учениците 
е доста по-ниско от това 
на един вече висококвали-
фициран работник с натру-
пан трудов стаж. 

Какви са ползите за 
децата, е тема, на която 
искам да обърна повече 
внимание, защото като че 
ли най-големият проблем 
на ПОО у нас е липсата на 
интерес от страна на ро-
дителите и на децата към 
него. Конкуренцията между 
профилираните гимназии и 
професионалните е доста 
сериозна при план-приема и 
тя подобрява качеството 
на образованието, но тряб-
ва да приложим всички уси-
лия да привлечем младите 
хора към ПОО и да покажем 
ползите от него. На първо 
място дуалната система 
предоставя възможност 
за ранен информиран избор 

за професионална кариера. 
На практика учениците 
ще придобият умения и ще 
могат да вземат решение 
дали ще продължат да се 
развиват в тази посока или 
не. На второ място трябва 
да е ясно, че записвайки се  
в професионална гимназия 
(ПГ), младежите не са ли-
шени от възможността  
да следват в универси-
тет. Това е важно да се 
подчертае, защото много 
от родителите смятат, 
че ако детето им учи в ПГ, 
то след това няма да има 
шанс да влезе във висше 
училище. В ПГ също се пре-
подават чужди езици, и то 
на изключително високо 
ниво. Така децата ще по-
лучат професия, която ще 
гарантира заетостта им 
и реализацията им на паза-
ра на труда, и ще притежа-
ват компетентностите, 
необходими на всеки млад 
човек, който иска да бъде 
успешен в нашето съвре-
мие. 

Според мен е нужно 
държавата да работи по-
вече по темата за кариер-
ното развитие. Заедно със 
Съвета на жените в бизне-
са ще проведем кампания, в 
която водещи млади хора, 
реализирали се кариерно, да 
могат да разкажат за себе 
си на децата, на които им 
предстои да направят своя 
избор след 7-и клас. Това е 
изключително важно, защо-
то много по-работеща би 
била система, в която хора 
от самия бизнес показват 
професията. Така ученици-
те лично ще разберат до 
какво развитие могат да 
достигнат, ако я изберат. 
Тук трябва, разбира се, ак-
тивно да се включи бизне-
сът, защото той по-добре 
от кариерните консултан-
ти в училищата и от учи-
телите може да мотивира 
децата. 

Инициативата ни със 
Съвета на жените в биз-
неса няма да е първата, 
която провеждаме заедно. 
Миналата година органи-
зирахме Лидерска академия 
на новоназначени дирек-
тори, за да можем по този 
начин да допринесем за 
подобряване на партньор-
ствата между училищата 
и бизнеса. Имаше изключи-
телно позитивни резулта-
ти от това.

На следващо място 
трябва да подчертаем 
ползите от дуалното 
обучение за държавата. 
Най-напред е ниската мла-
дежка безработица. Този 
ефект се вижда във всички 
държави, в които е прило-
жена системата. Знаете, 
че в Германия, Австрия и 
Швейцария процентът е 
3 - 4. Намалява и броят на 
отпадналите ученици. Това 
се доказа чрез проектите, 
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         да споделят опита си при подготовката на кадри 

          науката в 44-тото Народно събрание:

които се реализират у нас. 
Една от причините децата 
да напускат образовател-
ната система е липсата 
на мотивация за учене. 
Когато обаче те усвояват 
дадена професия на само-
то работно място, виждат 
перспектива за развитие, 
получават стипендия, без-
спорно се повишава про-
центът на оставащите, 
създават се трудови нави-
ци и т.н. В бъдеще това би 
довело до предвидимост-
та, за която говорихме в 
началото, и стабилността 
на бизнес средата, която 
е изключително важна за 
привличане на чужди инвес-
титори у нас.

Все повече в света се 
говори за споделена иконо-
мика. Има архитекти, из-
граждащи цели квартали 
със собствени енергийни 
източници. В Дубай обмис-
лят въвеждането на летя-
щи таксита. В България 
индустрията на високите 
технологии също се разви-
ва с добри темпове. Днес 
стругарите не са работ-
ници, които са потънали 
в машинно масло, а хора, 
управляващи изключител-
но сложни съоръжения с 
таблети, т.е. професиите 
и изискванията към тях са 
много променени. Ако днес 
за тях са нужни висококва-
лифицирани кадри, то след 
пет години ще са необхо-
дими още по-интелигентни 
и можещи млади хора, кои-
то днес са в училище. Ако 
ние сега не ги мотивираме 
да изберат една или друга 
професия, която е важна 
за икономиката ни, ще 
продължим с лошите ста-
тистики, с отпадането на 
децата от училище, с тър-
сенето на решения как да 
възродим един или друг сек-
тор и да стабилизираме 
даден регион на страната. 
Според скорошно проучва-
не две трети от България 
са икономическа пустиня. 
Сигурно е така, но когато 
липсват кадри, няма как да 
имаме бизнес. 

Трябва конкретика и е 
нужно да се направи кар-
та на професионалното 
образование в България. 
Нямам предвид тази, коя-
то се опита да реализира 
МОН в предишния мандат, 
позиционирайки професио-
налните гимназии. В мо-
мента Столичната общи-
на и Столичната агенция 
за приватизация и инвес-
тиции работят по плат-
форма, на която ще бъдат 
отразени всички училища 
и университети с видове-
те паралелки и специал-
ности. Бизнесът ще има 
възможност да участва, 
като въвежда там своите 
изисквания за кадри, публи-
кува свободните работни 
места и стажантските 

си програми. Това много 
ясно ще покаже тенденци-
ята за потребностите от 
работна ръка на фирмите 
на територията на СО. 
Доколкото съм запозната, 
платформата ще съдържа 
профилите и професиите, 
които са завършили учени-
ците допреди три години 
назад и които предстои да 
се дипломират през след-
ващите три. Въз основа 
на картата следва да се 
планира следващият план-
прием. За мен тя трябва 
да се направи на терито-
рията на цялата стра-
на, за да нямаме подобни 
статистики, че части от 
България са икономически 
пустини, че инвестито-
рите нямат интерес към 
страната ни, защото не 
могат да намерят кадри у 
нас. Ще припомня и данни-
те, с които започнах, че 
40% от фирмите предвиж-
дат, че няма да могат да 
се развиват заради липса 
на специалисти, а това на 
практика е една немалка 
част от бизнеса.

Как протича остана-

лата дейност на оглавя-

ваната от Вас комисия? 

Дуалното образова-
ние наистина е основна 
тема за нас. През първата 
седмица на април ще има 
следващо съвместно засе-
дание на трите комисии, 
на което отново ще про-
ведем изслушване на три-
те министерства, така 
че контролът от страна 
на законодателната власт 
ще бъде стриктен в след-
ващите месеци. В работ-
ната група ще се включат 
експерти от трите коми-
сии, които да проследят 
процеса на вземане на ре-
шения. 

Имахме изнесено засе-
дание, на което приехме на 
второ четене изменени-
ята в Закона за развитие 
на академичния състав, с 
които въвеждаме малко по-
вече прозрачност при избо-
ра на професори, доценти и 
т.н. Въвеждаме национал-
ни минимални критерии, на 
които трябва да отгова-
рят кандидатите за всяка 
една длъжност. Разбира се, 
всяко висше училище ще 
има правото да ги допълва. 

Длъжници сме на биз-
неса и на децата по от-
ношение на кариерното 
развитие, като има дър-
жави, в които то започва 
още от детската градина. 
Там на малчуганите по из-
ключително увлекателен 
и достъпен за тях начин, 
съобразен с възрастта 
им, им показват професи-
ите. Това се случва вече 
и в България, но не нався-
къде, през програмите за 
предприемачество, които 
въведохме още през пър-

вия мандат на кабинета 
„Борисов“. Включихме го 
и в новия Закон за преду-
чилищното и училищното 
образование. Тепърва пред-
стои тази система да се 
развива. Тя е ключова, за-
щото подпомага младите 
хора и децата в техния 
избор. Много често сту-
дентите разбират по вре-
ме на втори-трети курс, 
че специалността, която 
са избрали, не отговоря 
на техните интереси и на 
вижданията им за кариерно 
развитие. Това може да се 
предотврати в ранен етап, 
като България инвестира 
време и средства. Имаше 
един проект по ОП „Разви-
тие на човешките ресур-
си“ за назначаването на 
кариерни консултанти и за 
въвеждането на кариерно 
консултиране в училищата. 
Инициативата започна, но 
тя трябва да се развие във 
всички училища. 

Ще отбележа, че уче-
ниците от ПГ, които се 
обучават по новия Закон 
за училищното и преду-
чилищното образование, 
за втора матура ще по-
лагат държавен изпит за 
придобиване на професио-
нална квалификация. Тези, 
които обаче са по стария 
закон, вече имат възмож-
ност като втора матура 
да изберат и държавния 
изпит за придобиване на 
професионална квалифика-
ция. Това го въведохме по 
предложение на ПГ. Кога-
то отчитаме матурите, 
обясняваме, че на втората 
задължителна най-слабо 
са се представили децата 
от професионалните гим-
назии. Сега им даваме въз-
можност да покажат това, 

за което са учили през го-
дините, а не да избират ге-
ография например, защото 
просто трябва да се явят 
на нещо. 

В момента изгражда-
ме българска система за 
дуално обучение. Тя е раз-
работена съгласно нашия 
традиционен образовате-
лен модел, но има елемен-
тите на тези от Австрия, 
Германия и Швейцария. На-
дявам се, през следващата 
година да не отчитаме 
16% в ПГ, а много повече, 
защото това е пътят за 
развитие. Дуалната сис-
тема е инвестиция в бъ-
дещето. 

Какви законодател-

ни мерки са нужни, за да 

спре негативният процес 

част от дипломиращите 

се в университетите да 

излизат без необходими-

те способности? 

Промените бяха на-
правени през мандата на 
43-тото Народно събра-
ние. Приехме изменения в 
Закона за висшето образо-
вание, чрез които съобра-
зихме държавния план-при-
ем с качеството, като се 
използват данни от акре-
дитацията на университе-
тите и от рейтинговата 
система, която работи 
от доста години у нас. 
Отчита се реализацията 
на студентите. По този 
начин дадено висше учи-
лище получава финансира-
не от държавата само за 
тези специалности, които 
имат доказано добро ка-
чество. Моделът гаран-
тира по-голямо внимание 
на преподавателите към 
студентите и стимулира 
въвеждането на модерни 

методи на обучение. Това 
бе първата стъпка от про-
мените и нейният ефект 
ще се усети в близките 
три или четири години. За 
съжаление реформите в 
България дават резултат 
няколко години след това. 
В средното образование е 
дванайсет години. 

Висшите училища за-
почнаха да преструктури-
рат своите стратегии за 
развитие и да се съобра-
зяват с измененията на 
закона. 

Очаквам МОН да внесе 
промени в акредитацията 
на университетите. Това 
е тема, която според мен 
е по-важна от тази за 
управлението на висшите 
училища, защото акреди-
тацията дава външната 
оценка на качеството на 
образованието. Тук тряб-
ва да се подобрят проце-
дурите за акредитация и 
да се повиши участието 
на работодателите и на 
признати международни 
експерти при оценяването, 
за да имаме достоверна 
картина. Предстои регла-
ментиране на по-добри и 
гъвкави възможности из-
тъкнати професионалисти 
от бизнеса да участват в 
учебния процес.

Провеждате редовни 

изслушвания на минис-

търа на образованието 

и науката Красимир Въл-

чев. Какви са данните за 

изпълнението на ОП „На-

ука и образование за ин-

телигентен растеж 2014 

– 2020“? 

Действително всеки 
месец по правилника на 
парламента министърът 
на образованието ни гос-

тува в комисията. В края 
на януари бяха публикувани 
одобрените предложения 
за изграждане и развитие 
на Центрове за върхови 
постижения. Надявам се 
средствата за наука да 
доведат до проекти, които 
да са полезни за бизнеса и 
да повишат доверието в 
научните организации.  

Какво друго предстои 

в работата на образова-

телната комисия? 

Темите, по които го-
ворихме, са достатъчно 
големи задачи, върху които 
сме се съсредоточили. На-
дявам се до края на март 
да бъдат приети и в зала 
на второ четене промени-
те в Закона за академичния 
състав. 

Как протича парт-

ньорството Ви с Кама-

рата на строителите в 

България?  

Трябваше да осъщест-
вим среща в предходния 
мандат на Народното съ-
брание, за съжаление не 
успяхме. Надявам се тя да 
се реализира в най-скоро 
време. Един от приорите-
тите ни е развитието на 
професионалното образо-
вание. На срещата ще из-
кажем нашите виждания 
за законодателни промени. 
Ще очаквам от Камарата 
да споделят своя опит, 
защото доколкото знам, 
КСБ работи изключително 
добре с професионалните 
гимназии и има същест-
вен принос за обучението 
на кадрите. Надявам се 
да получим и предложения 
за изменения и очаквам да 
имаме ползотворно парт-
ньорство.  

По време на съвместното заседание на трите парламентарни комисии бяха обсъдени предизвикателствата пред развитието 

на дуалната система

Снимки Румен Добрев
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Инж. Йоана Бетова,
Експерт КСБ,
Екип на КСБ

Пазарът на общест-
вените поръчки е част 
от Брутния вътрешен 
продукт. Той е свързан 
с възлагането на публи-
чен ресурс, който тряб-
ва да бъде изразходван 
прозрачно и ефективно. 
Осигуряването на равно-
поставен достъп и конку-
рентна среда в сферата 
на обществените поръч-
ки е определящ фактор 
при формирането на биз-
нес климата, увеличава-
нето на чуждестранните 
и местните инвестиции, 
стабилизирането на бъл-
гарските фирми и пости-
гане на устойчив иконо-
мически растеж.

Мониторингът на 
обявените обществени 
поръчки е част от дей-
ността на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ). Той е насочен глав-
но към сектор „Строител-
ство“, като предоставя 
месечно информация от-
носно обхвата (предме-
та) на обявените тръж-
ни процедури, както и за 
необосновани прекомерни 
изисквания в критериите 
за подбор на изпълнител, 
които биха могли да са 
пречка за свободна и при-
чина за допускане на дис-
криминация в строител-
ния сектор.

По данни на Агенция-
та за обществени поръч-
ки (АОП) през декември 
2017 г. обявените об-
ществени поръчки в сек-
тор „Строителство“ са 
161 бр. с обща прогнозна 
стойност 242 млн. лв. В 
сравнение с предходния 
месец се отчита спад от 
0,6% на броя на обявлени-
ята, а на стойността от 
63,1%. 

Обявени обществени 

поръчки по вид строи-

телство

 „Инженерна инфра-
структура“ – Обявените 
поръчки в този сегмент 
са 36 бр., което предста-
влява 22,4% от всички за 
сектор „Строителство“. 
Те са с прогнозна стой-
ност 74 млн. лв., което е 
30,6% от общо обявената 
стойност на поръчките 
в сектора. Спрямо ноем-
ври 2017 г. обявените об-
ществени поръчки в „Ин-
женерна инфраструктура“ 
регистрират спад на броя 
от 14,3%, както и при 
стойността от 83,5%.

 „Сградно строи-
телство“  –  Делът на 
поръчките в сегмента 
е 18,6% от всички обяве-
ни, или 30 бр., които са с 
прогнозна стойност 65 
млн. лв., представляваща 
26,9% от общата. В срав-
нение с предходния ме-
сец обявените поръчки в 
„Сградно строителство“ 
регистрират спад на броя 

от 9,1% и ръст при стой-
ността от 1,5%.

 „Енергийна инфра-
структура“ – Обявените 
обществени поръчки в 
този сегмент са 26 бр., 
с дял от 16,1% от всички 
за сектора. Прогнозната 
стойност е 41 млн. лв., 
или 16,9 % от общо обя-
вената. Спрямо ноември 
2017 г. обявените поръчки 
в „Енергийна инфраструк-
тура“ регистрират ръст 
на броя от 18,2%, както 
и при стойността от 
13,9%.

 „Водоснабдяване и 
канализация“ – 15 бр. об-
ществени поръчки, или 
9,3% от всички, с про-
гнозна  стойност от 
17 млн. лв., или 7% от об-
щата. В сравнение с пре-
дходния месец обявените 
обществени поръчки във 
ВиК строителството ре-
гистрират спад от 21,1% 
при броя, както и на стой-
ността от 79,5%.

 „Проектиране и 
надзор“ – Обществени-
те поръчки са 54 бр., или 
33,6% от общо обявените, 
с прогнозна стойност 
45 млн. лв., или 18,6% от 
общата. Спрямо предход-
ния месец обявените по-

ръчки в сегмента регис-
трират ръст при броя от 
17,4%, както и на стой-
ността от 104,5%.

Дейности по изпълне-

ние на обществените 

поръчки по вид строи-

телство

 „Инженерна инфра-
структура“ 

 Изграждане, рекон-
струкция, ремонт на път-
на и жп инфраструктура, 
текущи ремонти на гор-
ски пътища и мостове – 
33,4%. 

 Изграждане, рекон-
струкция, благоустроява-
не на паркове, детски пло-

щадки, стадиони и зони за 
отдих – 11,1%. 

 Почистване и ко-
рекция на речни корита, 
отводняване и увелича-
ване на пропускателната 
способност на реките, 
изграждане на подпорни 
стени, укрепване на път, 
рехабилитация и поддър-
жане на пристанище – 
25%.

 Изграждане, рекон-
струкция, ремонт и под-
дръжка на улична мрежа 
– 22,2%.

 Сметища за битови 
и строителни отпадъци, 
рекултивация – 8,3%.

 ВиК 
 Строителство и ре-

монт на пречиствателни 
станции на битови и от-
падни води – 6,7%.

 Строителство и ре-
конструкция на водопро-
водни мрежи и канализа-
ционни системи – 93,3%.

 Сградно строител-
ство

 Ново строителство 
– 10%.

 Реконструкция, ре-
монтни работи и др. видо-
ве строителни дейности 
– 83,3% .

 Консервация и рес-
таврация – 3,3%. 

 Реконструкция, мо-
дернизация и внедряване 
на мерки за енергийна 
ефективност – 3,4%.

 Енергийна инфра-
структура

 Реконструкция, ре-

монт и внедряване на 
мерки за енергийна ефек-
тивност – 23,1%. 

 Инженеринг (проек-
тиране, строително-мон-
тажни работи, авторски 
надзор) – 19,2%. 

 Изграждане, рекон-
струкция, подмяна на пре-
носни и разпределителни 
мрежи и съоръжения към 
тях в електроснабдяване, 
топлоснабдяване, газо-
снабдяване – 57,7%.

 Проектиране и над-
зор

 Осигуряване на екс-
пертни и технически ус-
луги, консултации, техни-
ческа помощ – 14,8%. 

 Проектиране, изгот-
вяне на инвестиционен 
проект и авторски надзор 
– 35,2%.

 Оценка на съот-
ветствие, строителен 
надзор, инвестиционен 
контрол и изготвяне на 
паспорти за обекти – 
31,5%. 

 Обследване за енер-
гийна ефективност – 
5,6%. 

 Изготвяне на ус-
тройствен план – 3,7%.

 Изготвяне на идеен 
проект – 7,4%.

 Създаване на кадас-
трална карта и кадас-
трални регистри – 1,8%.

Обявени обществени  

поръчки над 5 млн. лв.  

в сегмент „Инженерна 

инфраструктура“

 Поръчка №00814-
2017-0025 – възложител 
община Враца – „Обно-
вяване и модернизиране 
на пешеходната зона в 
централната част на 
град Враца - зони 3, 4, 5 
и 6 в участъка от ул. „Поп 
Сава Катрафилов“ до ул. 
„Кръстьо Българията“ – 
прогнозна стойност 5,3 
млн. лв.

 Поръчка №00420-
2017-0015 – възложител 
община Гълъбово - „Рекон-
струкция на водопроводна 
мрежа на с. Главан, общи-
на Гълъбово“ – прогнозна 
стойност 5,5 млн. лв.

 Поръчка №02023-
2017-0005 – възложител 
„Напоителни системи“ 
ЕАД - София – „Рекон-
струкция на водопроводна 
мрежа на с. Главан, общи-
на Гълъбово“ – прогнозна 
стойност 5,6 млн. лв. 

 Поръчка №00572-
2017-0028 – възложител 
община Сандански - „Пъ-
лен инженеринг - проек-
тиране и авторски надзор 
на основна и довеждаща 
инфраструктура, СМР на 
основна и довеждаща ин-
фраструктура, доставка 
и монтаж на инсталация 
за компостиране на раз-
делно събрани зелени от-
падъци и инсталация за 
предварително трети-
ране на смесено събрани 
битови отпадъци, въ-
веждане в експлоатация 

Общини Комунален и 

обществен 

сектор

Министерства 

и агенции 

Болници и 

учебни 

заведения

брой 8 1 6 0

стойност (млн. лв.) 57,4 6 72 0

Обявени обществени поръчки над 5 млн. лв. по вид възложители
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и обучение“ – прогнозна 
стойност 6,8 млн. лв.

 Поръчка №00051-
2017-0027 – възложител 
община Видин – „Избор на 
изпълнител за дейност-
ите по строително-мон-
тажни работи по проект 
„Основна реконструкция 
на централна пешеходна 
зона“, BG16RFOP001-1.010 
- „Изпълнение на интегри-
рани планове за градско 
възстановяване и разви-
тие 2014 – 2020 - Видин“ 
– прогнозна стойност 
9,1 млн. лв. 

 Поръчка №00267-
2017-0109 – възложител 
община Пловдив – „Обла-
городяване на територия-
та на площад „Централен“ 
- гр. Пловдив“ – прогнозна 
стойност 10,2 млн. лв.

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. 

в сегмент „Сградно 

строителство“

 Поръчка №00606-
2017-0028 – възложител 
„Водоснабдяване и ка-
нализация” ООД - Варна 
– „Извършване на строи-

телно-монтажни работи 
на сгради и съоръжения, 
стопанисвани от „Водо-
снабдяване и канализация“ 
ООД - Варна“ – прогнозна 
стойност 6 млн. лв. 

 Поръчка №00073-
2017-0055 – възложител 
община Велико Търново - 
„Дейности по извършване 
на СМР по проект „Разви-
тие на модерна образова-
телна инфраструктура 
в гр. Велико Търново” по 
Приоритетна ос 1 „Устой-
чиво и интегрирано град-
ско развитие” на „ОПРР 
2014 - 2020” - прогнозна 
стойност 6,2 млн. лв.

 Поръчка №01055-
2017-0026 – възложител 
Агенция по геодезия , 
картография и кадастър 
(АГКК) – „Проектиране и 
изпълнение на строител-
ство – реконструкция и 
ремонт на сгради на АГКК 
и упражняване на строи-

телен надзор“ с две обосо-
бени позиции” – прогнозна 
стойност 6,3 млн. лв.

 Поръчка №00055-
2017-0022 – възложител 
Държавна агенция „Дър-
жавен резерв и военно-
временни запаси“ (ДА 
„ДРВВЗ“) – „Извършване 
на дейности по текущ и 
основен ремонт, както 
и ремонти при аварийни 
ситуации в базите, пре-
доставени за управление 
на ДА „ДРВВЗ” – прогнозна 
стойност 20,4 млн. лв.

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. 

в сегмент „Енергийна 

инфраструктура“

 Поръчка №00081-
2017-0089 – възложител 
община Варна - „Строи-
телство, основен ремонт 
и реконструкция на улично 
и парково осветление на 
територията на община 
Варна“ – прогнозна стой-
ност 6 млн. лв.

 Поръчка №00246-
2017-0131 – възложител 
ТЕЦ „Марица-изток 2“ 
ЕАД – „Разширение чрез 

инженеринг на съществу-
ващата Централизирана 
система за мониторинг 
(ЦСМ) с изграждане на 
нови Автоматични пожа-
роизвестителни инста-
лации (АПИИ) и Автома-
тични пожарогасителни 
инсталации (АПГИ) и връз-
ката им с ЦСМ за различ-
ни обекти от критичната 
инфраструктура в „ТЕЦ 
Марица-изток 2” ЕАД“– 
прогнозна  стойност 
8 млн. лв.

 Поръчка №00322-
2017-0022 – възложител 
община Кърджали - „Ос-
новен ремонт и въвежда-
не на мерки за енергийна 
ефективност за сградите 
на СОУ „П. Р. Славейков”, 
СОУ „Отец Паисий”, ОУ „П. 
К. Яворов”, ГПЧЕ „Христо 
Ботев” и ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” – прогнозна 
стойност 8,3 млн. лв.

Обявени обществени 

поръчки над 5 млн. лв. в 

сегмент „Проектиране 

и надзор“

 Поръчка №00233-
2017-0079 – възложител 
ДП Национална компания 
„Железопътна инфра-
структура“ – „Консул-
тантска услуга по кон-
трол, управление, оценка 
на съответствие, строи-
телен надзор и изготвяне 
на технически паспорти 
за железопътен участък 
Костенец - Септември“ 
– прогнозна стойност 
9 млн. лв.

 Поръчка №00233-
2017-0080 – възложител 
ДП Национална компания 
„Железопътна инфра-
структура“ – „Консул-
тантска услуга по кон-
трол, управление, оценка 
на съответствие, строи-
телен надзор и изготвяне 
на технически паспорти 
за железопътен участък 
Елин Пелин - Костенец“ 
– прогнозна стойност 
22,7 млн. лв.

Източници на финанси-

ране

 Държавен бюджет – 
118 бр.

 Механизъм за свърз-
ване на Европа – 2 бр.

 Фонд „Вътрешна 
сигурност 2014 – 2020“ – 
1 бр.

 Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 – 2020“ – 23 бр. 

 Оперативна програ-
ма „Транспорт и транс-
портна инфраструктура 
2014 – 2020“ – 3 бр.

 „Програма за разви-
тие на селските райони 
2014 – 2020“ – 3 бр. 

 Оперативна програ-
ма „Околна среда 2014 - 
2020“ – 5 бр.

 Програма за тран-
сгранично сътрудничест-
во „INTERREG V-A Румъния 
- България 2014 - 2020“ – 
2 бр.

 Програма за тран-
сгранично сътрудничест-
во „INTERREG V-A Гърция 
- България 2014 – 2020“ – 
2 бр.

 Фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“ 
– 1 бр.

 Оперативна програ-
ма „Добро управление“ – 
1 бр.

През декември 2017 г.  

в обявленията за 

обществени поръчки 

се изискват следните 

сертификати:

 ISO 9001:2008 – за 
46% от поръчките се из-
исква този сертификат.

 ISO 14001:2004 – за 
31,7% се изисква този 
сертификат.

 OHSAS18001:2007 – 
за 5,6% от поръчките се 
изисква този сертифи-
кат. 

 ISO 27001:2005 – 
0,6% се изисква.

 ISO 17020:2005 – 
няма изисквания.

 IEC 17025:2005 – 
няма изисквания.

 ISO 9606-1:2012 – 
0,6% се изисква.

 ISO-13485 – няма из-
исквания.

 ISO -17024:2003 – 
няма изисквания.

Нередности при обя-

вените обществени 

поръчки в сектор 

„Строителство“, вли-

яещи негативно върху 

конкуренцията

Нередностите при 
обявените обществени 
поръчки са често среща-
ни необосновани, липсва-
щи или прекомерни изи-
сквания при критериите 
за подбор на изпълнител, 
поставени в условията за 
участие и критериите за 
възлагане, а именно при:

 Годност за упражня-
ване на професионалната 
дейност, включително 
изисквания във връзка с 
вписването в професио-
нални или търговски ре-
гистри; 

 Икономическо и фи-
нансово състояние; 

 Технически и профе-
сионални възможности; 

 Критерий за качест-
во – показатели за оценка;

 Критерий за качест-
во – срок на годност;

 Критерии по отно-
шение на показатели като 
методология, концепция, 
план за работа, промяна в 
последователността на 
технологичните процеси.

През декември при 
обявените обществени 
поръчки в сектор „Стро-
ителство“ са допуснати 
10 нарушения, водещи до 
субективни решения при 
възлагане или отстраня-
ване на участниците в 
тръжните процедури.

Поръчка №01547-2017-

0010, възложител „Прис-

танище Варна“ ЕАД 

Наименование: „Из-
граждане на външен мо-
дул за зареждане с гориво, 
Пристанище Варна – из-
ток“

Цитат: „Лица, до кои-
то се изпраща поканата 
за участие в процедура по 
договаряне без предвари-
телно обявление, догова-
ряне без предварителна 
покана за участие, дого-
варяне без публикуване на 
обявление за поръчка, пря-
ко договаряне - „Техникъл 
Сървисис Съпорт” ЕООД.”

Коментар:  Друже-
ство „Техникъл Сървисис 
Съпорт” ЕООД не е впи-
сано в Централния про-
фесионален регистър на 
строителя.

Поръчка №00267-2017-

0111, възложител общи-

на Пловдив 
Наименование: „Ре-

монтни дейности и ново 
изграждане на паважни, 
тротоарни, калдъръмени, 
алейни, асфалтови и пло-

щадни настилки в град 
Пловдив“

Цитат:  „Ремонтни 
дейности и ново изграж-
дане на паважни, трото-
арни, калдъръмени, алейни, 
асфалтови и площадни 
настилки в град Пловдив.“

Коментар: Няма яс-
нота какво е „новото из-
граждане“, защото липс-
ват проекти.

Поръчка №01158-2017-

0017, възложител Тери-

ториално поделение (ТП) 

– Варна, при Държавно 

предприятие „Приста-

нищна инфраструктура“ 

(ДППИ)

Наименование: „Въз-
становяване на отводни-
телен канал и прилежаща 
настилка 5 км, Пристани-
ще Варна Запад“.

Цитат: „Видове дей-
ности: - Геодезически зас-
немания на съществува-
щия терен и т.н.“

67,6%

2,5%

1,9%

28,0%

Дял на обявените обществени 
поръчки по възложители
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 стр. 10

Държавен бюджет

Оперативни 

програми

73,3%

26,7%

Дял на обществените поръчки 
по източници на финансиране 
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Коментар: Геодезиче-
ските заснемания на съ-
ществуващия терен не 
са строителна дейност.

П ор ъч ка  № 0 0 6 0 6 -

2017-0028, възложител 

„Водоснабдяване и кана-

лизация“ ООД - Варна

Наименование: „Из-
вършване на строител-
но-монтажни работи 
на сгради и съоръжения, 
стопанисвани от „Водо-
снабдяване и канализация 
ООД - Варна“

Цитат:  „Видовете 
СМР, които са предви-
дени за изпълнение в на-
стоящата поръчка, са 
подробно описани в Тех-
ническата спецификация 
към настоящата доку-
ментация.  Позиция(П) 
 42-48 Кофраж; П 49 Арми-
ровка; П 50-56 Доставка 
на бетони Клас 10 до Клас 
35; П 57 и 58 Доставка и 
полагане на бетон и мно-
жество други. Липсват 
количества.“ 

Коментар: В техниче-
ската спецификация липс-
ват количества. От даде-
ните в спецификацията 
конструктивни дейности 
е необходимо възложите-
лят да е изготвил проек-
ти, а те липсват.

П ор ъч ка  № 0 1 5 4 7 -

2017-0009, възложител 

„Пристанище  Варна 

ЕАД“

Наименование: „Текущ 
ремонт на магазия №6, 
пристанище Варна - из-
ток“

Цитат: „Текущ ремонт 
на магазия №6, пристани-
ще Варна – изток“

Коментар: Възложи-
телят умишлено е запи-
сал названието на обек-
та като текущ ремонт. 
В действителност ще 
изпълни „Доставка и 
монтаж на нова инста-
лация и транспортно 
оборудване“ с произво-
дителност 200 т/час, а 
за такъв обект е необ-
ходимо работно проек-
тиране.

Поръчка №01241-2017-

0010, възложител Мно-

гопрофилна болница за 

активно лечение (МБАЛ) 

„Света Анна - Варна“ АД

Наименование: „Избор 
на изпълнител за извърш-
ване на основен ремонт 
на помещения в Родилно 
отделение и Отделение 
„Неонатология”, находящи 
се в Терапевтичен блок на 
МБАЛ „Света Анна-Варна“ 
АД”

Цитат: „Основен CPV 
код:1 - 45200000 (Строи-
телни и монтажни работи 
на сгради и строителни 
съоръжения или на части 
от тях); Допълнителен 

CPV код: 2 33172000 (Уре-
ди за анестезия и реани-
мация)”

Коментар:  Строи-
тел ще прави доставка 
за оборудване на опера-
ционна зала, малка опера-
ционна зала, родилна зала, 
реанимация на бебета, 
предродилна зала, неона-

тология за бебета, уреди 
за кислородна терапия и 
аспирация, както и сес-
трински пулт с допълни-
телен сигнализатор.

П ор ъч ка  № 0 0 2 4 0 -

2017-0008, възложител 

община Чирпан

Наименование: „Външ-
на техническа помощ за 
управление на проект 
„Изграждане на ПСОВ и 
довеждащи колектори в 
гр. Чирпан“

Цитат: „Изисква се 
участникът в процеду-
рата да има опит при из-

пълнението на дейности, 
идентични или сходни с 
предмета на обществе-
ната поръчка, включител-
но да е изпълнил през по-
следните 3 (три) години 
от датата на подаване 
на офертата дейности с 
предмет, идентичен или 
сходен с този на поръчка-

та, а именно: управление 
на инвестиционни проек-
ти за изграждане на ин-
фраструктура в областта 
на околната среда, изпъл-
нявани по правила, прило-
жими за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ. Такова е изискване-
то и за персонал/членове 
на екипа за изпълнението 
на поръчката.“

Коментар: Огранича-
ване на потенциалните 
участници, а в случая и на 
експертите, чрез изиск-
вания за опит, обвързан 
с конкретен източник на 

финансиране.

П ор ъч ка  № 0 0 6 0 3 -

2017-0006, възложител 

община Баните

Наименование: „Из-
готвяне на инвести-
ционен проект във фаза 
„работен“ и упражняване 
на авторски надзор по 
време на строителство-
то за обект: „Внедрява-
не на мерки за енергийна 
ефективност на адми-
нистративни сгради за 
здравеопазване – „Здрав-
на служба“ в село Баните 

и „Здравна служба“ в село 
Загражден“

Цитат: „Забележка:*** 
За целите на поръчката 
под „дейности, сходни с 
предмета на поръчката“ 
следва да се разбира: до-
говори с предмет: изгот-
вяне на инвестиционен 
проект за изграждане и/
или реконструкция и/или 
ремонт и/или въвеждане 
на енергоспестяващи мер-
ки на/в обществена или 
административна сграда 
с обем минимум 800 кв. м 
РЗП, финансирани по до-
норски програми.“

Коментар: Огранича-
ване на потенциалните 
участници чрез изисква-
ния за опит, обвързан с 
конкретен източник на 
финансиране.

П ор ъч ка  № 0 0 3 3 8 -

2017-0038, възложител 

община Разград

Наименование: „Уп-
ражняване на строите-
лен надзор по Проект 
„Ремонт, обновяване на 
материално-техническа-
та база и мерки за енер-
гийна ефективност в 

образователните инсти-
туции на територията на 
гр. Разград” по обособени 
позиции“

Цитат: „Критерий за 
качество: Техническо пред-
ложение на участника за 
изпълнение на поръчката - 
Тежест: 50; Предложен срок 
за изпълнение на предмета 
на поръчката - Тежест: 10; 
Цена - Тежест: 40“

Коментар: Предложен 
срок (като критерий за 
качество), поради специ-
фиката на предмета на 
поръчката, се предлага 
или от възложителя, или 

е резултат от предложе-
нието на строителя.

Поръчка № 00338-

2017-0039, възложител 

община Разград

Наименование: „Из-
готвяне на оценка за съ-
ответствието и упраж-
няване на строителен 
надзор по Проект „Ре-
монт, обновяване на ма-
териално-техническата 
база и мерки за енергийна 
ефективност в образова-
телните институции на 
територията на гр. Раз-

град”, по обособени пози-
ции“

Цитат: „Критерий за 
качество: Техническо пред-
ложение на участника за 
изпълнение на поръчката - 
Тежест: 50; Предложен срок 
за изпълнение на предмета 
на поръчката - Тежест: 15; 
Цена - Тежест: 35“

Коментар: Предложен 
срок (като критерий за 
качество), поради специ-
фиката на предмета на 
поръчката, се предлага 
или от възложителя, или 
е резултат от предложе-
нието на строителя.
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учебни 

заведения

Инженерна инфраструктура 1 0 2 0

ВиК строителство 0 0 0 0

Сградно строителство 0 1 1 1

Енергийна инфраструктура 0 0 0 0

Проектиране и надзор 4 0 0 0

Брой нарушения по възложители в отделните видове строителство

57%

42%

1%

Критерии за възлагане по 
обявените обществени поръчки

Икономически най-изгодна цена

Липсват критерии при възлагане

Най-ниска цена

Икономически 
най-изгодна 

оферта 

Липсват 
критерии при 

възлагане

Най-ниска цена

92 бр. 
обявени 
поръчки  

68 бр. 
обявени 
поръчки

1 бр. обявени 
поръчки
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Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взетите решения от Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за първоначално вписване в ЦПРС, разширяване на 
обхвата на вписване, свиване на обхвата и заличаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание на разширения Управителен съвет на Камарата на строителите в България, проведено на 19.03.2015 г.

Протокол № 1096/08.02.2018 г. на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1097/08.02.2018 г. на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1101/22.02.2018 г. на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

ЕИК Строител Адрес Представляващ
Канд 
потв

111015912 Монт 7 Холдинг ООД 1612 София, ул. „Ворино“ №5, вх. А, ап. 22 Емил Милков Иванов ПВп

123657814 АГРОИН ООД 6000 Стара Загора, ул. „Дунав“ №10, ап. 12 Стефан Митев Ата-
насов

ПВп

123739389 АПК ООД 6220 Зетьово, ул. „Пирин“ №4 Ге н ч о  С т а й к о в 
Стайков

ПВп

128618085 ГАЛИС ЕООД 8690 с. Зимница, ул. „Сан Стефано“ №26 Курти Тодоров Кур-
тев

ПВп

200687201 ВАРУХ ЕООД 1373 София, жк „Западен парк“, самостоя-
телна сграда до бл. 71

Емануил Иванович 
Вълков

ПВп

201334695 ПИРИН 123 ЕООД 2850 Петрич, ул. „Цар Борис III“ №16, ет. 3, ап. 
офис 5

Иво Вълчев Петков ПВп

201972235 ИДЕЯ ИНВЕСТ БИЛ-
ДИНГ ЕООД

София, бул. „Цар Борис III“ №144, ет. партер Силвия Емилова Ми-
тева

ПВп

202409503 ЮКАРИ ЕООД 4000 Пловдив, ул. „Раковски“ №3 Матей Иванов Въл-
чанов

ПВп

202420802 ДИМАР НОРД-ИЙСТ 
ЕООД

9000 Варна, ул. „Мир“ №32А Мартин Миленов 
Желев

ПВп

202952278 Н и Д ПРОГРЕС ЕООД 4000 Пловдив, ул. „Прогрес“ №4 Мая Петрова Янчева ПВп

203253733 БРОМАТ ЕООД 9015 Варна, р-н „Приморски“, ул. „Брегалница“ 
№60, вх. В, ет. 1, ап. 7

Александър Георгиев 
Парушев

ПВп

203626634 ДИХРИДОМ ЕООД 9000 Варна, р-н „Аспарухово“, м-ст Ракитни-
ка, ул. „Четвърта“ №20

Доротея Христова 
Гинчева

ПВп

203677283 СТРОЙ ДОМ 79 ЕООД 2000 Самоков, бул. „Искър“ №33 Методи  Ивайлов 
Асенов

ПВп

203736269 ИМПЕРА ТЕХ ЕООД 6300 Хасково, ул. „Преслав“ №35 СЕЗГИН АХМЕД АЛИ ПВп

203779313 АГРО ТРАНС 88 ЕООД 6260 Раднево, ул. „Митьо Станев“ №17 Петя Динева Ради-
чева

ПВп

203856852 Н и М БИЛД ЕООД 4023 Пловдив, жк „Тракия“, бл. 127, вх. В,  
ет. 5, ап. 14

Николай Антонов Ка-
рамелов

ПВп

204449350 ПЪТНИ НАСТИЛКИ 
2012 ЕООД

1574 София, жк „Слатина“, бл. 22А, вх. А,  
ет. 3, ап. 9

Велизар Станев Во-
деничаров

ПВп

204547727 ХАНЗА СТРОЙ ЕООД 4550 Пещера, ул. „Хан Пресиян“ №8 МИРОСЛАВ ПРОЙ-
ЧЕВ ХАДЖИЕВ

ПВп

204793141 Дикс 2001 М ЕООД 8600 Ямбол, ул. „Здравец“ №1 Димитър Атанасов 
Стоянов

ПВп

204796422 УЛТРА БИЛД ООД 8600 Ямбол, ул. „Ален мак“ №34 Красимир Костади-
нов Киров

ПВп

204850585 ЗДРАВЧЕВ И ЕГЕР 
БАУ ООД

1124 София, бул. „Цариградско шосе“ №53,  
бл. 2, ап. 4

Стефан Егер ПВп

204878289 Стойко 2010 ЕООД 7000 Русе, ул. „Кърджали“ №10 Стефан  Николов 
Илиев

ПВп

204926912 САТ ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД

1756 София, р-н „Студентски“, бул. „Св. Кли-
мент Охридски“ №25, ет. 1, ап. 2

Жеко Георгиев Жеков ПВп

204942521 НАКОСТРОЙ ЕООД 1700 София, жк „Витоша“, ул. „Проф. Кирил 
Попов“ № 35Б, ет. 4, ап. 41

Атанас Любомиров 
Стоянов

ПВп

204955305 Сюд Кънстракшън 
ЕООД

2850 Петрич, ул. „Генерал Скобелев“ №19 Стоян Илиев Дана-
илов

ПВп

204960708 ДРЪСТЪР ИНЖЕНЕ-
РИНГ ЕООД

7500 Силистра, ул. „Москва“ №83, вх. Б,  
ет. 3, ап. 18

Атанас Недялков 
Атанасов

ПВп

999999130 РЕБАЙОЛИ АКЦИО-
НЕРНО ДРУЖЕСТВО

Италия, провинция Бреша, 25047 Дарфо Боа-
рио Терме, ул. „Дели Артиджани“ №30

Стефано Йорио ПВп

116042354 ВИТАДЖОЙ ЕООД 1680 София, жк „Красно село“, ул. „Разград“ 
№4

Минчо Пламенов Чо-
лаков

РОб

117580103 АБ - ГРУП ООД 7012 Русе, ул. „Свети Георги“ №6, бл. Видин, 
вх. 2, ет. 1, ап. 3

Бисерка Костадино-
ва Златанова

РОб

131240101 ХИДРОСТРОИТЕЛ П 
А ЕООД

2000 Самоков, ул. „Македония“ №27 Пламен Стоянов Ан-
гелов

РОб

200051018 НИКС-2002 ЕООД 7000 Русе, ул. „Неофт Бозвели“ №18 Валентина Василева 
Вълева

РОб

200329962 ВАРТУНГ ЕООД 1532 с. Казичене, „Фарма Парк“ №15, Хале 5 Бисер Георгиев Ба-
линов

РОб

201049358 ТЕРАБО ООД 1000 София, ул. „Стара планина“ № 21, вх. А, 
ет. 2, ап. 9

Борис Януш Хъртар-
ски

РОб

201052176 БИЛД ИНС ЕООД 4023 Пловдив, жк „Тракия“, бл. 106, вх. А, ет. 
2, ап. 6

Красимир Георгиев 
Тодоров

РОб

201210822 ГРИЙНТЕХ ИНЖЕНЕ-
РИНГ СОЛЮШЪНС АД

1000 София, ул. „Христо Белчев“ №8 Сашо Ангелов Дими-
тров

РОб

201419658 МГА Инвест ЕООД 8000 Бургас, жк „Славейков“, бл. 27, вх. 9,  
ет. 1, ап. 1

Георги Ангелов Ан-
гелов

РОб

202874192 МОНТАЖИ ПРОБГ 
ООД

9000 Варна, ул. „Прилеп“ №4, ет. 6, ап. 26 Любомир Илиев То-
чев

РОб

204329333 ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЕНД 
СЪРВИСЕС ЕООД

7006 Русе, ул. „Лисец“ №41 Росен Миланов Бил-
чев

РОб

204857074 ЮНИОНИНВЕСТ ПиМ 
ЕООД

1619 София, бул. „Цар Борис III“ №332 ДИМИТЪР ХРИСТОВ 
ДРАГАНОВ

РОб

120547425 ЛИЛЯНА ЕООД 4000 Пловдив, р-н „Централен“, ул. „Самара“ 
№18, ет. 2, ап. 6

Венелин Желев Сува-
риев

ПВп

120590883 Строй Инвест Груп 2 
ЕООД

4000 Пловдив, ул. „Сливница“ №6А, ет. 5, ап. 9 Калоян Митков Пеев ПВп

130836454 ДИ ВИ БИ ООД 1309 София, жк „Банишора“, ул. „Враня“ №81, 
вх. Б, офис 2

Ради Недев Радев ПВп

131405389 БЕ 4 ООД 1618 София, ул. „Купените“ №19, приземен 
етаж

Светослав Красими-
ров Николов

ПВп

131452307 ФЪРСТ ФАСИЛИТИ 
БЪЛГАРИЯ ЕООД

1407 София, бул. „Никола Й. Вапцаров“, ком-
плекс „Експо 2000"

Тошо Йорданов Киров ПВп

148097490 Болкан Дайнамикс 
ЕООД

9000 Варна, ул. „Никола Кънев“ №14, вх. Б,  
ет. 2, ап. 3

Иван Стефков Ива-
нов

ПВп

175148619 МИРЕАЛ ЕООД 1616 София, ул. „Симеон Радев“ №77 Мирослав Николаев 
Бъчваров

ПВп

175323147 ЕМ АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕ-
РИНГ ЕООД

1404 София, „Ген. Кирил Ботев“ №3, вх. А,  
ет. 3, ап. 5

Милен Илиев Генов ПВп

200163056 EA-08 ЕООД 9022 Варна, ул. „Стоян Бацов“ №4 Атанас Росенов Милев ПВп

200302470 БМ-3 ИНВЕСТ ЕООД 2937 Слащен, ул. „Здравец“ №18 Мустафа Идризов 
Ислямов

ПВп

200862113 КОНКУРЕНТ СТРОЙ 3 
ЕООД

5600 Троян, жк „Черногор“ №7, бл. „Комета“, 
вх. А, ет. 2

Красимир Василев 
Кирилов

ПВп

201304780 ПИМС Строй ЕООД 4954 с. Средногорци, ул. „Изгрев“ №40 Пламен Илков Хайтов ПВп

202485732 Ник-индъстрий ЕООД 2440 Земен, ул. „Любен Каравелов“ №11 Николай Емилов Ни-
колов

ПВп

202670948 ДРОМУС 1 ЕООД 1612 София, ул. „Люлин Планина“ №12 Наталия Стоилова 
Андреева

ПВп

203251006 СиГ Солар ООД 2700 Благоевград, ул. „14-ти Полк“ №2Б Симеон Иванов Далев ПВп

203419354 СЪРВЕЙ СЪЛЮШЪНС 
ЕООД

9000 Варна, Кад. план Манастирски рид 1 
№707

Виктор Атанасов Ан-
тонов

ПВп

203573434 Билдинг Комерс 99 
ЕАД

1151 Лозен, в. з. Враня, ул. „Ерма“ №10 Цеца Георгиева Не-
дкова

ПВп

203727455 АЛБЕНА БОГДАНОВА 
ЕТ

2745 Зелен дол, м-ст Сметището Албена Свободкова 
Богданова

ПВп

203939846 К  П Р О Е К ТСТ Р О Й 
ЕООД

1309 София, р-н „Красна поляна“, жк „Разсад-
ника“, ул. „Райна Княгиня“ №1

Кирил Христов Гера-
симов

ПВп

204106476 ЕЛВИС ДМ ЕООД 1505 София, ул. „Каймакчалан“ №85, ап. 17 Елвис Драгомиров 
Маринов

ПВп

204145447 АМ-СТАРС ЕООД 1404 София, ул. „Тодор Джебаров“ № 33а, 
офис 1

Адриан Руменов Попов ПВп

204159016 ФПС ГРУП ЕООД 1756 София, р-н „Студентски“, жк „Дървени-
ца“, бл. 48, вх. Д, ет. 5, ап. 88

Силвия Борисова Бо-
гоева

ПВп

204228195 ВЕКТОР КОНСУЛТИНГ 
ЕООД

1220 София, ул. „Илиенско шосе“ №8 Златин Димитров 
Хрусафов

ПВп

204258352 КАЛОСТРОЙ ЕООД 8230 Несебър, жк „Стария възел“, бл. 1, ет. 3 Петър Георгиев Ге-
оргиев

ПВп

204329917 КОНСТРУКСИО ЕООД 9700 Шумен, жк „Тракия“, ул. „Кольо Фичето“ 
№4, вх. 1, ет. 8, ап. 21

Гинка Христова Бра-
тоева

ПВп

204396727 Европавименти Груп 
ЕООД

3700 Видин, ул. „Д-р Бърни Бончев“ №54, ап. 1 Цветослав Евтимов 
Цветков

ПВп

204404622 ПРЕМИУМ ДЖИ БГ 
ЕООД

8000 Бургас, жк „Лазур“, ул. „Калофер“ №18А Господин Димитров 
Димитров

ПВп

204463923 ЕКСТЪН ЕООД 1616 София, кв. „Бояна“, ул. „Свети Никола“ 
№5

Веселина Йорданова 
Георгиева

ПВп

204491011 МС СТРОЙ БИЛДИНГ 
ЕООД

6200 Чирпан, жк „Младост“, бл. 16, вх. Б, ет. 
5, ап. 28

Минчо Петков Танев ПВп

204631406 Имот Плюс ЕООД 6000 Стара Загора, ул. „Априлско въстание“ №6 Евгени Видолов Лишев ПВп

204759598 СЕЛЕКТБИЛД ЕООД 2700 Благоевград, ул. „Илинден“ №8, ет. 4 Стефан Валентинов 
Дудаклиев

ПВп

204768017 ПОЛИМЕТАЛПРОЕКТ-
СТРОЙ ЕООД

7700 Търговище, ул. „Средна гора“ №2, ет. 1 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ 
КОВАЧЕВ

ПВп

204963024 ТИТ ИНЖ ЕНЕРИНГ 
ЕООД

1113 София, ул. „Александър Жендов“ №6, ет. 
3, ап. офис 307

Генчо Павлов Фидьов ПВп

999999131 АЙДЪНЕР ИНШААТ 
АНОНИМ ШИРКЕТИ 
АД

Турция, гр. Анкара, 06400, ул. „Йени Фоча №2,   
кв. „Газиосманпаша-Чанкая“

МЕХМЕТ АЙДЪНЕР ПВп

104108825 ВАСИЛ ИВАНОВ КОС-
ТОВ ЕТ

5180 Полски Тръмбеш, ул. „Клокотница“ №5 Васил Иванов Костов РОб

110052320 ВИАСТРОЙ АД 5500 Ловеч, Северна индустриална зона, ул. 
„Баховско шосе“ №24

Христо Петров Хри-
стов

РОб

117668770 МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕ-
НЕРИНГ ЕООД

7016 Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №16 Анелия Тодорова Ге-
оргиева

РОб

119038763 Хидроремонт ИГ ООД 9000 Варна, Южна промишлена зона, сграда 
Хидроремонт ИГ

Ивайло Иванов Ива-
нов

РОб

120606031 Фури комерс ЕООД 4900 Мадан, ул. „Република“ №10 Бесри Хайри Мехмед РОб

123043563 ГЛОБУС ЕООД 6000 Стара Загора, ул. „Митрополит Мето-
дий Кусев“ №31, вх. Г, ап. 4

Иван Стоянов Русев РОб

123729288 СТРОНИК ЕООД 6000 Стара Загора, ул. „Гладстон“ №16,  
ап. Офис 1

Николай Кирилов Ни-
колов

РОб

200102975 ИНЖЕНЕРНИ СИСТЕ-
МИ ООД

1113 София, ул. „Блага Димитрова“ №33 Христин Николов Ха-
раланов

РОб

202623336 ТЕКОМ ИНВЕСТ ЕООД 3000 Враца, кв. „Младост“, бл. 9, вх. В, ет. 
5, ап. 8

Данка Николова Мо-
нева

РОб

204531395 К АЛАМАРИС ГРУП 
Тотал Фасилити Ме-
ниджмънт ЕООД

1766 София, ул. „Околовръстен път“ № 257 Димитриос Николаос 
Хрисантакопулос

РОб

831537045 Изола Петров ЕООД 1592 Чепинци, ул. „Стара планина“ №64 Иван Тодоров Петров РОб

113570147 ЧЕЗ Трейд България 
ЕАД

1000 София, пл. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7 Владимир Георгиев 
Дичев

РОб

115588044 Феникс - Строй ООД 4004 Пловдив, ул. „Петър Стоев“ №32, вх. А, 
ет. 5, ап. 15

Петър Георгиев Герин СОб

131102367 ЕВРОСТРОЙ-03 ООД 1612 София; жк Лагера, бл. 30, вх. В, ет. 1, 
ап. 3

Сашко Гечев Петров СОб

202876802 МиК 0507 ЕООД 7071 Басарбово, ул. „П. Р. Славейков“ №8 Владислав Маринов 
Начков

СОб

203836305 КЪРДЖАЛИ СТРОЙ 
ООД

6600 Кърджали, бул. „Христо Ботев“ №74,  
вх. В, ет. 3, ап. 8

Хасан Феим Исмаил СОб

203625112 БОКАЛ - С ООД 1202 София, ул. „Тимок“ №4 Бойко Ангелов Кал-
чунков

З

999999048 КОСТРУЦИОНИ ЛИ-
НЕЕ ФЕРОВИАРИЕ АД

40129 ИТАЛИЯ гр. БОЛОНЯ ул. „ВИА ДЕЛА КО-
ОПЕРАЦИОНЕ“ 34

ДЖУЗЕПЕ НЕРИ З

999999083 СИ БИ ЕМ АЙ КЪН-
СТРАКШЪН КО ЛТД

НР Китай, провинция Хъбей, 063030, гр. Тан-
шан, район Фънжуън, ул. „Синфу“ №7

Тун Лайгоу З

999999089 СИЧЕС ЕАД Италия, 21050 Лонате Чепино, ул. „Виторио 
Венето“ №87

Отавио Джузепе Са-
порити

З

999999091 СИЧЕС Полска ООД Полша, 00-450 Варшава, ул. „Пшемислова“ №30 Фабрицио Зароли З

999999093 ФЕРЕТИ ИНТЕРНЕШЪ-
НЪЛ ООД

Италия, област Бергамо, 24044, гр. Далмине, 
бул. „Гулиелмо Маркони“ 20

Умберто Факинети З

999999099 КТ - КИНЕТИКС ТЕ-
КНОЛЪДЖИ С. П. А. 

Италия, 00148 Рим, ул. „Кастейо дела Маг-
лиана“ №75

ПИЕРРОБЕРТО ФОЛ-
ДЖИЕРО

З

999999101 С ВИ ТЕЛС КИ  БА У -
ГЕЗЕЛШАФТ м. б. х. 

Австрия, 4020 Линц, ул. „Едлбахерщрасе“ №10 Петер Гал З

999999105 МАЙКЪЛ М. ЦОНТОС 
АД

Гърция, 73125 Ханиа, ул. „Ефедрон Полемис-
тон“ №1

Майкъл Михаил Цо-
нтос

З

999999108 АУСТЕП - АУСТИМ ЕН-
ВАЙРОНМЕНТАЛ ПРО-
ТЕКШЪН АД

Италия, 20138 Милано, ул. „Меченате“ 
№76/45

Алесандро Джузепе 
Масоне

З

999999110 АРГУС  ПАЙПЛ АЙН 
СЕРВИС-ВОСТОК

Руска федерация, Томска област, град Томск, 
634003, Переулок Школнъй, блок 21

Захар Владимирович 
Клюев

З

Протокол № 1100/22.02.2018 г. на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

102048450 СЛАВИВА-Славчо Сла-
вов ЕТ

8000 Бургас, ул. „Цар Калоян“ №56 Славчо Недков Славов ПВп

117682791 ИНФОСТРОЙ ООД 7001 Русе, ул. „Антим“ №26 Стефка Николаева 
Василева

ПВп
Пълната информация може да се получи на http://register.ksb.bg/, блок „Справки в регистъра“, с изписване на  

ЕИК или името на строителя се отваря индивидуалната страница за конкретния строител. 

Легенда: 

ПВп - първоначално вписване в ЦПРС 
РОб - разширяване на обхвата на вписване в ЦПРС 

СОб - свиване на обхвата на вписване в ЦПРС 
З - заличаване
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Емил Христов

Г-н Плошчану, прове-

дохте работна среща с 

ръководството на Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ). Кои бяха 

основните теми, които 

разисквахте? 

За мен беше голяма 
чест да бъда гост на ръко-
водството на КСБ. Изклю-
чително много се радвам, 
че имахме възможността 
да дискутираме важни 
теми, касаещи Камарата 
на строителите в България 
и Румънската асоциация на 
строителните контракто-
ри. Някои от предложения-
та ми бяха свързани с това 
да постигнем по-тясно 
сътрудничество по отно-
шение на Европейската фе-
дерация на строителната 
индустрия (FIEC). Идеята 
ми е в краткосрочно бъ-
деще да представяме съв-
местните си интереси, а 
също така да повлияем на 
другите членове на новата 
обща група от федерации 
във FIEC, включваща Бъл-
гария, Хърватия, Естония, 
Унгария, Литва, Румъния, 
Словакия и Словения. В мо-
мента тя е една от най-
големите във FIEC. Наша-
та численост е сериозна, 
но това не е достатъчно. 
Определено има върху как-
во да работим. Нужно е да 
подобрим комуникацията 
и качеството на взаимо-
действие. 

По време на срещата 
обсъдихме още бъдещи пла-
нове за съвместни проек-
ти и желанието на двете 
организации за развитие 
на връзките и сътрудни-
чеството им с Немската 
строителна камара. Пред 
ръководството на КСБ 
изразих и надежда, че ще 
направим комуникацията 
между ARACO и КСБ още 
по-добра, за да могат на-
шите строителни фирми 
да работят заедно. Вярвам, 
че може да реализираме 
общи проекти, да обменяме 
опит и да си помагаме, за 
да сме конкурентоспособ-
ни в Европа. Трябва да сме 
обединени. 

Ще припомня, че КСБ 
и ARACO подписаха дого-
вор за сътрудничество 
преди 10 г. в Берлин. Това 
се случи по времето, ко-
гато председател на УС 
на Камарата на строи-
телите в България беше 
инж. Симеон Пешов. Пазя 
много топли спомени от 
работата си с него, както 
и със следващия предсе-
дател на УС на КСБ инж. 
Светослав Глосов, които 
сега са почетни председа-
тели на Камарата.  Мога 
отговорно да заявя, че за 
изминалите години имаме 
отлични отношения с КСБ 
и заедно се опитваме да 
градим съвместни полити-

ки относно FIEC. Обменяли 
сме и добри практики за 
проекти, изпълнявани със 
средства от ЕС. Преди 8 
- 9 години присъствах на 
едно от събитията на КСБ 
за обществените поръчки. 
Това показва, че сътрудни-
чеството между нашите 
организации е дългосрочно. 
Моето лично виждане е, че 
то трябва да продължи и в 
бъдеще. 

Имаме редица идеи за 
проекти, които да се слу-
чат в партньорство с КСБ 
и Немската строителна 
камара. Например в Бъл-
гария и Румъния можем да 
адаптираме и прилагаме 
правила и програми за про-
фесионално образование 
и обучение. Това се случи 
в Германия благодарение 
на правителството. Нем-
ската камара е готова да 
предостави опита си в 
тази сфера. Все още тър-
сим най-правилния начин за 
развитие на тази идея, за 
да може да осигурим финан-
сиране от ЕС.

По време на визитата 

си в България участвахте 

в международна конфе-

ренция за бъдещето на Ев-

ропейския социален фонд 

на тема „Инвестиции в 

хората – пътят напред“. 

Какви въпроси разгледа-

хте?

Събитието беше в 
рамките на Българското 

председателство на Съве-
та на ЕС. Главният фокус 
на конференцията беше 
политиката на Европей-
ския съюз в областта на 
човешкия капитал. В кон-
ференцията участваха 
над 350 представители на 
институции на ЕС, нацио-
нални, регионални, местни 
публични органи, социални 
партньори, организации на 
гражданското общество, 
на академичните среди и 
други. Делегатите на сре-
щата очертаха посоката 
за бъдещите инвестиции в 
хората след 2020 г. и дадо-
ха предложение как сегаш-
ният модел трябва да се 
промени, за да се реализи-
рат на практика принципи-
те, заложени в Европейския 
стълб за социални права 
за постигане на равни въз-
можности и достъп до па-
зара на труда, справедливи 
условия на труд и по-добра 
социална закрила. Темите, 
които бяха разисквани, на-
истина са от значение. 

Например за България и 
Румъния основен проблем е 
недостигът на квалифици-
рана работна ръка. Причи-
ната е голямата емиграция 
от двете държави – хора-
та отиват в Централна 
Европа, където заплатите 
са по-високи. Това нанася 
сериозни вреди на наши-
те икономики. Няма как да 
развиваме строителния 
бранш, когато добре обу-

чените специалисти не 
работят в собствените 
ни държави. Затова по вре-
ме на един от панелите аз 
подчертах, че е необходи-
мо европейски средства да 
бъдат насочени към пови-
шаване на професионална-
та квалификация. 

В бъдеще за държавите 
от нашия регион ще става 
все по-трудно да задър-
жат своите служители и 
дори след няколко години 
ще изпитваме още по-сил-
на липса на работна ръка. 
Може да се стигне дотам, 
че румънските и българ-
ските фирми да не могат 
да се състезават с конку-
рентните компании в ЕС. 
Това трябва да се промени. 
Положителното е, че FIEC 
ни подкрепя относно този 
проблем.

Как браншът може да 

се справи с липсата на 

квалифицирана работна 

ръка?

Единственият начин 
е, като се увеличат запла-
тите на работниците в 
сектор „Строителство“, 
защото основната при-
чина толкова много ква-
лифицирани работници да 
напускат страните ни е, 
че възнагражденията са 
ниски. Ако успеем да про-
меним това, няма логика 
специалистите да търсят 
препитание извън родина-
та си. 

Решението е да се из-
пълняват политики за про-
фесионално образование 
и обучение, съобразени с 
бъдещото развитие на 
сектора, и едновременно 
с това трябва да се опи-
таме да увеличим с раз-
умни нива заплатите на 
работещите в бранша. 
Ако разликата във възна-
гражденията между Из-
точна и Западна Европа се 
запази, то тогава няма как 
да говорим за конкурентен 
пазар и ще е почти невъз-
можно за България и Румъ-
ния да се развиват.

Необходимо е да обър-
нем нещата и да покажем 
на Европа, че и в нашите 
страни може да има ка-
риерно израстване. Нека 
да използваме най-продук-
тивните години на наши-
те служители и да разви-
ем икономиката си, а след 
това, когато те вече са 
натрупали опит, порабо-
тили са на нашите пазари 
и са дали своя принос за 
родината си, тогава да 
търсят късмета си в чуж-
бина. За целта е нужно да 
им предложим възможност 
за реализация и най-вече 
респект. Истината е, че 
през последните години 
интересът към строител-
ния бранш спадна в цяла 
Европа. Преди 40 г. е било 
привилегия да си проек-
тант или строителен ин-
женер. За тези хора се е 
говорило с голям респект, 
били са почитани наравно 
със свещениците и учите-
лите. Вярвам, че е въпрос 
и на държавна политика 
строителният бранш да се 
рекламира като качествен 
и значим.

В този ред на мисли, 

какво според Вас е мо-

ментното състояние на 

строителния бранш в ре-

гиона?

Мога да говоря най-
вече за Румъния, където 
браншът през миналата 
година нямаше много ра-
бота. Положението е съ-
щото и в другите страни 
от региона. Данните за 
Румъния показват, че ни-
вата на заетост са спад-
нали до тези, които бяха 
преди кризата. За съжа-
ление нашето правител-
ство не успя да стартира 
изпълнението на доста 
европейски проекти, има-
ме забавяне с усвояване-
то на средствата от ЕС. 
2017 беше наистина тежка 
и трудна година за много 
компании. 

Въпреки това ние сме 
положително настроени. 
Очакванията ни за тази 
година са тя да бъде по-
добра и да отворим нова 
глава, а през 2019 г. не-
щата да се нормализи-
рат напълно. Румъния е 
във втория си програмен 
период и парите от ЕС, с 

които разполагаме, тряб-
ва да бъдат инвестира-
ни в проекти. Времето е 
ограничено, така че дър-
жавата и строителни-
ят сектор трябва да се 
постараят, за да усвоят 
средствата от ЕС. Няма 
да е лесно. Както знаете, 
ние имаме ново правител-
ство, а и през последните 
няколко години ситуация-
та в страната не е добра, 
много министри се сме-
ниха. Няма как това да не 
рефлектира върху иконо-
миката ни. Положително-
то е, че от страна на Ев-
ропейския съюз получаваме 
разбиране и съдействие 
да се реализират повече 
проекти по оперативни-
те програми. Нашият ев-
рокомисар по регионално 
развитие Корина Крецу 
отговаря за кохезионната 
политика на ЕС. Тя е силно 
ангажирана с реализиране-
то на европроектите, и то 
не само в Румъния.

Все пак Румъния и Бъл-
гария са гранични зони на 
Европейския съюз и при 
нас се пресичат много ин-
тереси, правят се вложе-
ния от различни държави 
по света. В Румъния има-
ме много американски ин-
веститори, а също така 
от Близкия изток, Китай 
и Русия. Разбирате колко 
сложна е ситуацията при 
нас и как трябва да се съ-
образяваме с различните 
искания. Опитваме се да 
ги подпомагаме, за да има 
повече такива инвести-
ции.

Споменахте кохези-

онната политика. Какво 

според Вас е бъдещето й 

след края на програмния 

период 2014 - 2020 г. в 

България и Румъния?

Това е също много ва-
жна тема, която трябва 
внимателно да бъде обсъ-
дена и разисквана между 
КСБ и ARACO. Знаете, че 
според доста от страни-
те членки на ЕС парите 
трябва да се пренасочат 
към други сектори. За дър-
жави като България и Ру-
мъния тази тема е изклю-
чително важна. Вярвам, че 
трябва да работим по нея 
съвместно с FIEC.

Румъния и България са 

членове на FIEC. По какъв 

начин може да се подобри 

работата ни с организа-

цията?

Румънската асоци-
ация на строителните 
контрактори е във  FIEC 
от 1995 г. в качеството 
си на наблюдаващ член. 
Станахме част от голя-
мото семейство на Евро-
пейската федерация, след 
като бяхме препоръчани 
от Немската строителна 
камара. Когато колегите 
ни от България се присъ-
единиха, се сработихме 

Лаурентиу Плошчану, председател на Румънската асоциация на          

Надявам се да развием още повече комуникацията между двете организации

Снимки Румен Добрев
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         строителните контрактори (ARACO):

много добре с тях.
Когато Румъния беше 

приета в ЕС, като член на 
FIEC имахме възможност 
да помогнем на строител-
ни фирми да свикнат с про-
мените, до които доведе 
присъединяването. За мно-
го компании тогава неща-
та не бяха сигурни и дори 
обстановката можеше да 
се определи като рискова-
на заради новите правила 
и изисквания на ЕС. Така че 
чрез партньорите си от 
FIEC ние от самото начало 
успяхме да ги посъветваме 
как да процедират. Вярвам, 
че се справихме добре с 
тази задача. За съжаление 
не постигнахме същите 
резултати, когато настъ-

пи икономическата криза. 
ARACO и КСБ работят в 
тясно сътрудничество за 
развитието на строител-
ния бранш и FIEC много ни 
помага в тази насока. Ев-
ропейската федерация е 
много важна за нас. 

Благодарение на нау-
ченото от FIEC, взимайки 
добрите практики, ние 
се опитваме да подобрим 
състоянието на сектора 
в нашата страна. В Румъ-
ния в момента се провеж-
дат различни политики, но 
предвид политическата 
ситуация това ще отнеме 
време. 

Надявам се в бъдеще 
Румъния и България да 
имат много по-решаваща 

роля във FIEC. За целта ние 
трябва да станем още по-
активни.

Каква е възможност-

та български и румънски 

компании да работят за-

едно на пазара в Европа?

Това е напълно реално. 
Досега много често се 
случваше големите фир-
ми в чужбина да наемат 
работна ръка от нашите 
страни, но вече започнаха 
да се интересуват и от 
самите компании. Преди 
15 години ме поканиха да 
създам фирма в Белгия, 
която да вкарва строител-
ни работници от Румъния. 
Аз отказах веднага, защо-
то считам, че това не е 
редно. Заявих, че е по-пра-
вилно да се промотират 
румънските фирми, а не да 
се краде работната ръка. 
Въпреки това те си съз-
дадоха дружество, което 
да наема хора от Полша и 
Румъния. 

От нас зависи да ре-
кламираме строителните 
си компании в Европа и да 
докажем колко добри сме.

Какви са Вашите при-

оритети като председа-

тел на Румънската асо-

циация на строителните 

контрактори?

На първо място искам 
ролята на ARACO в Румъ-
ния да бъде по-голяма и да 
намираме правилните ин-
струменти да помагаме на 
членовете си в работата 
им. Второто нещо, което 
сме си поставили за цел, 
е да развием международ-
ните си партньорства, 
а също така да създадем 
клъстери от компании, за 
да увеличим тяхната кон-
курентоспособност на па-
зара. Също така смятам, 
че регионалното коопери-
ране между строителните 
компании може да бъде раз-

4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 
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� Парапетни стойки за обезопасяване на 
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� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари
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� Широчина на насипен 
материал от 550 мм 
до 3000 мм 

� Възможност за дясно, 
или ляво полагане на 
насипния материал 

� Персонал за 
обслужване – 2 
работника. 

Машина за инжекционно запълване на 
дупки STRASSMAYR STP-1008/6000 

 

Машини за запълване на пукнатини и фуги 
STRASSMAYR - RWK 600/500 

 
 
 
Г и П Инженерингова група ООД 
тел.:   +359 2 946 10 82 
факс.: +359 2 943 49 44 
бул. "Мадрид" 39, София 1505, 
България. 
www.gp-group.org 
 

Самоходната фреза за обработка на 
пукнатини STRASSMAYR - SFF-12 

 
 

вито. Друг мой приоритет 
е да рекламираме румън-
ския строителен бранш в 
Европа.

Разкажете ни малко 

повече за Вас.

Започнах работа в 
сектора през 1992 г., след 
като завърших своето 
образование в направ-
ление „Строителство“. 
Бях част от голяма за 
времето си строителна 
компания, която се зани-
маваше с изграждането 
на електроцентрали. На 
по-късен етап участвах в 
процеса на приватизация 
на тази фирма. След това 
в продължение на 8 г. бях 
мениджър на компания, 
дейността на която беше 
свързана със застрахова-
нето на строителни фир-
ми. През 2007 г. след вли-
зането ни в Европейския 

съюз бях избран за прези-
дент на ARACO. През съ-
щата година станах част 
и от екипа на Европейския 
икономически и социален 
комитет. Основната ни 
задача там е да бъдем от 
полза на Европейския съюз 
и Европейската комисия 
относно развитието на 
регионите. Отделно от 
16 г. съм част от строи-
телните фондове, учреде-
ни в Румъния по инициати-
ва и с активното лобиране 
на социалните партньори. 
Това е първият паритетен 
фонд в бранша, в чието 
активно учредяване и уп-
равление участват рабо-
тодатели и синдикати на 
равноправен принцип. Цел-
та е да се предпазват ру-
мънските работници през 
зимните месеци, когато 
няма толкова много рабо-
та (фонд „Лошо време“). 

Разбира се,  покрай 
ARACO съм свързан с 
развиването на работни 
отношения с FIEC. Ние се 
опитваме да научим кол-
кото се може повече от 
развитите членки и имаме 
тесни работни отношения 
с немската и италианска-
та сродни браншови орга-
низации и естествено с 
българската. 

Лично за себе си мога 
да кажа, че винаги съм бил 
открит да научавам нови 
неща и да създавам контак-
ти със строители от други 
европейски държави.

Председателят на ARACO Лаурентиу Плошчану посети и 

разгледа редакцията на вестник „Строител“ и се снима с екипа
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Борислав Брайков,
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева,
експерт, КСБ

Валидирането е ус-
тановяване на съответ-
ствие на професионални 
знания, умения и компе-
тентности, придобити 
чрез неформално обучение 
или самостоятелно учене, 
с държавните образова-
телни изисквания за при-
добиване на квалификация 
по професии и признаване 
на степен на професионал-
на квалификация по профе-
сия или на квалификация по 
част от професия. Целта 
на валидирането е да уле-
сни достъпа до обучение и 
до пазара на труда. То се 
осъществява по професии 
и специалности, включени 
в Списъка на професиите 
за професионално образо-
вание и обучение. 

Изискванията за входящо 

образователно равнище 

са посочени в чл. 40 от 
Закона за професионално-
то образование и обучение 
(ЗПОО). Това са лица, на-
вършили 16 години, които 
имат завършено ниво за 
професионална квалифика-
ция и професия:

 За първа степен – 
начален етап на основно-
то образование;

 За втора степен – 
завършени Х или ХI клас;

 За трета степен – 
средно образование или 
придобито право за явява-
не на държавни зрелостни 
изпити за завършване на 
средно образование;

 За квалификация 
по част от професия за 
втора и трета степен – 
завършени VII клас или ос-
новно образование.

Заявител на услугата 
могат да бъдат различни 
обществени организации - 
браншови синдикат, рабо-
тодателски организации 
и др. Например работода-
тел, който желае да бъдат 
валидирани определени 
знания, умения и компе-
тентности на служители 
от персонала. 

Възможните целеви  

групи са:

 лица с продължите-
лен трудов опит, които 
не притежават официал-
но признат документ за 
придобита професионална 
квалификация; 

 мигранти с придо-
бит трудов опит в стра-
ните, от които идват, но 
без наличен документ за 
професионална квалифика-
ция; 

 имигранти с придо-
бита професионална ква-
лификация в страните, от 
които идват, но без нали-
чен документ; 

 нискоквалифицирани 
безработни и заети лица, 
придобили определени ком-
петентности от своя ли-
чен и трудов опит; 

 младежи без призна-
та професионална квали-
фикация; възрастни лица, 
придобили знания, умения и 
компетентности в резул-
тат от ежедневните дей-
ности, свързани с работа, 
семейство или свободно 
време.

Институциите, които 

имат право да извършват 

валидиране:

 професионални учи-
лища;

 професионални гим-
назии;

 училища по изку-
ствата;

 спортни училища;
 професионални коле-

жи;
 центрове за профе-

сионално обучение.
Таксите на услугите по 

процеса на валидиране се 
определят индивидуално и 
включват два компонента:

1. Задължителни - при 
достатъчно налични до-
казателства от опита и 
обученията на кандидата:

 такса консултиране 
от персонален консултант 
за съставяне на портфолио 
с документи на кандидата 
за валидиране;

 такса за оценка от 
Комисия на портфолио с 
документи и установя-
ване на съответствие с 
изискванията според Дър-
жавните образователни 
изисквания за професия;

 такса държавен 
изпит и издаване на до-
кумент за придобита 
степен, професия и специ-
алност.

2. При установяване 
на непълно портфолио и 
липсващи доказателства 
за отделни компетенции, 
съгласно държавните об-
разователни изисквания за 
професия, допълнителните 
такси са:

 за кратко допълва-
що обучение за отделна 
компетентност – теория  
и/или практика в избираем 
вариант и цена (присъст-
вено или дистанционно, 
уеб-базирано);

 за провеждане и оце-
няване на междинни изпи-
ти за отделна компетент-
ност.

Установяването на 
придобитите от лицето 
професионални знания, 
умения и компетентности, 
заявени за валидиране, се 
извършва чрез: определяне 
на професионалното на-
правление и професията 
от Списъка на професиите 
за професионално образо-
вание и обучение по чл. 6 
ЗПОО, по които лицето 
желае да валидира свои-
те професионални знания, 
умения и компетентности; 
предварително съпоставя-
не на заявените от лице-
то професионални знания, 
умения и компетентно-
сти с резултатите от 
ученето, включени в дър-
жавното образователно 
изискване за придобиване 
на квалификация по съот-
ветната професия, което 
обхваща:

 анализ на предста-
вените от лицето доказа-
телства;

 проверка на заявени 
от лицето професионални 
знания, умения и компе-
тентности, за които то 
не представя доказател-
ства или представените 
доказателства не съот-
ветстват на резулта-
тите от ученето в дър-
жавното образователно 
изискване за придобиване 
на квалификация по профе-
сията. При установяване 
на несъответствия лице-
то се насочва към допъл-
нително обучение. 

Процесът по валидиране 

завършва с полагането на 

изпити в зависимост от:

 държавни изпити по 
теория и по практика на 
професията за признаване 
на степен на професионал-
на квалификация;

 изпити по теория и 
по практика на професия-
та за признаване на профе-
сионална квалификация по 
част от професията.

След успешното пола-
гане на изпитите лицето 
получава сертификат за 
степен на професионална 
квалификация, професия и 
специалност или сертифи-
кат по част от професия. 

Ориентировъчният 
срок за валидиране на 

степен за професионална 
квалификация и професия 
е около 4 - 6 седмици. Про-
дължителността зависи 
от:

 целта на валидира-
не – документ за квали-
фикация по част или пълна 
професия, специалност и 
степен на професионална 
квалификация;

 времето за подго-
товка на портфолио с до-
кументи от кандидата, 
обема и уместността на 
представените доказа-
телства и личната моти-
вация.

Ползите от валидирането 

на придобития чрез 
неформално и самостоя-
телно учене опит са зна-

чителни както за отделно-
то лице, така и за бизнеса, 
образователните инсти-
туции и пазара на труда 
като цяло. 

На индивидуално ниво 
те са:

 разширяване на въз-
можностите за „визуали-
зация“ на знания, умения и 
компетентности, придо-
бити чрез неформално или 
самостоятелно учене; 

 създаване на нови 
възможности за признава-
не на квалификация (втори 
шанс) за преждевременно 
напусналите училище;

 след валидиране на 

компетентности, придо-
бити чрез неформално или 
самостоятелно учене, се 
разширява достъпът до 
формално образование и 
обучение, подобрява се мо-
тивацията за учене и раз-
витие, в т.ч. на групите в 
неравностойно положение;

 повишават се въз-
можностите за трудова 
реализация, запазване на 
работното  място,  по-до-
бро  кариерно  развитие,  
по-високо  трудово възна-
граждение;

 създават се възмож-
ности за по-бърз и по-гъв-
кав път за получаване на 
документ за придобиване 
на квалификация в сравне-
ние с традиционното обу-
чение;

 има възможност уме-
нията, които хората са на-
трупали в живота, да при-
добият пазарна стойност.

На ниво компания и биз-
нес:

 повишава се качест-
вото на  работната сила 
и пригодността за работа 
на персонала;

 повишава се конку-
рентоспособността;

 подобрява се профе-
сионално-квалификацион-
ната структура на персо-
нала;

 създават се въз-
можности за персонала за 
по-бързо и гъвкаво получа-
ване на документ за при-
добиване на квалификация 
по професия в сравнение с 
формалното професионал-
но образование и обучение;

 увеличава се интере-
сът на персонала на кон-
кретната фирма към раз-
витието на нейния бизнес;

 повишават се въз-
можностите за приспо-
собимост и мобилност 
на квалификациите между 
фирмите, отраслите и 
държавите;

 подобрява се балан-
сът на пазара на труда 
между търсенето и пред-
лагането на квалификации 
по професии.

За образователните и 
обучителни институции:

 разширява се спек-
търът на услугите, които 
те предлагат;

 увеличава се броят 
на потребителите на ус-
луги по образование и про-
фесионално обучение;

 разширява се кръгът 
на целевите групи;

 подобряват се усло-
вията за по-тясно сътруд-
ничество с работодатели-
те;

 повишават се умени-
ята на учителите, включи-
телно за разработване на 
учебна документация чрез 
съставяне на индивидуал-
ните планове за валидира-
не на кандидатите;

 увеличават се въз-
можностите за допълни-
телни доходи на персонала.

Ползи, свързани с паза-
ра на труда:

 подобряване дос-
тъпа на безработни лица 
до пазара на труда по-
средством повишаване 
на тяхната самооценка и 
определяне на планове за 
професионално обучение;

 подобряване на паза-
ра на труда и по-специално 
заетостта и мобилност-
та;

 повишаване на зае-
тостта чрез придобива-
не на нови професионални 
квалификации, безработни-
те лица ще могат по-лесно 
да намерят работа и да я 
запазят;

 насърчаване на мо-
билността на нискоквали-
фицирани лица, които ще 
получат по-големи възмож-
ности за работа, образова-
ние и обучение;

 възможност за при-
добиване на професио-
нални квалификации, не-
обходими за запазване на 
работната позиция, в сил-
но регулираните отрасли 
и сектори;

 увеличение на работ-
ната заплата, което обаче 
зависи от конкретната си-
туация;

 подпомагане инте-
грацията и заетостта на 
мигранти;

 придобитите профе-
сионални компетенции ще 
дадат възможност на нис-
коквалифицираните лица 
по-лесно да убедят евен-
туален работодател да ги 
наеме на работа. 
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Ежегодна галавечер по повод професионалния празник на строителния бранш, на която членовете на Камарата на строи-
телите в България, представители на държавната администрация, деловите и политическите среди, партньори и приятели на 
сектора ще имат шанса да празнуват заедно и да създадат полезни контакти. Ще бъдат връчени и наградите на Камарата 
на строителите за най-добра строителна практика през годината.

Основен партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 2 безплатни куверта – покани за събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 1 безплатен куверт – покана за събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Вашата компания ще бъде представена пред най-точната аудитория – министри, потенциални бизнес партньори, медии.
Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани. 

Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

През 2018 г. вестник „Строител“ ще бъде организатор и медиен партньор на традиционните 
ежегодни форуми на КСБ, които ще съберат на едно място ключови фигури от държавните 

институции, общинските администрации и бизнеса.

26 октомври 2018 г.

ПАРТНЬОРСКИ ПАКЕТИ

26 септември 2018 г.
Осмият национален дискусионен форум цели да срещне представители на държавните институции, общинските власти и бизнеса с цел създаване 

на градивен диалог по проблемите на бранша, перспективите и възможностите през 2019 година и до края на програмен период 2014 - 2020, както и 
очакваните трудности и проблеми, преодоляването на които може да се търси с обединени усилия.

Генерален партньор

Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Изложбен щанд пред заседателната зала
Влагане на рекламни материали в информационните пакети
3 безплатни пропуска за събитието
30% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. без ДДС

Основен партньор

Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Влагане на рекламни материали в информационните 

    пакети
2 безплатни пропуска за събитието
20% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3500 лв. без ДДС

Партньор

Лого на компанията на гърба 
    на сцената на събитието

1 безплатен пропуск 

Цена на пакет: 2000 лв. без ДДС

Научнопрактическа конференция
ОП „Околна среда“ и Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г.

21 ноември 2018 г.

Партньор

Лого на компанията на гърба на  
   сцената на събитието

Реклама във в. „Строител“ –  
   1/2 страница

Лого на компанията на корицата  
   на сп. „Булаква“

1 безплатен пропуск

Цена на пакет: 2000 лв. (без ДДС)

При участие в 2 форума –

При участие в 3 форума –

25%
50%

отстъпка

отстъпка

Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите за осма поредна година организират конференция, на която да бъдат 
публично дефинирани и дискутирани най-належащите въпроси в областта на пречистването на отпадъчните води на населените места – новите 
технологии и практики у нас и в чужбина; качеството на предлаганите за финансиране проекти и критериите за тяхната оценка; ролята на от-
говорните фактори – съответните парламентарни комисии, централната администрация, общините, ВиК дружествата и неправителствените 
браншови организации, за ускоряване на процесите, свързани с развитието на ВиК сектора, и др. 

Основен партньор

Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Влагане на рекламни материали в информационния пакет   

   на всеки участник
2 безплатни пропуска за събитието
20% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
Реклама в сп. „Булаква“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3500 лв. (без ДДС)

Генерален партньор

Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
Изложбен щанд пред заседателната зала
Влагане на рекламни материали в информационните пакети
3 безплатни пропуска за събитието
30% отстъпка от таксата за всеки следващ участник
Реклама във в. „Строител“ – 1 страница
Реклама в сп. „Булаква“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Офертата важи за договори, 
сключени до 30 юни 2018 г.

За контакти: 0888 55 39 50
news.stroitel@gmail.com

„Вестник Строител“ ЕАД е сертифицирано за 
устойчиво управление на събития по стандарта 
ISO 20121 от Bureau Veritas Certification.

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

®

Генерален партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 До 3-минутен рекламен клип на компанията, излъчван периодично 

    на големите екрани в балната зала в хода на вечерта
 Рекламни банери пред балната зала
 3 безплатни куверта – покани за събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Цена на пакет: 7000 лв. (без ДДС)
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През изминалата година е подобрена макрорамката за финансиране на общините

Росица Георгиева 
Свилена Гражданска 

През 2017 г. с усилията 
на Националното сдруже-
ние на общините в Репу-
блика България (НСОРБ) е 
подобрена макрорамката 
за финансиране на общи-
ните, осигурени са повече 
средства за образование, 
социални услуги и за адми-
нистрацията. Това отче-
те председателят на УС 
на НСОРБ и кмет на об-
щина Велико Търново инж. 
Даниел Панов на 31-вото 
Общо събрание на сдруже-
нието, което се проведе в 
София. В началото фору-
мът отбеляза 140 години 
от Освобождението на 
България от османско вла-
дичество. Почетен гост 
на тържествената част 
беше президентът Румен 
Радев, а в работата на 
Общото събрание учас-
тие взеха вицепремиерът 
Томислав Дончев, мини-
стрите на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков и 
на земеделието, храните и 
горите Румен Порожанов, 
евродепутатът Андрей 
Новаков, изп. директор на 
НСОРБ Силвия Георгиева, 
зам.-председателите на 
УС на НСОРБ и кметове на 
Троян и Кърджали - Донка 
Михайлова и Хасан Азис, 
както и над 400 делегати 
от 211 общини. Събитие-
то откри кметът на Сто-
личната община Йорданка 
Фандъкова, която бе дома-
кин на срещата.

„Поставената тема 
на Общото събрание „Ак-
туални проблеми и бъдеща 
визия за общинските про-
екти” е важна, защото ние 
администрациите сме от-
говорни за подготовката 
на необходимите проекти, 
които да продължат раз-
витието на населените 
места. Разработваме та-
кива както с местно, така 
и с еврофинансиране”, каза 
Йорданка Фандъкова. Тя 
поздрави сдружението за 
неговата роля за изра-
ботването и защитата 
на единни позиции. „Об-

щините имаме общи прио-
ритети и предизвикател-
ства. От опит знаем, че 
решението на големите 
проблеми, пред които сме 
изправени, не може да ста-
не отделно само в една об-
щина“, посочи Фандъкова. 
По думите й същинското 
предизвикателство пред 
кметовете и местните 
общински съвети са 

мерките за ограничаване 

на промените в климата, 

опазването на околна-
та среда и подобряване на 
качеството на въздуха.

„Всички местни власти 
разработват проекти за 
насърчаване на използва-
нето на градския транс-
порт, защото това е една 
от ефективните мерки за 
намаляване на трафика и 
вредните емисии. В София 
през последните години 
е обновена голяма част 
от тролейбусния парк, от 
автобусите, закупени са 
нови трамваи. Работим по 
прилагането на мерки за 
борба със замърсяването 
от конкретен замърсител 
– фините прахови части-
ци. Вече сме инициирали 

въвеждане на стандарт 
за горивата, върху който 
Министерството на окол-
ната среда и водите рабо-
тят, и очакванията ни са 
за следващия отоплителен 
сезон той да бъде факт”, 
посочи още кметът Фан-
дъкова.

След това Силвия Геор-
гиева представи отчет за 
изпълнението на бюджета 
на НСОРБ за изминалата 
година, както и финансо-
вата рамка за 2018 г. Тя 
обясни, че планираните 
приходи за 2017 г. са из-
пълнени на 92%, а разхо-
дите – на 94%. Георгиева 
подчерта, че неизпълне-
нието в постъпленията 
се получава от несъбран 
членски внос от мест-
ни власти, размерът на 
който през 2018 г. оста-
ва непроменен. Планират 
се 2,6 млн. лв. приходи и 
1,9 млн. лв. – разходи. „Ще 
насочим усилията си за 
подобряване на изравни-
телните механизми, по 
които средствата от 
централния бюджет се 
разпределят за общините, 
така че да бъдат адреси-
рани най-адекватно към 
проб лемите на големите, 

средните и малките насе-
лени места. Продължава и 
активната работа по об-
щинските европроекти”, 
каза още Георгиева.

В изказването си инж. 
Даниел Панов подчерта, че 

по настояване на НСОРБ е 

осигурен ресурс за инве-

стиране в образователна-

та инфраструктура. 

„Над 400 училища и 
детски градини ще бъдат 
обновени с европейски 
средства. По наше пред-
ложение беше договорено 
и увеличаване на цените 
на клиничните пътеки, по 
които основно работят 
общинските болници. За 
нас е важно да ги запазим, 
защото тези заведения 
оказват здравна помощ за 
над 2,5 млн. души”, посочи 
инж. Панов. Той информи-
ра още, че предстои раз-
работване на примерна 
методика за изчисляване 
на таксата „битови от-
падъци” на базата на ко-
личеството, като НСОРБ 
се ангажира с подробен 
анализ, който ще бъде 
представен и на Минис-
терството на финанси-
те (МФ) за разглеждане. 
Председателят на сдру-
жението отчете още, че 
за тази година с 15% са се 
увеличили средствата за 
делегираните дейности на 
общините, с 6,5% повече 
са капиталовите разходи, 
а парите за местни дей-
ности са повишени с 5%. 

„За мен е удоволствие 
и чест не просто да бъда 
сред представителите 
на местната власт, а да 
съм сред носителите на 
бъдещето. Бъдещето на 
България е в единението 
и съзиданието. НСОРБ 
успя в един тежък пе-
риод на разединение да 
постигне успех – да обе-
дини всички 265 общини 
в едно ефективно тяло“, 

заяви на свой ред Румен 
Радев. Държавният глава 
подчерта уникалността 
на НСОРБ като организа-
ция, която събира в себе 
си широка експертиза и 
предлага ефективни меха-
низми. „Вие сте най-близо 
до хората и техните про-
блеми. Вие сте тези, от 
които обществото очаква 
помощ и решения. Ползва-
те се с моята подкрепа, 
но времето е динамично 
и трябва да се действа в 
съответствие с новите 
предизвикателства. Сигу-
рен съм, че децентрализа-
цията на общините няма 
алтернатива“, заяви пре-
зидентът. По думите му 

децентрализацията на 

общините е европейският 

модел, 

който движи прогреса 
в много държави. „Трябва 
да има много ясни механи-
зми за нейната реализа-
ция“, допълни Румен Радев.

Програмата за дей-
ността на организацията 
за 2018 г. представи Донка 
Михайлова. „Една от зада-
чите през тази година е 
свързана с регионалното 
измерение на Българско-
то председателство на 
Съвета на ЕС. Това ще 
се изрази чрез организи-
ране на три срещи на ви-
соко ниво. Ще продължи 
дейността по обучение 
на общински служители в 
различни направления, коя-
то среща голяма подкрепа 
от представителите на 
местните власти”, заяви 
тя. Михайлова подчерта, 
че е много важно да запо-
чне откровена и смислена 
дискусия с МФ за това как 
средствата за капита-
лови разходи и за целеви 
субсидии се разпределят 
между отделните общини. 
„Имаме известна тревога 
от това, че на този етап 
са неясни критериите за 

разпределение, поради кое-
то имаме волята като УС 
да дискутираме с Минис-
терство на финансите 
безспорните критерии. На 
този етап и ведомството 
декларира такава готов-
ност. Смятаме, че по този 
начин ще превъзмогнем 
усещането за несправед-
ливост сред определени 
общини”, добави тя.

Хасан Азис акценти-
ра върху темата за елек-
тронното управление в 
частта за 

предоставянето на 

електронните услуги от 

общините. 

По думите му в насто-
ящия момент има дис-
ба ланс по отношение на 
напредъка за предоста-
вянето на електронните 
услуги от централната 
власт и на тези от мест-
ната власт. „Този дисба-
ланс трябва да бъде кори-
гиран и предоставянето 
на електронните услуги 
трябва да бъде процес, 
който да бъде координиран 
на всички нива на управле-
ние в страната”, посочи 
Хасан Азис.

Вицепремиерът То-
мислав Дончев продължи 
темата за актуалното 
състояние на процедури-
те по въвеждане на елек-
тронното управление, 
което според него се из-
гражда стъпка по стъпка. 
„Средно по една услуга се 
електронизира на месец“, 
заяви Дончев и подчерта, 
че сред приоритетните в 
момента трябва да е елек-
тронният обмен на инфор-
мация между самите ад-
министрации. По думите 
му 109 общини са реални 
участници в този процес, 
38 са готови за тестове-
те, за да се включат, а 8 
са подали заявление. „Това 
е малко повече от полови-
ната местни власти у нас, 
което е абсолютно недос-
татъчно“, допълни той и 
обясни, че в момента се 
търси допълнителен ре-
сурс за дигитализация на 
наличните архиви, като 
се работи заедно с общи-
ните и държавната адми-
нистрация. „Истинското 
електронно управление 
предполага служебно нача-
ло, проверка по електронен 
път, което може да се слу-
чи само ако всичките ни 
регистри са в електронен 
вид и са четими от оста-
налите институции“, каза 
Дончев. „Искрено се надя-
вам, докато се случи елек-
тронното управление, да 
се повиши качеството на 
предоставените услуги на 
гише. Не трябва да забра-
вяме, че по различни данни 
30-50% от гражданите не 
използват интернет“, по-
ясни вицепремиерът.

Той отчете, че към мо-
мента 

Снимки Емил Христов
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Предстои обявяването на 
втори прием на проекти по 
т.нар. общински подмерки на 
Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР). Те са 
четири и са с общ ресурс 137 
млн. евро. Това стана ясно по 
време на национален дискуси-
онен семинар по изпълнение-
то на общинските проекти 
по ПРСР. Форумът се органи-
зира от НСОРБ, съвместно с 
Управляващия орган на ПРСР 
и Държавен фонд „Земеделие” 
(ДФЗ). Събитието откриха изп. директор 
на НСОРБ Силвия Георгиева и зам. изп. 
директор на ДФЗ Атидже Алиева-Вели. В 
рамките на работната среща се включи-
ха експерти от ДФЗ и Министерството 
на земеделието, храните и горите, които 
отговаряха на въпросите на представите-
лите на общините, свързани с допустими 
дейности, срокове за подаване на проекти-
те и други. 

Подмерките са 7.2 „Инвестиции в съз-
даването, подобряването или разширяване-
то на всички видове малка по мащаби ин-
фраструктура”, 8.3 „Предотвратяване на 
щети по горите от горски пожари, природ-
ни бедствия и катастрофични събития”, 
8.4 „Възстановяване на щети по горите 
от горски пожари, природни бедствия и ка-
тастрофични събития” и 8.6 „Инвестиции 
в технологии за лесовъдство и в прера-
ботката, мобилизирането и търговията с 
горски продукти”. Най-много средства, 100 
млн. евро, са предвидени по подмярка 7.2, 
които ще бъдат разпределени в 7 направ-
ления. 50 млн. евро са за обновяването на 
улици и тротоари. 10 млн. евро ще бъдат 
вложени в изграждане и/или реновиране на 
площи за широко обществено ползване. 
Същата сума (10 млн. евро) е предназна-
чена за изпълнението на проекти за рекон-
струкция, оборудване и/или обзавеждане 
на общински сгради, в които се предлагат 

публични услуги. За обновяване на основни-
те и средните училища са заделени 7,5 млн. 
евро. Толкова са и парите (7,5 млн. евро) 
за строителство на закрита спортна 
инфраструктура в училища (физкултурни 
салони), а за открита (площадки) - 10 млн. 
евро. С 5 млн. евро ще може да бъдат ре-
монтирани и детски градини. 

По подмярка 8.3 са предвидени 12,6 млн. 
евро. Максималният размер на разходите 
по един проект за целия период на изпъл-
нението му е 1,5 млн. евро. Сред допусти-
мите дейности са изграждане на противо-
пожарна инфраструктура, обособяване или 
подобряване състоянието на хеликоптерни 
площадки, водоизточници, наблюдателни 
и горски пунктове, както и закупуване на 
комуникационно, лабораторно и друго спе-
циализирано оборудване, средства за на-
блюдение и др. 

Ресурсът по подмярка 8.4 е 6,4 млн. 
евро. Те ще бъдат вложени в проекти, свър-
зани с почистване на площите на постра-
далите от пожари гори, почвоподготовка, 
презалесяване и други дейности. 

За подмярка 8.6 има 18 млн. евро. С тях 
ще се подпомагат дейности за изгражда-
не, придобиване или подобряване на със-
тоянието на сгради или други материални 
активи, закупуване на нови машини и обо-
рудване за първична преработка на дърве-
сина, на недървесни горски продукти и др.  

Експерти от ДФЗ представиха предстоящите подмерки

текущото изпълнение на 

оперативните програми е 

добро, 

като пред страната 
ни не съществуват тежки 
предизвикателства. „Като 
темп на осъществяване на 
заложените цели и на фи-

нансово изпълнение се дви-
жим значително по-добре 
от другите държави член-
ки, но рискове винаги има“, 
подчерта Дончев и инфор-
мира, че по критерий пла-
щания по кохезионен фонд 
заедно с Европейския фонд 
за регионално развитие в 
най-лошия случай сме на 
7-о място, а за Европей-
ския социален фонд – меж-
ду 4-а и 5-а позиция. „По-
казателите ни са добри, 
което не е без значение 
и за репутацията ни. По-
големите предизвикател-
ства през текущия период 
са други – устойчивостта 
и качеството на изпълне-
ние на проектите“, комен-
тира той и обърна вни-
мание, че най-големият 
въпрос е какво ще се слу-
чи след 2020 г. „Не е вяр-
но, че европейските пари 
свършват след 2020 г., но 
ще бъдат тежки прегово-
рите за бюджета. Той ще 
е по-малък, като една от 
причините ще е Брекзит. 
В момента тече дебатът 
дали след оттегляне на 
Великобритания да плаща-
ме повече, дали да свиваме 
разходите, или да правим 
комбинация между първите 
две“, каза вицепремиерът. 
„Искам да подчертая, че 
Брекзит не означава ав-
томатично по-малко пари 
за България. Средствата 
се разпределят по форму-
ла. Какво ще се съдържа в 
модела за изчисляване все 
още не е ясно, защото ЕК 
не го е представил. Фор-
мулата досега включваше 
БВП“, обясни той. 

„Има желание в ЕК и от 
нетните донори получава-
нето на средства да се 
обвърже с извършването 
на реформи, със състоя-
нието на държавността 
в дадената страна, още 
по-конкретно казано – на 
правосъдната система“, 
информира Дончев. „Това 
не е тема за България, а за 
други членки. Но тенден-
цията е ясна - отива се в 
посока радикални реформи. 
Ще има много по-голямо 
обвързване на парите за 

кохезионната политика с 
изискванията към държа-
вите членки“, подчерта 
вицепремиерът и обясни, 
че у нас се планира създа-
ване на държавен орган, 
който да следи законосъ-
образността в работа-
та на администрацията, 

включително и местна-
та – назначаване на лица, 
изисквания за заемане на 
длъжността, законосъо-
бразност на една или дру-
га процедура. Все още не е 
решено коя институция ще 
поеме тези нови функции. 

След вицепремиера 
Дончев министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Николай Нанков заяви, че 
към общините отличници 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) 
ще бъдат преразпределе-
ни средства от инвести-
ционните програми на по-
бавните местни власти. 
Нанков съобщи, че към 
момента заради бързата 
реализация на договорите 
шест общини са постигна-
ли заложените междинни 
индикатори по „ОПРР 2014 
– 2020“, а други 13 имат 
възможност да постиг-
нат заложената етапна 
цел. Министърът каза, 
че сред отличниците са 
Бургас, Хасково, Казанлък, 
Кюстендил, Димитров-
град, Свищов, Габрово и Па-
нагюрище. Той предупреди 
обаче, че 20 общини са в 
риск, защото са с нулево 
изпълнение към момента. 
По тази причина Николай 
Нанков призова местни-
те власти за максимална 
мобилизация за осъщест-
вяване на проектите и 
разплащане на средства-
та по тях. По думите му 
забавената реализация е 
по обективни причини, но 
предупреди, че това ще 
доведе до редуциране на 
инвестиционните им пла-
нове. Регионалният минис-
тър посочи, че с НСОРБ 
е договорено срокът за 
отчитане на междинните 
индикатори по програмата 
от страна на общините да 
бъде краят на септември 
т.г. Нанков подчерта, че 
финансовият ресурс няма 
да бъде загубен на нацио-
нално ниво и ще остане 
в рамките на „ОПРР 2014 
– 2020“, но ще бъде раз-
пределен към местните 

власти, които са успели 
да изпълнят заложените 
индикатори. „Средствата 
ще се използват за едно-
типни дейности. Ако една 
община закъснее по проце-
дурата за образователна 
инфраструктура например, 
предвиденият ресурс ще 

бъде насочен към другите 
местни власти, но за съ-
щия тип проекти“, поясни 
той и отчете, че 

към момента са договоре-

ни 72% от общия бюджет 

на „ОПРР 2014 – 2020“. 

„До средата на година-
та очакваме да бъдат до-
говорени всички средства 
по програмата на 100%“, 
информира министърът и 
каза, че за да се постигне 
тази цел и ОП „Региони в 
растеж“ да стане първа-
та с изцяло договорени 
средства, предстои да 
бъдат обявени още три 
процедури – втора фаза за 
енергийна ефективност 
в периферните райони, за 
деинституционализация 
на социалните услуги за 
възрастни и хора с увреж-
дания и за развитие на ре-
гионален туризъм.

В момента се изпълня-
ват 401 договора с общи-
ни и това са инвестиции в 
модернизация на градския 
транспорт, в подобряване 
на градската среда, енер-
гийна ефективност, обно-
вяване на образователна-
та, социалната и пътната 
инфраструктура. „Важно е 
проектите да бъдат реа-
лизирани качествено, в ин-
терес на хората, защото 
ключовият бенефициент 
от гледна точка на полз-
ване на резултатите от 
тях са жителите на общи-
ните“, подчерта той.

„Националната програ-
ма за енергийна ефектив-
ност на многофамилните 
жилищни сгради ще има 
бъдеще и ще трябва да 
продължи, но с по-строг 
контрол, включително и 
от страна на Дирекция за 
национален строителен 
контрол“, каза още минис-
тър Нанков.

Министърът на земе-
делието, храните и горите 
Румен Порожанов заедно с 
Атидже Алиева-Вели – зам. 
изп. директор на Държавен 
фонд „Земеделие“, пред-
ставиха напредъка по Про-
грамата за развитие на 

селските райони (ПРСР). 
„И след 2020 г. ще има 

финансиране на земедел-
ските райони, защото 
всяка по-съществена ре-
дукция на средствата 
означава, че определени 
сектори няма да са кон-
курентни на световния 

пазар“, заяви министър 
Порожанов и добави, че 
министерството заедно 
с ДФЗ организира кръгли 
маси, на които се канят 
всички имащи договори 
с фонда, за да се дадат 
насоки по отношение на 
провеждането на процеду-
рите по ПРСР. Той подчер-
та, че се отваря прием по 

мярка 7.2 за 100 млн. евро, 
като това ще е първият, 
по който документите 
ще се приемат чрез ИСУН 
2020. 

Вели посочи, че по пър-
вия прием по 7.2 в ДФЗ 
през 2016 г. са постъпили 
938 проекта с обща стой-

ност над 1 млрд. евро. От 
тях 343 проекта за общо 
392 млн. евро. ще бъдат 
финансирани, след като 
бъдат направени провер-
ките за допустимост. 
Вели припомни, че от фон-
да са изготвили анализ, в 
който обобщават най-чес-
то допусканите грешки по 
Закона за обществените 

поръчки, които правят 
възложителите при подго-
товката и провеждането 
на тръжните процедури, 
финансирани по ПРСР.

Последната дискусия 
бе с Андрей Новаков, член 
на Комисията по регио-
нално развитие на Евро-
пейския парламент. „Мое-
то мнение е, че трябва да 
използваме у нас повече 
програмите, които са на 
директно подчинение на 
Брюксел. „Творческа Ев-
ропа“ например е с 2 млн. 
евро за меки мерки и може 
да осигури средства за 
фестивали и т.н. За да 
може да имате достъп до 
всички 400 покани за про-
екти, преди две години 
разработих платформата 
„Еврофинансирай“. Там ин-
формацията се обновява в 
реално време, така че ще 
можете да видите всяка 
програма, която се упра-
влява от Брюксел, всеки 
ден каква покана има“, 
обясни Новаков.

По думите му програм-
ният период след 2020 г. 
ще е последният, който 
ще е седемгодишен, след 
това ще бъдат 5+5 годи-
ни. „Трябва повече да рабо-
тим с финансови инстру-
менти“, подчерта Новаков.
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Пространството око-
ло сградата на Съдебната 
палата в Шумен ще бъде 
реконструирано. Проек-
тът, разработен от арх. 
Красимир Генов и колек-
тив, бе представен в об-
щината от кмета Любо-
мир Христов, зам.-кмета 
Боян Тодоров и главния 
арх. Дияна Стефанова. В 
края на миналата година 
Министерският съвет 
отпусна 500 000 лв. за ре-
ализацията на проекта.

Предстои откриване 
на процедура за възлагане 
на поръчката за изпълне-

ние. Намерението на об-
щинската администрация 
е строителните работи 
да стартират през май и 
да приключат до лятото. 
Предвидено е реновиране 
на цялото площадно прос-

транство пред палатата 
и на зелената система в 
парка, както и изграждане 
на два водни елемента. По 
думите на автора на про-
екта на мястото на слън-
чевия часовник ще бъде 

направен шадраван, а кас-
када ще има на досегаш-
ната стена от пешеход-
ното ниво пред сградата 
до междинното – в рамки-
те на съществуващата 
зелена площ. „Постарали 
сме се да изберем срав-
нително икономични съо-
ръжения, така че да няма 
загуба на вода и всички 
помпени станции да са с 
минимално натоварване“, 
обясни още арх. Красимир 
Генов.

Ще се реконструират 
и пешеходните настилки, 
ще се подменят елемен-
тите около стълбищата 
от водните части до пло-
щадното пространство. 
Те ще се преоблицоват с 

плочи от гранит и ще се 
изградят детайли от алу-
миниева ламарина като 
символични гербове. В 
проекта са включени още 
парково осветление към 
пешеходните зони, както 
и декоративни LED акцен-
ти по водните площи. Пей-
ките за сядане около кас-
кадата ще се облицоват 
с бетонови елементи. Съ-
ществуващата настилка 

пред самото здание, която 
е хлъзгава при дъжд, ще 
бъде заменена с устойчи-
ва. Тя ще е в сиво и черно.

Идеята е новото прос-
транство да се впише в 
цялостния вид на пешеход-
ната зона, която се очаква 
да бъде рехабилитираната 
по Оперативната програ-
ма „Региони в растеж 2014 
- 2020“, обясни кметът 
Любомир Христов. 

Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ - Сливен

Стартираха строителните 
дейности на един от най-дълго-
очакваните проекти за Сливен 
„Отваряне на ул. „Г. С. Раковски“ 
в района на улица „Антим I”. На-
чалото на СМР даде кметът на 
община Сливен Стефан Радев. 
На събитието присъстваха и 
председателят на общинския 
съвет Димитър Митев, зам.-
кметът Румен Иванов, предста-
вители на изпълнителите и др. 

 „Това е един обект, за който 
се говори от много години. След 
реализирането на проекта ще 
решим един дългогодишен про-
блем. От началото на мандата 
преодоляваме препятствията 
едно по едно и успешно вървим 
към набелязаните цели. В случая 
става въпрос за повишаване на 
безопасността на движението 
и облекчаване на трафика, кое-
то намалява предпоставките за 
пътнотранспортни произшест-
вия“, заяви Стефан Радев. 

По думите на кмета съвсем 
скоро се очаква да започне ра-
ботата и по кръговото кръс-
товище „Розова градина“. Радев 
допълни, че и санирането в града 
вече е в ход. Според него през 

настоящата година, а може би и 
част от 2019 г. градът ще при-
лича на голяма строителна пло-
щадка, но това ще донесе само 
ползи за Сливен. 

Средствата за реализация 
на пробива на ул. „Г. С. Раков-
ски“ са осигурени от правител-
ството. Предвиденият срок за 
изпълнение е четири месеца. 
Договорът за строително-мон-
тажните работи за обекта е 
подписан на 31 януари т.г. със 
СД „Берко-90 Берковски и сие“, 
която е от Сливен и има дъл-
гогодишен опит. Надзорът ще 
се извършва от „Комплект кон-
султ“ ООД. 

Управителят на СД „Берко-90 

Берковски и сие“ Петко Берков-
ски съобщи, че отчуждителни-
те процедури са проведени. „На 
ул. „Антим I“ ще бъдат сменени 
канализацията и водопроводът, 
там където това не е направено 
по водния цикъл. Ще се изградят 
нови тротоари, улична настил-
ка и ще се поставят стълбове 
и осветление. Широчината на 
пътното платно от 6 метра ще 
стане 7,5 метра. Ул. „Антим I“ 
ще излиза на кръстовището до 
полицията. По нея движение-
то ще бъде от изток на запад, 
а по ул. „Раковски“ - в обратна 
посока. Двете улици ще са ед-
нопосочни“, обясни още Петко 
Берковски.

Стартира изграж-
дането на футболно 
игрище в  спортно-
рекреационен парк в 
Свети Влас. Предвиж-
да се освен игрище да 
бъде направена и допъл-
ваща инфраструктура 
за провеждане на тре-
нировки и състезания. 
Обслужващата сграда 
ще е разположена в за-
падната част на парка. 

Символичната пър-
ва копка направи кме-
тът на община Несе-
бър Николай Димитров. 
„Много съм щастлив, че 
започваме реализация-
та на този дългоочак-

ван проект в Свети 
Влас. Надявам се обек-
тът да бъде завършен 
в срок. Бъдещата при-
добивка ще се използва 

както от жителите, 
така и от гостите на 
населеното място“, за-
яви Димитров.

Размерите на те-

рена ще са по стандар-
тите на БФС, УЕФА и 
ФИФА – 45 м ширина и 
90 м дължина (параме-
три, съобразени с ми-
нималните изисквания 
за площ на игралното 
поле).  Трибуните за 
зрители ще са в три 
сектора, като два от 
тях ще са оформени в 
амфитеатрални редо-
ве. Сектор „Б“ ще е с 
ВИП трибуна на вто-
рия етаж, която ще е 
закрита. Под нея ще са 
разположени основните 
обслужващи помеще-
ния, офис, зала за фит-
нес и кафе-клуб.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Варца

Детска градина „Знаме на 
мира”, намираща се в жк „Дъб-
ника” във Враца, ще бъде обно-
вена по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 2020“. 
В рехабилитацията на обекта 
ще бъдат вложени 1 129 178 лв. 
С тях ще се подмени дограмата, 
ще се направи топло- и хидрои-
золация на покрива. Дейностите 
включват още топлоизолация 
на външни стени, вътрешен ре-

монт и вертикална планировка. 
Община Враца обяви об-

ществена поръчка за възлагане 
на обекта, като поради специ-
фиката на проекта търгът не 
е разделен на обособени пози-
ции и ще се търси един изпъл-
нител. 

Напълно обновената детска 
градина „Първи юни“ в Сандански 
бе официално открита с водос-
вет за здраве и празнична про-
грама. „Удовлетворени сме от 
резултата, който е постигнат 
от строителите. Той ни дава 
стимул да продължаваме да 
работим усилено за подобрява-
не на образователната среда“, 
каза кметът на общината Ки-
рил Котев. Изпълнител е „Анкер 
Архид“ ДЗЗД с участници „Анкер 
Груп“ ЕООД – Петрич, и ЕТ „Архид 
- Димитър Динев“ - София.

На обекта, който е част от 
проект по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 2020“, 

са ремонтирани покривът, ко-
телната и парната инсталация. 
Направена е топлоизолация и е 
сменена дограмата. Сградата 
е с нови подови настилки, мо-
дернизирани санитарни възли и 
спални помещения. Стойността 
на инженеринга е 362 690 лв. Със 
средства от общинския бюджет 
изцяло е обновено и обзавежда-
нето. 

Община Перник ще дари на 
Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ) проект за изграждане 
на пътен възел „Марина бара“, 
съобщи кметът Вяра Церовска. 
Със съоръжението ще се обосо-
би отбивка от външноградската 
магистрала към кв. „Дараците“, 
което ще облекчи движението 
за центъра на града. Жители на 
района са внесли подписка с ис-
кане за ускорено строителство, 
но трасето е част от републи-
канската пътна мрежа и ремон-
тът трябва да се извърши от 

АПИ, посочи Церовска.
Местната администрация е 

подала и два проекта в Минис-
терството на регионалното 
развитие и благоустройство-
то за изграждане на кръгови 
кръстовища на две възлови 
места, на които се получават 
задръствания. Очаква се дър-
жавно финансиране за тяхното 
реализиране.

Междувременно община Пер-
ник ще подмени светофарите 
на кръстовището в кв. „Иван 
Пашов“, които често аварират. 

Предстои обявяване на процедура за възлагане на поръчката за изпълнение
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Свилена Гражданска 

Министърът на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството Николай 
Нанков е направил инспек-
ция на строителство-
то на язовир „Пловдивци“ 
край едноименното село 
в смолянската община 
Рудозем. Това съобщават 
от Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството. Съ-
оръжението ще бъде офи-
циално открито през тази 
година, като това е първи-
ят подобен обект, който 
се изгражда в България за 

последните три десети-
летия. Министър Нанков е 
отчел, че вече са изпълне-
ни над 90% от предвидени-

те дейности по проекта. 
В момента се извършват 
мероприятия по завиря-
ването на съоръжението. 

Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ - Смолян

„До около месец ще е го-
това предпроектната раз-
работка за строителство 
на трета лента по пътя 
Асеновград - Смолян. Това е 
изключително приоритетен 
проект за областта, защо-
то е единствената, чиято 
основна връзка с вътреш-
ността на страната е по 
второкласен път и е най-
необлагодетелствана от 
транспортна гледна точ-
ка.“ Това обяви министърът 
на регионалното развитие 
и благоустройството Ни-
колай Нанков, след като 
провери строителството 
на новия физкултурен салон 
към ПМГ „Васил Левски“ в 
Смолян. По време на обикол-
ката си министър Нанков 
бе придружен от областния 
управител на Смолян Недял-

ко Славов и кмета на града 
Николай Мелемов. 

Николай Нанков под-
черта, че се предвижда 
третата лента по пътя 
Асеновград – Смолян да 
е с обща дължина от бли-
зо 30 км. „Това ще осигури 
възможност за по-бързо, 
сигурно и безопасно осъ-
ществяване на връзката 
между АМ „Тракия“ и сър-
цето на Родопите“, посо-

чи той. Според него това 
ще повлияе изключително 
положително и върху раз-
витието на туризма. Ре-
гионалният министър по-
сочи още, че ако проектът 
не изисква изготвяне на 
екологична оценка, техно-
логично е възможно да се 
обяви обществена поръч-
ка за избор на изпълнител 
до края на годината и ре-
ализацията да стартира 

през 2019 г. Финансиране-
то ще се осигури от бю-
джета на Агенция „Пътна 
инфраструктура“  чрез  
очакваните по-високи до 
три пъти приходи от ТОЛ 
системата.

Николай Нанков съобщи 
още, че друг приоритетен 
обект за региона е изграж-
дането на околовръстното 
шосе на Чепеларе. За оста-
ващия участък от 2,2 км са 

необходими около 17 млн. лв. 
според идейния проект. 
Там обаче има проблеми 
с отчуждения на частни 
имоти. „Нямаме правна 
възможност да преведем 
средства на общината, но 
ще намерим вариант, за да 
приключим с отчуждител-
ните процедури. До два 
месеца ще започне проек-
тиране“, категоричен бе 
министърът.

По повод изграждането 
на модерен физкултурен са-
лон за нуждите на ПМГ „Ва-
сил Левски“ в кв. „Райково“ 
Николай Нанков подчерта, че 
е доволен от качеството на 
проекта, и изрази надежда, 
че изпълнителят „Дюлгер“ 
ООД може да завърши дей-
ностите предсрочно. Пред-
вижда се физкултурният 
салон да служи не само на 
учениците, но и за провеж-
дането на спортни и кул-
турни събития от градски 
мащаб. Обектът се състои 
от три самостоятелни бло-
ка – топла връзка, игрална 
зала със зрителски места и 
обслужващ блок. 

Министърът информи-
ра още, че до дни старти-
ра и тръжната процедура 
за избор на изпълнител на 
проекта за воден цикъл на 
Смолян, който е на стой-
ност над 70 млн. лв.

Свилена Гражданска

„До края на годината 
ще бъде възложена рехаби-
литацията на засегнат от 
свлачище участък с дължина 
200 м от първокласния път 
между Свиленград и с. Капи-
тан Андреево“. Това е заявил 
министърът на регионално-
то развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков при 
участието си в редовния 
парламентарен контрол, съ-
общават от пресцентъра на 
ведомството. Той е инфор-
мирал, че за отсечката е 
осигурено необходимото фи-
нансиране. Обектът е вклю-
чен на първо място в списъка 
на приоритизирани свлачи-
ща, изготвен във връзка с 
процедурата за „Превенция 
и противодействие на свла-
чищните процеси за ограни-
чаване на риска от тях“, за 
която са отделени общо 65 
млн. лв. по Приоритетна ос 4 
на Оперативна програма 
„Околна среда 2014 - 2020“.

Министър Нанков е 
обяснил, че в началото на 
септември 2017 г. Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) е стартирала про-

цедура за избор на изпълни-
тел за извършване на про-
учвателно-проектантски 
работи и упражняване на 
авторски надзор за укреп-
ване на участъка от път 
I-8. В случай че търгът не 
бъде обжалван, договор с 
определения проектант ще 
бъде сключен най-късно до 
началото на април. Срокът 
за осъществяване на поръч-
ката е 40 календарни дни 
от датата на подписване 
на контракта. Веднага след 
приемането на работата 
ще стартира и процедура-
та за избор на изпълнител 
на строителството. 

Индикативната стой-
ност за всички дейности по 
възстановяване на засегна-
тия участък е 6,5 млн. лв. с 
ДДС. „Точните параметри на 
строително-монтажните 
работи, както и дължина-
та на участъка, в който те 
ще се извършват, ще бъдат 
ясни след приемането на 
проекта на Експертен тех-
нико-икономически съвет в 
АПИ“, е подчертал министър 
Нанков. „Агенцията е пред-
приела конкретни действия 
за подобряване цялостното 

състояние на участъка от 
път III-702 Пристое – По-
дайва – Исперих на терито-
рията на област Разград“, 
е информирал още той. 
До средата на април т.г. 
вече ще има технологичен 
проект за превантивен 
ремонт на отсечката с 
дължина 20 км. Изготвено 
е задание за проектиране 
за 80 000 лв., а стойност-
та на видовете работи ще 
възлезе на около 10 млн. лв. 
в зависимост от това каква 
технология ще се предвиди. 

При участието си в пар-
ламентарния контрол ми-
нистър Нанков е съобщил 
още, че през тази година 
приоритетен обект на те-
риторията на област Пер-
ник ще бъде обновяването 
на I-1 в участъка от бензи-
ностанция „Лукойл“ до п.в. 
„Даскалово“ поради високата 
интензивност на движение в 
пиковите часове и образува-
нето на задръствания. Дей-
ностите ще включват освен 
подобряване състоянието 
на отсечката, също така 
изпълнение на реверсивно 
движение чрез светофарни 
уредби.

Текат и довършителни 
работи по изместване-
то на съществуващ път 
за достъп до земеделски 
и горски имоти извън са-
нитарно-охранителната 
зона, както и завършване 
на галерията след шахто-
вия преливник. Язовирът 
е със завирен обем 2,45 
млн. куб. м и е проекти-

ран за водоснабдяване на 
Рудозем и Мадан, както 
и на още над 30 населени 
места в Централните Ро-
допи с приблизително 40 
хил. души. Стойността 
на строителните работи 
е 47,4 млн. лв. Изпълнител 
е Консорциум „Пловдивци“ 
с водещ партньор „Зару-
бежводстрой“ – Русия. В 
обединението участват 
„Арема“ (Испания) и „ГБС 
– Инфраструктурно стро-

ителство” АД. Надзорът е 
поверен на ДЗЗД „Рутекс 
– Фихтнер”. Съоръжение-
то е част от проекта на 
МРРБ със Световната 
банка „Проект за разви-
тие на общинската инфра-
структура“ на стойност 
170 млн. лв. По него се фи-
нансират също строител-
ството на яз. „Луда Яна“ 
край Панагюрище и ремон-
тът на яз. „Студена“ край 
Перник.
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Елица Илчева

Ремонт за 3 662 672 лв. 
започна миналата седмица 
в Националното училище 
по изкуствата „Добри Хри-
стов“ - Варна. Проектът 
е по ОП „Региони в растеж 
2014-2020“, като бенефици-
ент е Министерството на 
културата. За изпълнител 
след проведена обществена 
поръчка бе определено ДЗЗД 
„Елит-Пътстрой“ с участни-
ци „Пътстрой-Варна“ ЕООД 
и „Елит Пътища БГ“ ЕООД. 
3 113 271 лв. от средствата 
са осигурени от Европейския 
фонд за регионално разви-
тие, а 549 400 лв. са нацио-
нално съфинансиране.

Мащабът на ремонта, 
който е планиран, обхваща 
както фасадата и покрива, 
така и вътрешната част на 
зданието. Постройката ще 
бъде санирана, а дограмата - 
подменена. Амортизираните 
настилки в коридорите ще 
бъдат сменени с наподобява-
щи по външен вид автентич-
ни мозаични подове. Заложе-
но е също пълно обновяване 
на концертната зала, библи-
отеката и читалнята. Ще 
се ремонтират помещени-
ята на ателиетата по гра-
фика, скулптура и живопис в 
сутерена. Външен асансьор 
ще осигурява достъпност на 
връзката между трите нива. 

Така до края на ноември 
т.г. 

училището ще върне 

блясъка си от времето 

на неговото създаване в 

началото на ХХ в.

Основната му сграда е 
построена по молба на френс-
ката учителка Елена Кас-
текс, за да приюти френския 
девически колеж „Сент Андре“, 
сформиран 5 години по-рано. 

Първият корпус, който е 
готов през 1902 г., е с пра-
воъгълна форма, разположен 
с лице към ул. „Стефан Кара-
джа“. Масивните здания по 
западен образец започват да 
се появяват в този район в 
периода 1885 – 1893 г., кога-
то Варненската техническа 
служба приема „Правилник за 
строеж на частни сгради”. 

В него присъства изискване 
„Всички фасади да бъдат с 
богата пластична декора-
ция и свързани по височина” 
и с това се е съобразил и 
проектантът арх. Мариано 
Пернигони (1857 - 1938). Ро-
деният във Флоренция ита-
лианец идва в България след 
Освобождението по покана 
на Католическата църква 
най-вероятно за изграждане 
именно на католическите 
колежи, но оставя името 
си на редица безценни и до 
днес обекти като жп гарата 
в Пловдив и др. 

През 1908 г. отново от 

Пернигони е направен 

проект за разширение

с двете допълнителни 
крила, свързани с основната 
сграда, и физкултурен салон. 
Само след година се офор-
мя красивото триетажно 
масивно здание с 1380 кв. м 
площ, което днес е памет-
ник на културата с местно 
значение. 

Впоследствие сградата 
сменя собственици и полз-
ватели, но като цяло си за-
пазва функцията на учебно 
заведение или близка до нея. 
След Първата световна вой-
на временно е превърната 
в сиропиталище, като две 
години по-късно към него се 
открива профилирано учили-
ще с три отдела – обущар-
ски, шивашки и кошничарски.

През 1940 г. Морското 
училище заема част от зда-
нието, а след 1943 г. - цялата 
площ, и остава там до 1954 г. 

В периода 1956 – 1972 г. сгра-
дата е предоставена на 
Френската гимназия „Жолио 
Кюри”, а през 1972 г. - на СМУ 
„Добри Христов“. Част от по-
мещенията временно са да-
дени след 1990 г. на Колежа по 
туризъм към Икономическия 
университет.

Във връзка със сегашния 
ремонт Архитектурно бюро 
„Техно Пол БГ“ ЕООД 

са направили пълно об-

следване на зданието.

При него е установено, 
че основите са от каменна 
зидария. Стените на етажи-
те са с плътни тухли, като 
дебелината им варира от 
65 до 30 см. Подовите кон-
струкции са пруски свод на 
първите две нива и в кори-
дорите на всички етажи, а в 
останалите части – дървен 
гредоред. Стените имат 
носеща функция, а в няколко 
от помещенията има и чугу-
нени колони и метални гре-
ди. Стълбите са с каменни 
стъпала, едностранно запъ-
нати в стените. Покривна-
та конструкция е дървена с 
марсилски керемиди. 

Основната сграда има 
два главни входа. Единият е 
от ул. „Стефан Караджа“, а 
другият води към вътрешния 
двор. Разполага и с допълни-
телен служебен портал при 
връзката със северното кри-
ло и втори такъв – при юж-
ното. Плановата схема на 
етажите е логично избрана 
за учебно заведение - всички 
помещения са свързани чрез 

П-образен коридор, като в 
двата края на триетажния 
обем са изтеглени стълби-
щата, отворени пряко към 
коридорите, и в съседство 
с тях – санитарните възли. 

Още при проектиране-
то са заложени определени 
акценти в плановата схема, 
логично обусловени от функ-
цията. Двата централни 
входа от север и юг са били 
свързани с голямо фоайе, оси-
гуряващо не само обширно 
пространство за разпреде-
ляне на потока от хора, но и 
условия за струпването им 
при тържествени случаи, в 
които се използва концерт-
ната зала в центъра на зда-
нието. Единият от нейните 
входове е към това фоайе, 
а вторият – към коридора. 
Самата зала е предвиде-
на с тази функция още при 
проектирането – на черте-
жите е указана сцената и 
малки помещения, очевидно 
за подготовка на участни-
ците. По-скъпите настилки 
са правени с идеята за пред-
ставителност, мястото на 
залата е специално избрано. 
За постигане на нужния за 
нея обем са свързани после-
дователно три междуосови 
пространства, като послед-
ното е предназначено за 
сцената. 

Друго помещение е физ-
културният салон. Той заема 
цялото южно крило в сутере-

на. В оста, разделяща симе-
трично обема му по дължина 
на две, са подредени чугуне-
ни колони, а върху тях има 
видима метална греда. 

В две стаи на първия и 
втория етаж по сходен на 
салона начин са организирани 
големи пространства. В сре-
дата им има монтирани чу-
гунени колони с преминаваща 
над тях видима метална гре-
да. Формата им е квадратна. 
Едното в момента се използ-
ва като репетиционна зала 
за хорово пеене, а второто е 
разделено от късна преград-
на стена за две учебни стаи.

Фасадата е запазена 
във вид, близък до този от 
времето на построяването 
й. Промените са извършени 
още с прибавянето на стра-
ничните крила, а вероятно и 
някои от решенията са взе-
ти при самото изпълнение 
тогава на строителните ра-
боти. В настоящия момент 
тя представлява едно цяло, 
с подчертани места на връз-
ките между трите корпуса.

Главната й част е разде-
лена визуално във вертикал-
на посока на три – средна, 
надвишаваща основната фа-
садна плоскост, две крайни, 
включващи по две междуосия, 
и две, разположени между 
тях. Средната доминира над 
останалите с ризалитното 
си издаване напред, допъл-
нителната декорация от 
пиластри и орнаменти. Ос-
вен това тя включва и два-
та входа със съответните 
стълбища и пиластри на пар-
терно ниво. Крайните части 
са отново издадени напред 
по цялата си височина.

Фасадата е строго симе-
трична с централна ос през 
средата на централния кор-
пус. Отделно всяка от части-
те й във вертикален план е 
изградена в подчинение на до-
пълнителни оси на симетрия. 
Има изявено хоризонтално 
членене по линиите на етаж-
ните плочи и подпрозоречни-
те первази. Покрита е с глад-
ка мазилка, която навсякъде е 
изпълнена с различно дълбоки 
фуги, придаващи рустикално 
оформяне на плоскостите. В  

ъглите са направени пи-
ластри,  н якои  от  тях 
с ъ щ о  с  х о р и з о н т а л -
ни фуги. Около част от 
прозорците има рамки,  
оформени с мазилка, а в тях 
са вписани малки декоратив-
ни елементи. Открояват се 
двата ризалита, наддадени 
пред покривната линия в по-
лето над двата входа. Там де-
коративните елементи са и 
еркерно изведени пред фасад-
ната плоскост. Всички ета-
жи са разделени със сложни 
корнизи, а допълнителни, по-
опростени такива има и под 
прозорците в горните нива.

Оригинално е решена по-

кривната конструкция на 

страничните крила – 

давайки възможност за 
по-високи тавани на вътреш-
ните пространства, покри-
вът е задигнат при фасадите 
като капандура, завършвайки 
със стрехи, оформящи по-
лукръг, в който са вписани 
три прозореца. Цокълът е с 
облицовка от бучардисани 
каменни блокове. На послед-
ното ниво прозорците са с 
кръгла форма, което придава 
характерен завършващ вид 
на тази част от фасадата. 
Двата централни входа имат 
свой собствен характер – 
единият с открита стълба 
с извити форми на масивния 
парапет, а вторият – с по-
крито преддверие, огражда-
що стъпалата, с отвори от 
двете страни.

Декоративните елемен-
ти с форма на орнаменти са 
сравнително малко на брой 
и са използвани пестеливо 
като допълнителен акцент 
при централните оси и над 
прозорци. Допълнителен 
ефект придават защитни-
те метални решетки при 
прозорците в сутерена, из-
пълнени от ковано желязо. 
Богато орнаментирани са 
стълбищните парапети в 
сградата и този при стра-
ничното крило на фасадата. 
Има и два метални парапе-
та от малки тераси на тре-
тия етаж, които са с много 
семпла украса. 

На церемонията по повод символичния старт на ремонта 

специален гост беше кметът на община Варна Иван Портних 

Снимка Община Варна

Снимки „Техно Пол БГ“ ЕООД
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Георги Сотиров

Проф. Калоянов,  в 

момента се извършват 

дейности по обновяване 

на трети учебен корпус 

на Техническия универси-

тет – София (ТУ-София). 

Разкажете повече за про-

екта.

Първо искам да при-
ветствам инициативата 
на в. „Строител” да пред-
стави на страниците си 
дейности, свързани с ТУ 
– София. Реконструкцията 
на трети корпус е част от 
мащабен проект, който ре-
ализираме по ОП „Региони в 
растеж 2014 - 2020” („ОПРР 
2014 - 2020“). Университе-
тът ни получи 3 500 000 лв. 
по оперативната програма 
благодарение на това, че 
нашите направления „Ком-
пютърна и комуникационна 
техника” и „Общо инженер-
ство” са класирани високо 
по рейтинговата система 
на Министерството на 
образованието и науката. 
Трети корпус е основната 
база за обучение на сту-
дентите от тези две спе-
циалности. 

Наред  с  външното 
обновяване на обекта 
изграждаме и шест ви-
сокотехнологични сис-
теми за климатизация на 
въздуха - в четири аули в 
първи корпус и в две аули 
в трети. Това е свързано 
с изискванията за осигу-
ряване на качеството на 
микроклимата в зала, коя-
то се използва от повече 
от 100 души. Наред със 
строително-ремонтните 
дейности ще доставим 
и съвременно информа-
ционно и комуникационно 
оборудване, с което ще 
повишим качеството на 
учебния процес.

Преди срещата ни 

правехте измервания с 

термовизионна камера 

пред трети корпус.

Термовизионното зас-
немане и термовизионни-
ят анализ станаха мощно 
оръжие в ръцете на екипа 
на ТУ в областта на енер-
гийната ефективност 
(ЕЕ). С тази техника из-
вършваме безконтактно 
измерване на темпера-
турното поле на различни 
сградни елементи и про-
мишлени системи и след 
анализ и идентификация 
на това поле ние открива-
ме слаби места и можем 
да дадем компетентна 
оценка на качеството на 
изпълняваните мерки за 
ЕЕ. Ако те са свързани с 
външно обновяване, след 
полагане на топлинната 
изолация и мазилката ние 
доказваме например как 
са разположени дюбели-
те, има ли топлинни мо-
стове, места, откъдето 
„изтича” топлина, и т.н. 
С това заснемане  правим 

картина и оценяваме ка-
чеството на положената 
изолация.

Освен че следите от-

близо обновяването на 

трети корпус, как ще 

гарантирате високо ка-

чество при изпълнението 

на обекта?

Самата технология, 
която се използва при СМР, 
е различна - измерват се 
размерът, формата и гео-
метрията на необходимо-
то парче от пенополиуре-
тан за изолацията. После 
то се отлива в помещение 
на ТУ, където е монтира-
на машина, собственост 
на строителната фирма, 
която извършва ремонта. 
Сместа за отливката 
също се прави на място, 
после следва процес на из-
сушаване и се полага, като 
се залепва със специално 
лепило без използването на 
дюбели. Това е безразруши-
телна технология, която е 
патентована в Испания и 
е широко известна в Ев-
ропа. Именно с нея строи-
телната компания спечели 

обекта. 
Използваният мате-

риал за отливките пре-
доставя възможности за 
различно смесване. Фир-
мата спазва нормативни-
те изисквания - всяко едно 
парче, което идва при май-
сторите, има декларация 
за съответствие – какъв 
е коефициентът на топ-
лопроводност. Ние пери-
одично правим проби от 
използваните панели. Има-
ме лаборатория за изслед-
ване на топлофизичните 
характеристики на мате-
риалите, която е с върхо-
ви възможности за целия 
Балкански полуостров - от 
минус 70 до 1500 градуса. 
Практически можем да 
анализираме от вода до 
титан… Лабораторията 
ни е направена по проект 
на Фонд „Научни изследва-
ния” и техниката ни е на 
равнището на най-модер-
ните световни образци. 
Строителите споделят, че 
никъде досега не са се от-
насяли толкова прецизно 
към тяхната работа. Ние 

следим много внимателно 
за качеството и нашите 
проверки показаха, че фир-
мата изпълнител е много 
сериозна.

Както споменах, този 
пенополиуретан може да се 
смесва съобразно различ-
ните нужди при работа с 
него. Затова нашата сгра-
да се изпълнява с няколко 
материала. Следвайки про-
тивопожарните изисквания 
например, на определени 
разстояния трябва да се 
постави ивица негорима 
вата, същото се отнася 
за подпокривното прос-
транство. На покривите 
отново е различно, къде-
то материалите също са 
с декларация за съответ-
ствие. 

Същото качество се 
постига и при изгражда-
нето на климатизацията. 
Все пак тук е Катедра „То-
плинна и хладилна техни-
ка”, една от най-старите 
и уважавани в ТУ, която е с 
уникален опит по приложе-
ние на системите за кли-
матизиране на въздух. 

Преподавате една 

трудна и сложна материя. 

Има ли интерес от мла-

дите хора към катедра 

„Топлинна и хладилна тех-

ника”, която ръководите?

За съжаление през по-
следните години има спад 
на броя на младежите и 
девойките, които искат да 
се обучават за инженери 
в нашата специалност, а 
и не само в нея. Но напо-
следък се откроява и друга 
тенденция. Моите сту-
денти в III курс ми напом-
нят за времето отпреди 
10 - 15 години, когато много 
трудно излизах от залата 
за едно кафе в междучаси-
ето. Във времето за по-
чивка ми задават въпроси 
или ми споделят свои идеи 
и така оставаме заедно в 
залата за следващия час. 
В този смисъл има не само 
интерес, но и възраждане, 
някакво желание за знания, 
което е много зареждащо.

За нашата катедра, а 
сигурно така е и при дру-
ги колеги, няма дистан-
ция между преподавателя 

и студентите. Самите 
младежи участват в еки-
пите на своите професори 
при решаването на даден 
казус от практиката, за-
едно разработват тема. 
При мен е нормално 10 - 12 
студенти да участват по 
конкретен повод. Разбира 
се, те не правят тежките 
анализи, но те се учат, по-
пиват знания и умения за 
енергийна ефективност, 
възобновяеми източници. 
Посещаваме фабрики и за-
води, правим измервания на 
жилищни сгради. С други 
думи – те участват нарав-
но с нас в научноизследова-
телски проекти, понякога, 
когато има възможност, 
получават пари за това, 
но по-често работата на 
всички нас е безвъзмездна. 

Ролята на препода-
вателя е особена. Той не 
трябва да се мери по зна-
ния, а да активизира мла-
дия човек, да го поощри. И 
имам основание да твърдя, 
че в ТУ вече идват младежи 
с нагласата да се учат. 

Наскоро изказахте 

негативно мнение по от-

ношение на използването 

на климатици в спалните 

помещения поради шума, 

който те произвеждат. 

Защо?

Много от предлагана-
та на нашия пазар техника 
не отговаря на изисквани-
ята за качеството на ми-
кроклимата, на шума. Ако 
говорим за жилищни сгра-
ди, за спални помещения, не 
е възможно да се постави 
вътрешното тяло на кон-
диционер, което генерира 
40 - 45 децибела шум. Това, 
от една страна. От друга, 
няма по-комфортно от цен-

тралното отопление. Не 
коментирам и не съпоста-
вям цени. Ако в даденото 
помещение трябва да се 
поддържат нормативно 20 
градуса, с климатик в ника-
къв случай не е по-евтино. 
Но пък имаме проблеми с 
отчитането на потребе-
ната топлинна енергия.  

При климатичните сис-
теми, които изграждаме в 
нашия университет, изме-
рихме генерирания шум от 
тях. Нормата за такива 
лекционни зали е 40 деци-
бела. Шумовото ниво преди 
монтажа беше до 35 деци-
бела. С пускането на сис-
темата нивото нарасна до 
39. Спазихме хармонизира-
ните европейски норми.

През 2005 - 2011 г. като 
зам.-ректор на ТУ участ-
вах в проект за изграж-
дане на Центъра за енер-
гийни анализи. С колеги от 
други направления - „Елек-
троника” и „Машиностро-
ене”, и чрез фонд „Научни 
изследвания” успяхме да 
направим Университетски 
научноизследователски 
комплекс. Постигнахме 
няколко впечатляващи ре-
зултата. Първата сграда, 
която построихме, е с поч-
ти нулево потребление на 
енергия, което се призна и 
в Европа. Изградихме и Ла-
боратория за изследване 
на топло-физични харак-
теристики на материали, 
за която вече споменах 
и която продължава да е 
единствена на Балканския 
полуостров. С тази лабо-
ратория помагаме и на 
бизнеса. Пак за бизнеса, а 
и за научни изследвания, е и 
нашата термовизионна ка-
мера, която е с най-висока 
точност в света.

Проф. д-р инж. Никола Калоянов, ръководител на катедра „Топлинна и хладилна техника”, ТУ - София:

Снимки авторът



използване на вътрешното 
пространство;

 Заменянето на носе-
щата външна стена с мно-
го по-лека фасадна обвивка 
освобождава огромна площ 
за остъкляване на зданията, 
като ефектът е много по-
добро осветяване на инте-
риора, а също и съвсем нов 
образ;

 Строителството е 
много по-бързо и по-евтино.  

Самият Рут е проек-
тирал редица сгради със 
скелетна конструкция пре-
ди „Монаднок Билдинг“ и е 
бил наясно с бъдещето. На 
този фон построяването му 
по-скоро прилича на някакъв 
прощален ритуал – сякаш не 
само авторът, но и Чикаг-
ската школа като цяло се 
сбогува със строителните 
традиции от миналото по 
един внушителен и подоба-
ващ начин. 

Символичната роля на 
този обект за прехода се 
подсилва и от факта, че през 
1893 г. към „Монаднок Бил-
динг” е добавено така наре-
ченото южно разширение по 
проект на бюрото „Холабърд 
и Рош” – напълно издържано в 

духа на Рут продължение на 
дългия фронт по „Диърборн 
Стрийт”, но вече изцяло 
със скелетна конструкция. 
Разликата се забелязва 
едва когато „стигнем“ до 
корниза, който липсва в по-
старото масивно крило. 

„Чикагски“ прозорец за  

„чикагската“ конструкция

Технологичната възмож-
ност за производство на 
стъкла с по-големи размери 
е съвпаднала с възстановя-
ването на Чикаго след оп-
устошителния пожар през 
1871 г. и с желанието след-
ващите здания да имат про-
зорци с по-значителни пара-
метри. По време на новото 
строителство всяко голямо 
неразчленено остъкляване 
вече се е наричало „чикаг-
ски“ прозорец. Дотогава 
размерите на прозоречните 
отвори се подчинявали на 
ограниченията, наложени 
от носещите външни сте-
ни. Скелетната конструк-
ция решава този проблем и 
определението „чикагски“ 
прозорец вече се отнася 
за най-важния елемент от 
архитектурния образ на 

високите сгради. От друга 
страна, големите размери 
на стъклата им и днес пра-
вят силно впечатление, тъй 
като в повечето от съвре-
менните небостъргачи се 
използват стъклени модули, 
далеч по-малки от някогаш-
ните чикагски образци. 

Едва ли има друго здание, 
което да е по-популярно като 
олицетворение на синте-
за между „чикагската“ кон-
струкция и „чикагския“ про-
зорец, от „Рилайънс Билдинг” 
(Reliance Building, 1890/95). 

Той е на 15 етажа с висо-
чина 61 метра, по проект 
на бюрото „Бърнам и Рут” 
и с участието на арх. Чарлз 
Атууд след смърт та на Рут. 

„Рилайънс Билдинг” 

е реализиран на два ета-
па – първите пет етажа са 
завършени през 1890 г., а 
останалите десет – през 
1895 г. В тогавашните ре-
корди би трябвало да се 
включат и постиженията за 
бързина, които също са мно-
го важни за строителната 
практика. Реализацията на 
„Рилайънс Билдинг” е била не 
по-малка сензация от „Хоум 
Иншурънс” – стоманеният 
скелет на втория етап е 
вдигнат за 15 дни. Никак не 
е трудно да си представим 
изумлението на минувачите 
в Чикаго от такава бързина, 
въпреки че те вече са били 
запознати с особеностите 
на скелетната конструкция. 

Популярността на „Рила-
йънс Билдинг” създава впе-
чатление, че именно той се 
е превърнал в типичен, за да 
не кажем в „типов“ проект 
за града – дотолкова често 
е прилаган този образ през 
тогавашния период. Той е 
характерен с ритмичното 
редуване на изцяло остъ-
клени еркери по фасадите, 
трапецовидни в план. В аме-

риканската историография и 
терминология този еркер се 
нарича Bay Window (буквално 
– прозорец в залив) и озна-
чава ниша в помещението 
(това е „заливът”) с издаде-
ни навън прозорци. Но Рут и 
Бърнам не са първите, които 
са го приложили. Знаменити-
те чикагски еркерни фасади, 
които заемат километри 
от фронта на централните 
улици в града, са се появили 
много по-рано като част от 
почерка и на други известни 
архитекти. 
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Доц. арх. Димитър 
Андрейчин
 
През 1889 г., годината 

на Айфеловата кула, е завър-
шена най-високата сграда в 
Чикаго по това време „Мо-
наднок Билдинг” (Monadnock 
Building). Тя е с носещи сте-
ни и е проектирана от арх. 
Джон Рут (1850 – 1891 г.), 
съдружник на Даниел Бърнам 
(1846 – 1912 г.) в „Бърнам и 
Рут” – едно от трите во-
дещи проектантски бюра в 
Чикаго тогава. Другите две 
са „Адлер и Съливан” и „Хола-
бърд и Рош”. 

Южнякът Джон Рут е 
роден на 10 януари 1850 г. в 
Лъмпкин, щата Джорджия. 
Пристига в Чикаго през 
1871 г. с диплома от Нюйорк-
ския университет и кратка 
практика в Ню Йорк. Освен 
като архитект той се изявя-
ва също като художник, музи-
кант, композитор, музикален 
критик и актьор любител. В 
града е известен и уважаван 
заради разностранните изя-
ви на многобройните му та-
ланти. Към тях трябва да се 
прибави и литературната му 
дарба – Рут е сред малкото 
архитекти, които са успели 
убедително да опишат своя-
та философия и вижданията 
си за архитектурата. За 
огромно съжаление на свои-
те съграждани той умира 
от пневмония на 15 януари 
1891 г. едва навършил 41 го-
дини.                                                                    

Рут много добре е раз-
бирал, че в бизнеса са не-
обходими и други качества, 
затова е оставил водещата 
роля в работата на своя съ-
дружник Даниел Бърнам. От 
своя страна, преди да срещ-
не Рут през 1872 г., Бърнам 
се е провалял в повечето 

начинания, с които се е зах-
ващал дотогава. 

Даниел Бърнам е роден 
на 5 септември 1846 г. в 
Хендерсън, щата Ню Йорк. 
Семейството му се пре-
мества в Чикаго през 1855 г. 
Чиракувал е при Уилям льо 
Барон Джени и няма завър-
шено образование, но тогава 
липсата му не е била пречка 
той да стане една от най-
важните фигури в архитек-
турата и урбанизма на САЩ, 
с големи амбиции и заслуги в 
градоустройственото пла-
ниране на Чикаго и на други 
големи градове.  

„Монаднок Билдинг” 

поставя рекорд с височи-

ната си от 61 м и своите 

17 етажа, 

като остава завинаги 
ненадминат в своята кате-
гория – многоетажна сграда 
с носещи стени. Въпреки 
въвеждането на модерна 
технология и материали при 
гражданските обекти ста-
рият изпитан „масонски” на-
чин на строителство не се 
предава лесно. На пръв по-
глед няма логично обяснение 
за това, че в ерата на сто-
маната и новаторството 

най-високото здание в града 
е построено по най-стария 
начин, използван от хилядо-
летия.

Както не е за вярване, че 
каменният „Хоум Иншурънс 
Билдинг” на льо Барон Дже-
ни е с окачена фасада, така 
и трудно бихме отгатнали, 
че зад елегантната визия на 
„Монаднок Билдинг” в парте-
ра се крият стени, дебели 
почти два метра. Това по-
казва, че огромната маса 
на тези крепостни стени 
не може да съжителства с 
американския прагматизъм 
и с новия дух. „Крепостният” 
начин на строителство е 
трябвало да бъде изоста-
вен, дори само заради три 
пъти по-голямото тегло на 
масивната сграда с носещи 
стени спрямо съответната 
й тежест при използването 
на стоманения скелет.

Предимствата на ске-

летната конструкция в 

многоетажното строи-

телство са много 

и засягат различни ас-
пекти. За някои от тях вече 
стана дума, но нека припом-
ним най-важните:

 Намаленото тегло на 
сградите позволява и пораж-
да драстично увеличаване на 
етажността; 

 Замяната на вътреш-
ните носещи стени само с 
колони и греди води до мно-
го по-свободно и гъвкаво 

В няколко поредни броя на в. „Строител“ в рубриката НКСВ ще представим изследванията 
на доц. арх. Димитър Андрейчин, преподавател в Университета по архитектура, строител-
ство и геодезия и член на Националния клуб на строителите ветерани, относно изграждането 
на небостъргачите в света. Проучванията ще бъдат публикувани в книгата „Вертикалният 
град. Исторически роман за небостъргачите“ в два тома. 

Джон РутДаниел Бърнам

„Монаднок 

Билдинг”, 1889 г., Чикаго 

Снимки: арх. Лора Дикова

Южното разширение със 

скелетна конструкция,  

1893 г. Чикаго

Планове на партерния и на типовия етаж

„Рилайънс Билдинг”, 1890 г., 1895 г., Чикаго 

Снимки: Д. Андрейчин (1997 г.)

Фрагмент от 
главната фасада

Фрагменти от плана, напречния и надлъжния разрез при еркерния 
прозорец (Bay Window)
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Основен ремонт и технологично възстановяване 
на улични настилки по уличната мрежа в гр. Сливен и населените места 
в общината“, по две обособени позиции

Наименование: Проектиране и строителство на обект: „Рехаби-
литация и основен ремонт на общинска улична мрежа на територията 
на Община Иваново по обособени позиции"

Наименование: Строителство на обект: „Ремонт и рехабилита-
ция на улична мрежа в населени места и на местни пътища на терито-
рията на Община Кирково“

Наименование: Изграждане на депо за неопасни производствени 
отпадъци (НПО) - втори етап

Наименование: Строително-монтажни работи по проект „Рекон-
струкция и ремонт на СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат“

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи във 
връзка с реализацията на проект „Разширение на сградата на Първа 
английска гимназия“ и 112 ОУ „Стоян Заимов“ - етап IБ

Наименование: Енергийна ефективност на многофамилни жилищ-
ни сгради на територията на Столична община, район „Кремиковци“, 
във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради

Наименование: „Проектиране, строителство и осъществяване 
на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на част от улична мрежа 
на територията на град Свищов, обхващаща ул. ...продължава в Раздел 
VI.3 допъл. информация

Наименование: „Изграждане на спортна зала и рехабилитация на 
дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов", гр. Ловеч - Раз-
решение за строеж №19/10.03.2017 г.“

Наименование: „Реконструкция и закриване на старо общинско 
депо за отпадъци в землището на гр. Долна Митрополия"

Наименование: „Ремонтни работи на общинската улична и пътна 
мрежа в Община Ивайловград през 2018 година"

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/

ОФЕРТА
ОФ

ЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Възложител: Община Сливен
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 3 300 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
10/12/2020 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 26/03/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: стая №17 в сгра-
дата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар 
Освободител" №1

Дата: 27/03/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Милко Харалампиев, инж. 
Гинка Тужарова
Факс: +359 44662350
Адрес: бул. „Цар Освободител“ №1
Адрес на възложителя: www.sliven.bg
Телефон: +359 44611127
E-mail: g_tujarova@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=831770&mode=view

Възложител: Столична община - район „Обо-
рище”
Oсн. предмет: 45214200
Прогнозна стойност: 3 151 898.56 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 21/03/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. 
„Мадрид" №1, ет. 2, заседателна зала

Дата: 22/03/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Л. Дончев, И. Костова
Факс: +359 29441667
Адрес: бул. „Мадрид“ №1
Адрес на възложителя: http://so-oborishte.
com/
Телефон: +359 28157636/ +359 28157626
E-mail: office@so-oborishte.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=831280&mode=view

Възложител: Столична община – район „Кре-
миковци”
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 1 969 146.02 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 9
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 30/03/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: 
Дата: 02/04/2018   Местно време: 10:00 

За контакти: Лилия Донкова - зам.-кмет
Факс: +359 2994-5257
Адрес: кв. „Ботунец”
Адрес на възложителя: Заседателна зала 
на район „Кремиковци", 2-ри етаж. София, кв. 
„Ботунец”, ул. „Челопешко шосе" № 267Б
Телефон: +359 2904-1042
E-mail: donkova_kre@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=831282&mode=view

Възложител: Община Свищов
Oсн. предмет: 45233220
Прогнозна стойност: 1 250 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 23/03/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: зала №1 на админи-
стративната сграда на Община Свищов, ул. 
„Цанко Церковски" №2

Дата: 26/03/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Даниела Станкова – нач.-от-
дел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП
Факс: +359 63160504
Адрес: ул. „Цанко Церковски“ №2
Адрес на възложителя: www.svishtov.bg
Телефон: +359 63168111
E-mail: op@svishtov.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=831523&mode=view

Възложител: Община Ловеч
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 147 596.08 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 10
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 29/03/2018    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. Ловеч, Община 
Ловеч, Общинска администрация

Дата: 30/03/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Найден Вълчев
Факс: +359 6868-8280
Адрес: ул. „Търговска“ №22
Адрес на възложителя: http://www.lovech.bg
Телефон: +359 6868-8251
E-mail: lovechrsk@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=831468&mode=view

Възложител: Община Долна Митрополия
Oсн. предмет: 45220000
Прогнозна стойност: 1 037 841.81 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 42
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 29/03/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Долна Мит-
рополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №39, 
административна сграда на Община Долна 
Митрополия, 2 етаж, заседателна зала

Дата: 30/03/2018   Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Пепа Герашка - директор 
Дирекция ООСИКИ
Факс: +359 64680704
Адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №39
Адрес  на  възложителя:  h t t p : / /www .
dolnamitropolia.bg/
Телефон: +359 64680704
E-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=831239&mode=view

Възложител: Община Иваново
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 021 214.94 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 23/03/2018   Местно време: 16:45 
Отваряне на офертите: административ-
ната сграда на община Иваново, ет. 3, за-
седателна зала, с . Иваново, обл. Русе, ул. 
„Олимпийска“ №75

Дата: 26/03/2018   Местно време: 10:30 

За контакти: Ивелина Петрова - гл.експерт 
СА
Факс: +359 81162870
Адрес: ул. „Олимпийска“ №75
Адрес на възложителя: www.ivanovo.bg
Телефон: +359 81162253
E-mail: obshtina@ivanovo.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=831470&mode=view

Възложител: Община Кирково 
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 988 688.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 2
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 23/03/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: малката зала на 
ОбА - Кирково - ет. 2, ул. „Дружба“ №1.

Дата: 27/03/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Павлина Миленова - мл. екс-
перт Обществени поръчки
Факс: +359 886337710
Адрес: ул. „Дружба“ №1
Адрес на възложителя: www.kirkovo.bg
Телефон: +359 36798909
E-mail: oba_kirkovo@kv.link.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=831574&mode=view

Възложител: „Брикел” ЕАД
Oсн. предмет: 45222110
Прогнозна стойност: 936 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 23/03/2018    Местно време: 16:15 
Отваряне на офертите: „Брикел” ЕАД, гр. Гъ-
лъбово, Извън града административна сгра-

да, заседателна зала на възложителя.
Дата: 26/03/2018   Местно време: 10:00
За контакти: инж. Красимира Димитрова
Факс: +359 41862393
Адрес на възложителя: http://brikel-bg.com/bg/
Телефон: +359 41862393
E-mail: market@brikel-bg.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=831739&mode=view

Възложител: Община Кубрат
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 533 111.48 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 27/03/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала 
- ет. 2, Община Кубрат, гр. Кубрат, ул. „Княз 
Борис I“ №1

Дата: 28/03/2018   Местно време: 10:30 
За контакти: С. Любенова – младши експерт 
Обществени поръчки
Факс: +359 84873205
Адрес: ул. „Княз Борис I“ №1
Адрес на възложителя: www.kubrat.bg
Телефон: +359 84872020
E-mail: kubrattown@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=831788&mode=view

Възложител: Община Ивайловград
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 416 500 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата: 
31/12/2018 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 23/03/2018    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Община Ивайлов-
град, град Ивайловград, ул. „България“ №49, 

стая 307
Дата: 26/03/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Диана Овчарова
Факс: +359 36616022
Адрес: ул. „България“ №49
Адрес на възложителя: www.ivaylovgrad.bg
Телефон: +359 36616090
E-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=831689&mode=view
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Или няколко арт произведения, сътворени от проектантите на легендарни сгради

Елица Илчева

Неведнъж сме отбе-
лязвали, че архитектите 
трудно устояват на изку-
шението да разработват 
дизайнерски проекти. И 
макар те често да подце-
няват този труд, създа-
ват истински шедьоври и 
художествени произведе-
ния особено когато ста-
ва въпрос за предметния 
дизайн. Сега Ви предла-
гаме някои от най-новите 
творения на четирима 
проектанти на световно-
известни сгради, които те 
са направили просто така, 
докато си почиват.

Колекция съдове  

от Норман Фостър

82-годишният британ-
ски архитект, лауреат на 
„Прицкер“, лорд Норман 
Фостер е автор на ко-
лекция съдове за хранене 
за датския бранд Stelton. 
Дизайнът е минималисти-
чен в прости скулптурни 
форми. Използваните ма-
териали са стъкло, порце-
лан и неръждаема стома-
на. Предметите са чаши 
за вино и кафе, купичка, 
захарница, кана, гарафа и 
термос. „Има удивителна 
многозначност в силата 
на кривите линии, която 
определя както облика на 
дадена личност, така и на 
зданието, на моста или на 
най-обикновения предмет 
от бита. В известен сми-
съл всички те се явяват 
част от едно цяло. И въ-
просът за качеството, 
майсторството и тек-
стурата се явява общ 
за всички тези толкова 
различни мащаби“, казва 
Фостър.

Про с т а .  Е ле г ан т -
на. Съвременна. Така от 
Stelton рисуват с думи ко-
лекцията. „Знаменитият 
архитект както винаги е 
мислил глобално и е успял 
хармонично да обедини по-
требностите за една кра-
сива закуска“, казват те. 
Премиерата Norman Foster 
х Stelton бе на изложбата 
Ambiente във Франкфурт 
в началото на февруари. 
Предметите ще са в про-

дажба от юни 2018 г.

Вази от Питър Марино 

Питър Марино е ню-
йоркски архитект, който 
казва, че философията му 
за изкуството сериозно 
се различава от тази на 
повечето му колеги. Той 
признава само тези про-
изведения, които могат 
да се използват. Затова и 
се е съгласил да създаде 
серия от вази за истори-
ческата италианска стъ-
клария Venini. Тиражът на 

Black Belt е доста ограни-
чен – само 349 екземпля-
ра, направени ръчно от 
муранско стъкло. Назва-
нието „Черният пояс“ го-
вори за екстравагантния 
имидж на архитекта. По 
вазите няма кожени каиш-
ки, но пък авторът им се 
е постарал всяка една да 
изглежда като запасана с 
пояс. Така съдовете с най-
различни нежно заобле-
ни форми и обеми, чиито 
цветове са от бледозе-
лено през жълто и розово, 
са подсилени визуално с 

богати стъклени ленти 
от черно стъкло.

Колекцията Black Belt 
бе изложена през февруа-
ри в Музея на изкуствата 

и дизайна в Ню Йорк. Venini 
не за първи път работи с 
легендарни архитекти. 
Във времето за тях са 
майсторили Еторе Сот-
сас, Джо Понти, Масими-
лиано Фуксас. 

Тадао Андо с космически 

предмети

Японецът Тадао Андо, 
който също има „Прицкер“, 
е автор на друга лимити-
рана серия вази за Venini, 
която се явява като кон-
трапункт на Black Belt. 
Моделите въплъщават ус-
тройството на космиче-
ското пространство. Тях-
ната геометрия е проста 
– куб, в центъра на който 
се оформя сфера. Верти-
кални линии разделят обе-
ма на четири квадратни 
фрагмента,  от които 
само три са използваеми, 

т.е. с отвори за цветя. За 
да завърши структурата 
на „космоса“, наблюдате-
лят трябва да използва 
въображението си и да си 
представи липсващия еле-
мент от композицията.

Произведени са четири 
цветови версии - прозра-
чен кристал, зелена мен-
та, червена и розе. 

Чаеният сервиз на Кенго 

Кума 

През 2016 г. блестя-
щият представител на 
японската архитектурна 
школа Кенго Кума стана 
известен с проектирана-
та от него перфорирана 
фасада за небостъргача 
Hongkou Soho в Шанхай 
– уникална офис сграда с 
площ от 95 000 кв. м, обви-
та в шаблон от нагъната 
алуминиева мрежа, която 

прави интересна игра със 
светлината. Той е автор 
на Kusa Tea Service, спе-
циален набор за чаени 
церемонии. Кума е харак-
терен с това, че държи на 
националните традиции 
както в проектите си за 
високи здания, така и в 
миниатюрните си творби 
и успешно ги съчетава със 
съвременни дизайнерски 
концепции. Затова за сер-
виза, който излиза в серия 
от само 11 комплекта, 
са използвани бамбук за 
традиционната бъркалка 
и ковано сребро за оста-
налите съдове. Те обаче 
не просто са изковани, но 
и са „облечени“ в изящно 
кръстосани сребърни ре-
шетки с проба 925. Всяко 
парче е направено на ръка 
във фабриката на Georg 
Jensen (Копенхаген) и по-
дпечатано със знака на 
Kuma и от марката про-
изводител.

„Използвам интуити-
вен подход, затова ува-
жавам и приветствах 
процеса на работа със за-
наятчиите в Копенхаген“, 
казва Кума, който ще про-
ектира и японския нацио-
нален стадион за олимпи-
адата през 2020 г.

Норман Фостър

Норман Фостър

Кенго Кума 

Тадао Андо

Питър Марино
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Правителството на 
Холандия ще инвестира 
1,48 млн. долара в реали-
зацията на иновативен 
пилотен проект. Той пред-
вижда изграждането на 
плаваща слънчева ферма 
в морето, в която панели 
с площ около 2500 кв. м 
ще осигуряват зелена 
енергия. Шест компании 
и няколко държавни ин-
ституции от Холандия са 
се заели с изпълнението 
на слънчевата централа 
Project Solar-at-Sea. Сред 
тях са Институтът за 
морски изследвания, Цен-
търът за изследване на 
енергията, Холандската 
организация за приложни 
научни изследвания, TAQA 

Energy, както и Oceans of 
Energy, проектирала фер-
мата, и Университетът в 
Утрехт, който ще проведе 
редица изследвания. 

Първата стъпка за ре-
ализацията на проекта ще 
започне през това лято. Тя 
ще включи инсталирането 
на 30 кв. м слънчеви пане-

ли, които ще бъдат разпо-
ложени на около 15 км от 
Хага. Предвижда се, след 
като съоръженията бъдат 
монтирани, да се напра-

вят сериозни тестове на 
оборудването, енергийна-
та мощност, климатични-
те условия и въздействие-
то върху околната среда и 
чак тогава да се продължи 
със следващите етапи от 
изпълнението на Project 
Solar-at-Sea.

Причината е, че про-
ектът крие доста риско-
ве. Според експерта от 
Университета в Утрехт 
Вилфрид ван Сарк една от 
опасностите е, че солар-
ните панели могат да се 
окажат под водата. Той 
се опасява, че ако вълни-
те достигнат височина 

Най-модерният басейн 
за подводни филмови сним-
ки в Европа бе открит в 
София. Той е и най-голя-
мото съоръжение от този 
вид в Европа и е собстве-
ност на Nu Boyana Film 
Studios и B2Y Productions. 
Той е изграден от „Главбол-
гарстрой“ за година и три 
месеца. Проектирането е 
дело на „A&A Архитекти“ 
ООД.

Басейнът е построен 
върху парцел с размер 1200 
кв. м. Той е широк 20 м и 
дълбок 6 м, а обемът му е 
2400 куб. м. Съоръжението 
има страничен прозорец с 
размер 2,10 на 1,60 м, през 
който режисьорите могат 
да наблюдават подводни-
те снимки.

Специалното студио 
има 3 големи врати, кои-
то позволяват достъп на 
камионите с материали 
за снимането на различни 
филми. Порталите осигу-

ряват преминаването на 
багери и всякаква строи-
телна техника, необходима 
за изграждането на сни-
мачната площадка. Вътре 
в студиото, над басейна, 

е разположен кран с това-
роподемност 10 тона за 
местене на декори и други 
материали.

Специална отоплител-
на система подгрява во-
дата, като може да я за-
топли до цели 32 градуса. 
Филтриращата система 
използва UV лъчение за 
третиране на вода, което 
намалява употребата на 
хлор. Съоръжението е обо-
рудвано и със специална 
смукателна система, коя-
то обира всички прахови 
частици от повърхностния 
слой на водата.

Черният цвят на басей-
на не е случаен. Той позво-
лява при постпродукцията 
да се монтират различни 
допълнителни визии.

Китай планира до края на 2020 г. да превърне 90% от 
замърсената си земеделска земя в безопасна и годна за 
отглеждане на посеви и хранителни култури. Това обяви 
министърът на околната среда Ли Ганджи. За целта в 
държавата ще се проведе мащабно проучване на замър-
сяването на почвите, на базата на което ще се форми-
рат пилотни зони, където ще бъде направено изпитване 
на технологии за предотвратяване и третиране на за-
мърсените райони. 

Изследване от 2013 г. показва, че около 3,33 млн. хек-
тара земеделска земя в Китай се смятат за прекале-
но замърсени, за да се отглеждат хранителни култури. 
Очакваните разходи за почистване възлизат на 1 трлн. 
юана – около 159 млрд. щатски долара. 

През 2014 г. Китай обяви война срещу замърсяването, 
като първите действия бяха насочени към мерки за спра-
вяне със смога в големите градове. Наред с програмата 
за земеделските земи Китай ще се стреми и да намали 
количеството на водите, които са толкова замърсени, че 
не са годни дори за промишлена употреба или напояване. 
До края на 2020 г. тези води трябва да са по-малко от 
5%. Подобряването на качеството на питейната вода 
също е един от основните приоритети през следващите 
години. Китай ще гарантира, че повече от 80% от вода-
та в страната е годна за консумация. Това трябва да е 
факт до края на десетилетието.

През пролетта 
на 2018 г. нов модел 
къщи ще отворят 
врати за посетите-
ли във Великобрита-
ния. Те ще наподобя-
ват гнезда на птици 
и ще се намират в 
клоните на дърветата. Проектът е на компанията Blue 
Forest. Той е екосъобразен и ще свързва хората с приро-
дата. Първоначално ще бъдат изградени общо 13 къщи, 
11 плетени колибки и 40 сезонни надслона. 

„Всяка от дървесните постройки ще бъде разположе-
на по различен начин в гората - завъртяна, леко свалена 
надолу или вдигната“, разкрива Анди Пейн, основател на 
Blue Forest. „Като сноп плодове дървесните къщи ще из-
глеждат подобни, но няма да са еднакви. Те са създадени, 
за да се допълват взаимно и всяка ще се отличава от 
другата, когато бъдат разглеждани заедно, седящи хар-
монично в заобикалящата среда“, допълва той.

Втората фаза от плановете включва построяване-
то на 9 допълнителни дървесни къщи и още 17 дървени 
надслона.

Renault отвори своя 
първи специализиран ма-
газин за електрически 
превозни средства. Той се 
намира в Стокхолм и пред-
ставя портфолиото от 
електрически автомобили 
на производителя. Раз-
положен е в Taby Centrum 
– един от най-големите 
търговски центрове в 
Швеция, в покрайнините 
на столицата на страна-
та.

„Много сме щастливи 
да отворим този обект, 
който ще ни даде въз-
можност да привлечем 
вниманието на хората 
към електрическата мо-
билност, да им помогнем 
да научат повече по те-
мата и да имат възмож-

ност да споделят 
своите идеи. Ще 
използваме този 
концептуален ма-
газин, за да вза-
имодействаме с 
общественост-
та и да й помог-
нем да разбере 
предимствата 
на електрически-
те автомобили“, 
съ о б щ ава  Жил 
Норманд, старши 
вицепрезидент 
по електрическите пре-
возни средства в групата 
Renault.

Освен че ще показ-
ва електромобилите на 
Renault, обектът ще поз-
воли на клиентите да 
тестват електрически 

коли на място, ще предос-
тавя подробна информация 
за инфраструктурата за 
зареждане, за субсидиите 
и за услугите, свързани с 
тези превозни средства. 
Мястото ще разполага и 
с цифров конфигуратор за 

електромобили, предназ-
начен да помогне на кли-
ентите да изберат модел, 
който е подходящ за тех-
ните нужди. Фирмата се 
готви да открие подобни 
магазини и в други евро-
пейски градове.

от десет метра, во-
дата може да разруши 
централата. Освен 
това при такава си-
туация съществува и 
възможност панели-
те да се разместят. 
„Влиянието на този 
вид динамични проме-
ни все още не е про-

учено“, подчертава още 
Сарк. 

Разработчиците ще 
трябва да се справят с 
тези предизвикателства, 
тъй като ползите от по-
добни плаващи инсталации 
ще са сериозни. Ван Сарк 
обяснява, че добивът на 
енергия от слънчевите мо-
дули на фермата в морето 
ще е с 15% по-голям в срав-
нение с този от наземни-
те системи. Освен това 
този вид централи няма 
да заемат ценна земя.

Ек и п ъ т  с е  н ад яв а 
Project Solar-at-Sea да е на-
пълно завършен до 2021 г.

В Project Solar-at-Sea ще бъдат инвестирани 1,48 млн. долара
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Деветдесетата цере-
мония по връчване на фил-
мовите награди „Оскар“ 
ще се проведе на 4 март 
в „Долби Тиътър“ в Лос Ан-
джелис. Тази година съби-
тието е изтеглено след 
обичайната си дата в края 
на февруари, за да се из-
бегне съвпадението му със 
Зимните олимпийски игри в 
Пьонгчанг, които приключи-
ха на 25 февруари. Популяр-
ният телевизионен водещ, 
сценарист, комик, музикант 
и актьор Джими Кимъл за 
втори пореден път ще бъде 
водещ на церемонията.

Последната творба на 
Гийермо дел Торо „Формата 
на водата“ е с най-много 
номинации (13) в надпрева-
рата. Лентата неизбежно 
ще бъде отличена с поне 
няколко статуетки, но 
дали ще се пребори в най-
престижната категория 
– тази за най-добър филм? 
Основният му конкурент е 
„Три билборда извън града“ 
(7 номинации) на Мартин 
Макдона, който вече три-
умфира на „Златен глобус”. 
Не трябва да се отписва и 
изключително емоционал-
ният „Призови ме с твоето 
име“ (4 номинации), който 
не спира да покорява зри-
тели и критика. 

„Дюнкерк“ на Кристофър 
Нолан има цели 8 номинации, 
но едва ли повечето от тях 
ще се материализират и 
в награди. „Най-мрачният 
час“ е с 6, като при него 
най-сигурно изглежда отли-
чието за най-добра мъжка 
роля – превъплъщението на 
Гари Олдман в Уинстън Чър-
чил. За най-добра женска 
роля фаворит е Франсис 
Макдорманд („Три билборда 
извън града“), но внимание 
заслужава и Марго Роби 

(„Аз, Тоня“).
Лентата на Пол Томас 

Андерсън Phantom Thread 
също има 6 номинации, но 
очакванията  за „Оскар” са 
далеч по-малко. 

Драматичната комедия 
Lady bird е отличена в 5 ка-
тегории, като с най-голям 
шанс е тази за най-добър 
режисьор, тъй като Грета 
Гъруиг е петата номинира-
на жена в историята. 

Основни претенденти 
в една от най-непредсказу-
емите категории – за най-
добър чуждоезичен филм, 
са унгарският „За тялото 
и душата“, руският „Нелю-
бов“ и копродукцията между 
Швеция, Германия, Франция 
и Дания „Квадратът“.

Формата на водата

Черпейки вдъхновение 
от класическите второ-
класни научнофантастич-
ни филми от 50-те години 
и теориите на конспира-
циите, Гийермо дел Торо 
разказва приказна история 
в разгара на Студената 
война. В тайна американ-
ска лаборатория млада няма 
жена започва да общува със 
странно водно създание. 
Илайза, чиито единстве-
ни приятели са съседът й 
– художникът гей Джайлс, 
и колежката й – чистачка-
та Зелда, е разтревожена 
от поведението на шефа 
на изследователския екип 
Скрикланд, който третира 
създанието по изключител-
но груб начин. В историята 
се намесват и руски шпио-
ни, а междувременно между 
Илайза и създанието се за-
ражда специална връзка. 

Три билборда извън града

Верен на своя стил, ир-
ландският режисьор, сцена-
рист и драматург предста-
вя трогателна трагична 
история с комедийни еле-
менти. В нея Франсис 
Макдорманд в ролята на 
Милдред е изправена пред 
предизвикателството да 
бъде модерна героиня в 
класически уестърн с из-
пълнение, което фокусира 
вниманието почти изцяло 
върху нея.

Основната сюжетна 

линия в лентата е кон-
фликтът между Милдред и 
началника на полицията в 
градчето Ебинг - Уилям Уи-
лъби (Уди Харелсън), като 
в известна степен всеки 
от тях е прав и именно 
това предизвиква толкова 
напрежение и засилване на 
драматичните тонове. До-
като гневът ескалира, фил-
мът изследва теми като 
расизма, войната, сексизма 
и моралните ценности. 

Може би най-голямото 
предизвикателство пред 
Макдона е да балансира еле-
ментите на черна комедия 
с историята на Милдред 
и нейната мисия, която е 
изцяло плод на емоциите й. 
Той се осланя на своя добре 
известен черен хумор дори 
когато позволява на герои-
те да се потопят в мъката 
от загубата, неправдата и 
съпротивата им към промя-
ната. „На моменти виждам 
тъгата, но винаги се оп-
итвам да я съпоставя със 
светлата страна и да се 
преборя с безнадеждност-
та“, споделя ирландецът. 

Дюнкерк

Епичният трилър на 
Кристофър Нолан прави 
възстановка на прочута-
та битка при Дюнкерк през 
Втората световна война. 
Стотици хиляди британ-
ски и съюзнически войски 
са обкръжени от вражески 
сили. Хванати в капан на 
брега, изтласкани към мо-
рето, те са в безизходица, 
а противниковата армия 
приближава.

Действието е предста-
вено в три паралелни вре-
меви линии, които просле-
дяват събитията по суша, 
вода и въздух. Изтребите-
лите на кралските военно-
въздушни сили „Спитфайър“ 
атакуват врага от небето 
над Ла Манш, опитвайки се 
да предпазят беззащитни-
те мъже. Междувременно 
стотици малки лодки, нато-
варени с военни и цивилни, 
отчаяно рискуват живота 
си в надпревара с времето, 
за да се опитат да спасят 
поне част от армията.

Phantom thread

Рейнолдс Уудкок (Да-
ниел Дей-Луис) е успешен 
американски дизайнер на 
дрехи, който се отличава 
не само с блестящ талант, 
но и с много тежък харак-
тер. Той изпипва и най-мал-
ките детайли и се отнася 
към творбите си като към 
истински произведения на 
изкуството. Постепенно 
славата му се разнася да-
лече извън пределите на ро-
дината му и скоро талант-
ливият моделиер получава 
възможност да работи за 
елита на британското об-
щество и за членовете на 
кралското семейство. В съ-
щото време неговият личен 
живот далеч не се развива 
по същия начин…

Кинолентата ще ос-
тане в историята на сед-
мото изкуство и с факта, 

че това е последната роля 
Даниел Дей-Луис, който 
взе решение да се откаже 
от актьорската професия. 
Дей-Луис е единственият 
носител на три „Оскар“-а 

за най-добра мъжка роля. 

Най-мрачният час

Филмът ни пренася в 
ранните дни на Втората 
световна война, когато 
падането на Франция е не-
избежно, а Великобритания 
преживява най-мрачния час, 
в който се бори срещу на-
растващата опасност от 
инвазия на германците.

Докато неудържими-
те сили на нацистите на-
стъпват, а войските на съ-
юзниците са притиснати 
на плажовете на Дюнкерк, 
съдбата на Западна Европа 
лежи на плещите на наскоро 

избрания министър-предсе-
дател Уинстън Чърчил (Гари 
Олдман). Маневрирайки 
между политическите си 
врагове, той трябва да се 
изправи пред най-важния 
избор в живота си: да се 
договори с Хитлер и да спа-
си британския народ, като 
плати ужасяваща цена, или 
да продължи битката въ-
преки минималните шансо-
ве за победа.

Призови ме с твоето име

Филмът на италианския 
режисьор Лука Гуаданино се 
превърна в абсолютен хит, 
който не спира да печели 
награди по света. 

Лентата ни връща в 

1983 г. Синът на домаки-
ните е очарован от сту-
дент, който идва да учи и 
живее при семейството в 
дома им в Северна Италия. 
Двамата преживяват неза-
бравимо лято, изпълнено с 
най-различни преживявания, 
които ще ги променят за-
винаги.

За тялото и душата

Знаменитата унгарска 
режисьорска Илдико Енеди 
се завръща след 18-годишна 
пауза. В своя дългоочакван 
филм тя ни среща с две 
самотни души – дистанци-
раната от хората Мария и 
общителния, но самотен 
Андре. Двамата си имат 
изградени образи в живота 
и се стараят да избягват 
контактите помежду си. 
Неочаквано обаче един ден 
разбират, че всяка нощ 
сънуват еднакви сънища. 
Те съзират в това някакъв 
знак и най-накрая решават 
да скъсят дистанцията. 

След като се откриват 
взаимно, Андре и Мария се 
оказват във водовъртежа 
на комични и дори шокира-
щи събития. 

Формата на водата

Phantom thread

Призови ме с твоето име

Дюнкерк

За тялото и душата

Най-мрачният час

Три билборда извън града
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Франция е една от 
най-желаните дестина-
ции за туристите от 
целия свят. Тази стра-
на привлича със своята 
красота, романтика и 
шик, които могат да се 
открият не само във ве-
ликолепната столица Па-
риж, на Лазурния бряг или 
в Прованс. Има градове 
на север, които също са 
интересни за всеки пъ-
тешественик, изпълнени 
с история, архитектура 
и култура. Точно такова 
място е Лил със симпа-
тичните си сгради, по-
строени с червени и кафя-
ви тухлички. Разположен 
на река Дел, градът е ад-
министративен център 
на регион О дьо Франс, 
департамент Нор и окръг 
Лил. На 14 км от граница-
та с фламандската част 
на Белгия и на час път от 
Лондон, Лил играе ролята 
на столица на Северна 
Франция. С население от 
над 233 897 жители гра-
дът се нарежда на 10-о 
място по големина в дър-
жавата. През 2004 г. той 
е обявен за Европейска 
столица на културата. 
Това още повече утвърж-
дава статута му на от-
лична туристическа дес-
тинация.

Лил е основан през 
XI век. Като град на кръс-
топът в различни периоди 
е принадлежал на Белгия, 
Испания, Германия, Ав-
стрия, Великобритания и 
Франция. Първият доку-
мент за съществуването 
на Лил датира от 1066 г., 
като за негов основа-
тел се смята Болдуин V. 
Интересен исторически 
факт е, че Лил е вторият 
град в света след Париж, 
в който има улично ос-
ветление от 1667 г. Не-
слу чай но през XIX век той 
се превръща във важен 
индустриален център.

Лил е изключително 

популярен и с това, че 

тук е роден Шарл дьо Гол 

- генерал, политик и 
първи президент на Пе-
тата република. Шарл 
дьо Гол е знакова фигура 
за Франция. Той управля-
ва страната седем годи-
ни от 1959 г. до 1965 г. 
Площадът в центъра на 
града носи неговото име. 
Мястото е заобиколено 
от красиви постройки във 
фламандски стил.

Друга световноиз-
вестна личност, свързана 
с Лил, е химикът и биолог 
Луи Пастьор, който е ра-
ботил там в периода 1854 
- 1856 г. Градът е и род-
но място и на българския 
журналист, публицист, 
общественик и депутат 
в 7-ото Велико народно 
събрание и 36-ото НС Ге-
орги Тамбуев. Родом от 
Лил са и актьорът Филип 
Ноаре, носителят на Но-
белова награда за физика 
за 1926 г. Жан Батист 
Перен, композиторът и 
органист Шарл Ке.

Една от най-привлека-
телните забележително-
сти в града е

Цитаделата.

Тя  е  по с тр о е н а  в 
средата на XVII век от 
придворния  архитект 
на Краля Слънце Луи XIV 
- Вобан, специалист по 
фортификационни съоръ-
жения. Крепостта е във 

формата на петолъчка 
и се намира в близост 
до центъра на града при 
известния булевард „Сво-
бода”. В непосредствена 
близост до обекта са 
разположени красива гра-
дина и зоопарк, в който 
има застрашени видове 
като рядък вид бял носо-
рог на име Кристиан. В 
този район всяка година 
се провежда състезание 
с балони с горещ въздух, 
което привлича много по-
сетители. Ако попаднете 
на него, не пропускайте 
възможността да усети-
те тръпката от подобно 
изживяване.

В централната част 
на Лил има редица къ-
щички, долепени една до 
друга, с малки дворчета 
зад тях, което напомня 
много повече за Белгия, 
отколкото за Франция. 
В този старинен град 
има запазени и интерес-

ни фламандски къщи със 
стръмни фронтони. 

Зданието на 

старата фондова борса

е  по с тро е н о  пр е з 
1653 г. във фламандски 
ренесансов стил. Дру-
га забележителност на 
града е високата 105 м 
камбанария в сградата 
на кметството от 30-те 
години на XX век. Тя е в 
Списъка на световното 
културно и природно на-
следство на ЮНЕСКО. 
Ако обичате предизвика-
телствата, може да се 
изкачите догоре по 109-
те стъпала, а за награда 
след усилията ще може-
те да са насладите на 
невероятната панорамна 
гледка към града. 

След кардиотрениров-
ката в кулата заслужено 
може да се отдадете на 
кулинарно приключение и 

да се насладите на мест-
ните специалитети – миди 
с пържени картофки и бира, 
както и шоколадовите „це-
лувки“. Тук можете да опи-
тате и любимия десерт на 
генерал Дьо Гол - лилските 
вафли. Друг шедьовър е 
карамеловият десерт със 
захар от цвекло, наречен 
бабелют. Много известно 
е и сиренето „Нор-Па де 
Кале”, което е много соле-
но, с остър мирис и харак-
терен сив цвят.

След като приключите 
с тестването на храна-
та, можете да продължи-
те обиколката си в дво-
реца Риур. Той е построен 
през XV век и е бивша 
резиденция на херцозите 
на Бургундия. Обектът е 
възстановяван и достро-
яван много пъти, благо-
дарение на което в него 
са съчетани характерис-
тиките на различни ар-
хитектурни стилове във 
Франция.

Лил е много популя-
рен с богатите си му-
зеи. Всяка пролет градът 
става домакин на Панаир 
на изкуството, който е 
посещаван от известни 
художници, писатели и 
скулптори.

В Двореца на изящните 

изкуства 

са  из ложени  х удо -
жествени произведения 
на фламандски, френски, 
холандски, италиански и 
испански майстори от 
XV до XX век, сред които 
и творби на Гоя, Рубенс и 
Антонис ван Дайк. Смята 
се, че Дворецът на изящ-
ните изкуства в Лил има 
най-богатата музейна 
експозиция във Франция 

след Лувъра. 
В предградието Вил-

ньов д’Аск е Музеят на 
съвременното изкуство, 
който разполага с любо-
питна колекция от твор-
би на кубизма. Музеят на 
открито пък представя 
живота в Лил през векове-
те. Посетителите могат 
да разгледат селски къщи, 
плевни, както и работил-
ници за стари занаяти. 
Интересен е и Музеят на 
вятърните мелници, кой-
то е уникален. В него мо-
гат да се наблюдават две 
работещи мелници, които 
мелят зърно.

И след толкова мно-
го култура е време за 
шопинг .  Интересен е  
Braderie de Lille, който е 
най-големият и известен 
битпазар в Европа, както 
и мястото, на което се 
организират доста тема-
тични събития за любите-
лите на нетрадиционните 
изживявания. Сред много-
бройните бутици и мага-
зини в Лил ще откриете и 
най-голямата книжарница 
в Европа Furet du Nord, коя-
то се простира на площ 
от 7000 кв. м. В нея хиля-
дите заглавия обикнове-
но се съпътстват и от 
богат културен календар. 
Често се организират де-
бати, лекции, представяне 
на нови книги.

Ако след пазаруването 
искате да продължите 
да се забавлявате, Лил 
може да ви го осигури, 
тъй като е и студентско 
градче. Така че ако купон 
е това,  което търси-
те, може да последвате 
тълпите младежи, които 
пълнят многобройните 
барове и клубове в края 
на деня.

 Катедралата на Лил

Красивото здание на 

театъра в града

Високата камбанария 

в сградата на 

кметството

Великолепната 

фасада на старата 

фондова борса
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Bulgaria and Serbia deepen cooperation 
in the sphere of infrastructure 
In the plenary talks of the official delegations of the two countries BCC was 
represented by Vladimir Zhitenski, Deputy Chairman of the MB of the Chamber 

ACCENTS friday, 2 march 2018

“We are ready to work togeth-
er with the Republic of Serbia to 
deepen the good neighbor relations 
in the region of Western Balkans 
and to realize key for the European 
perspective reforms in the political, 
economic and social sphere,” said 
the head of state Rumen Radev at 
a joint press conference with the 
President of Serbia Aleksandar 
Vucic, who was on an official visit to 
Bulgaria. The briefing took place im-
mediately after plenary talks of the 
official delegations of the two coun-
tries. The Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) was represented 
by Vladimir Zhitenski, Deputy Chair-
man of the MB of BCC at the talks. 

After the meeting, President Ru-
men Radev gave a positive assess-
ment of the pointed by the European 
Commission indicative time frame 
for EU enlargement until 2025 and 
defined this term as a clear per-
spective for a common future of 
Bulgaria and Serbia. He expressed 

hope that the bilateral relations be-
tween Sofia and Belgrade in the 
sphere of infrastructure and energy 
connectivity would be strengthened 
in the short term. As priority projects 
were defined completion of the mo-
torway between Nis and Sofia, con-

struction of a gas interconnector 
between the two countries, optimi-
zation and electrification of the rail 
transport and increase in the num-
ber and efficiency of border cross-
ing points. 

Rumen Radev invited Alek-

sandar Vucic to participate in the 
Single European Sky initiative by 
joining the Functional Airspace 
Block between the Republic of Bul-
garia and Romania (DANUBE FAB). 
“The airspace of Serbia is of stra-
tegic interest to the region and to-
gether with Bulgaria and Romania 
we can be part of the Single Euro-
pean Sky for the sake of the effi-
ciency and safety of air transport. 
We should have a comprehensive 
approach when we talk about ex-
panding our cooperation,” said the 
Bulgarian head of state. 

For his part, Aleksandar Vucic 
thanked Bulgaria for its support to 
Serbia’s European path. “Our na-
tions are friendly and fraternal and 
I am convinced that we will have 
much closer cooperation in the 
future,” said Aleksandar Vucic. He 
stressed the wide possibilities for in-
teraction between state and private 
companies from both countries in 
many areas, including the military 

Laurentiu Plosceanu, President of the Romanian 
Association of Building Contractors (ARACO):

Milena Damyanova, Chairperson of Education and 
Science Committee at the 44th National Assembly:

Mr. Plosceanu, you held 

a working meeting with the 

management of the Bulgar-

ian Construction Chamber 

(BCC). What were the main 

topics of discussion? 

It was a great honor for 
me to be a guest of the BCC 
management. I am very glad 
that we had the opportunity 
to discuss important topics 
concerning the Bulgarian 
Construction Chamber and 
the Romanian Association of 
Building Contractors. Some 
of my proposals were related 
to achieving closer coopera-
tion with the European Con-
struction Industry Federation 
(FIEC). My idea is to present 
our mutual interests in the 
short term, and also to influ-
ence the other members of 
the new group of federations 
in FIEC, including Bulgaria, 
Croatia, Estonia, Hungary, 
Lithuania, Romania, Slovakia 
and Slovenia. Currently the 
group is one of the largest in 
FIEC. We are many but that 
is not enough. There is defi-
nitely something we have to 
work on. We need to improve 
communication and the qual-

ity of interaction. 
During the meeting we 

also discussed further plans 
for joint projects and the de-
sire of the two organizations 
to develop their links and co-
operation with the German 
Construction Chamber. I also 
expressed hope before the 
BCC management that we will 
make the communication be-
tween ARACO and BCC even 
better for our construction 
companies to work together. 
I believe that we can imple-
ment joint projects, share 
experiences and help each 
other to be competitive in Eu-
rope. We have to be united. 

Romania and Bulgaria 

are members of FIEC. How 

can we improve our work 

with the organization?

When Romania joined the 
EU, as a member of FIEC we 
were able to help construc-
tion companies get used 
to the changes that the ac-
cession led. For many com-
panies then things were not 
certain and even the situation 
could be described as risky 
because of the new EU rules 

and requirements. So, through 
our FIEC partners from the 
very beginning we were able 
to advise them on how to pro-
ceed. I believe we have done 
well with this task. Unfortu-
nately, we did not achieve 
the same results when the 
economic crisis hit. ARACO 
and BCC  work closely to-
gether on the development 
of the construction industry 
and FIEC is very helpful in 
this direction. The European 
Federation is very important 
to us. I hope that in the future 
Romania and Bulgaria will 
have a much more decisive 
role in FIEC. For that, we have 
to become even more active. 

Mrs. Damyanova, some 

days ago was held a joint 

meeting of the headed by you 

Parliamentary Committee on 

Education and Science to-

gether with the Committee on 

Economic Policy and Tourism 

and the Committee on Labor, 

Social and Demographic Pol-

icy. At the meeting the three 

ministries – of education and 

science, of labor and social 

policy and of economy, were 

listened to for the develop-

ment of the dual system in 

Bulgaria. What were the re-

sults of the meeting?   

Several weeks ago was 
published a study, which shows 
that 40% of entrepreneurs in 
Bulgaria believe that because 
of lack of staff in the coming 
years their business will cease 
to develop. This extremely high 
percentage imposes quick 
decisions and hard work to 
create specialists to ensure 
the future of the industry and 
economy in our country. What 
is needed for a stable busi-
ness environment is predict-
ability, and it will be ensured 
by motivating young people 
and students in the education 
system. We cannot waste any 
more time talking about where 
to regulate the labor contract 

of students trained through the 
dual system, whether in the La-
bor Code or in the special Vo-
cational Education and Train-
ing Act, whether they should 
have a leave or their vacation 
is sufficient. These are impor-
tant but administrative issues 
that have been discussed for 
more than two years since the 
launch of the project “Dual ed-
ucation for the modern require-
ments and needs of society”. 
I think that it is not serious to 
focus on details only and use 
this to stop the development 
of the system at national level. 
That is why at the meeting of 
the three committees, in which 
participated about 60 MPs, we 
decided by the end of March 
that the respective ministries 
would present us with legisla-
tive proposals drafted by a joint 

working group to overcome the 
problems. I told it during the 
discussion – I am tired of strat-
egies, concepts and other sim-
ilar documents that are good 
by their own but they do not 
lead to anything concrete as a 
result. I think that businesses 
and the state need clear solu-
tions. This is the opinion of the 
education committee and the 
reason for the joint meeting. 

How is your partnership 

with the Bulgarian Construc-

tion Chamber going?  

We had to meet in the 
previous term of the National 
Assembly, unfortunately we 
did not succeed. I hope this 
meeting will happen as soon 
as possible. One of our pri-
orities is the development of 
vocational education. At the 
meeting we will express our 
views on legislative changes. 
I will expect the Chamber to 
share their experience be-
cause as far as I know BCC 
works extremely well with 
vocational high schools and 
has a significant contribution 
to the training of cadres. I 
hope that we will also receive 
proposals for changes and I 
expect that we have a fruitful 
partnership. 

The dual system is investment for the future 

Waiting for the Oscars 
The ninetieth Oscar Acad-

emy Awards Ceremony will be 
held on 4 March in the Dolby 
Theater in Los Angeles. This 
year the event is withdrawn 
after its usual date at the end 
of February to avoid coinci-
dence with the Winter Olympic 
Games in Pyeongchang which 
closed on 25 February. The 
popular TV presenter, screen-
writer, comedian, musician 
and actor Jimmy Kimmel will 

be the host of the ceremony 
for the second consecutive 
time. 

The latest work by Guill-
ermo del Toro “The Shape of 
Water” has most nominations 
(13) in the race. The film will 
inevitably be awarded with at 
least a few statuettes but will 
it win in the most prestigious 
category – best film? Its main 
rival is Martin McDonagh’s 
“Three Billboards outside 

industry. 
The press conference revealed 

that Aleksandar Vucic had invited 
Rumen Radev to visit Serbia to-
gether with representatives of the 
Bulgarian business for discussing 
concrete projects to promote bilat-
eral economic exchange that our 
head of state had accepted. 

After the press conference 
Vucic attended a ceremony at the 
Granite Hall of the Council of Min-
isters, where was signed a Memo-
randum of Understanding between 
the Republic of Bulgaria and the 
Republic of Serbia to improve the 
efficiency of rail transport and a 
Memorandum of Understanding on 
cooperation between the Ministry of 
Transport, Information Technology 
and Communications of the Repub-
lic of Bulgaria and the Ministry of 
Construction, Transportation and 
Infrastructure of the Republic of 
Serbia in the development of port 
infrastructure of the Danube River, 
necessary for storage and transpor-
tation of liquefied natural gas. The 
documents were initialed by the Min-
ister of Transport, Information Tech-
nology and Communications Ivaylo 
Moskovski and the Deputy Prime 
Minister and Minister of Construc-
tion, Transportation and Infrastruc-
ture Zorana Mihajlovic. 

Ebbing, Missouri” (7 nomina-
tions), which has already tri-
umphed at the Golden Globe 
Awards. We should not miss 
the highly emotional “Call Me 
by Your Name” (4 nomina-
tions), which does not stop to 
conquer viewers and critics. 

Ch r i s t ophe r  No lan’s 
“Dunkirk” has eight nomina-
tions but hardly most of them 
will materialize in awards. 
“Darkest Hour” has six, most 
probably will be awarded for 
best actor – the transformation 
of Gary Oldman into Winston 

Churchill. For best actress fa-
vorite is Frances McDormand 
(“Three Billboards outside 
Ebbing, Missouri”), but Margot 
Robbie (“I, Tonya”) also de-
serves attention.  

Paul Thomas Anderson’s 
“Phantom Thread” also has 6 
nominations but Oscar’s ex-
pectations are far less. The 
dramatic comedy “Lady Bird” 
is nominated in 5 categories 
with the best chance for best 
director as Greta Gerwig is 
the fifth nominated woman in 
history.

ARACO has excellent working 
relationship with BCC 
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Отборът на „Милан“ 
продължава да набира 
инерция под ръководство-
то на новия си наставник 
Дженаро Гатузо. Този път 
„Росонерите“ елиминираха 
„Лацио“ след изпълнение 
на дузпи в полуфиналната 
среща реванш на „Олимпи-
ко“ и се класираха за фина-
ла за Купата на Италия.

В редовното време 
и продълженията двата 
тима не успяха да си от-
бележат гол, както беше 
и на „Сан Сиро“ в първия 
мач на 31 януари. Но при 
14-те дузпи по-здрави нер-
ви показаха миланистите, 
които ще се завърнат на 
същия стадион на 9 май, 
където ще се опитат да 
детронират „Ювентус“, 
който търси исторически 
четвърти пореден успех в 
надпреварата, след като 
от своя страна отстрани 
„Аталанта“ след две побе-

ди с по 1:0.
За да стигне до „биан-

конерите“ обаче, „Милан“ 
премина през големи труд-
ности. Дузпите започнаха 
с гол на Чиро Имобиле („Ла-
цио“). След това последваха 
четири поредни спасявания 
на двамата вратари – То-
мас Стракоша спря ти-
тулярния изпълнител на 

„Милан“ Рикардо Родригес, 
който стреля лошо, след 
което пък Джанлуиджи 
Донарума („Милан“) парира 
изстрела на Сергей Милин-
кович-Савич, Рикардо Мон-
толиво също пропусна да се 
разпише от бялата точка, 
а Донарума показа най-до-
брото от себе си и оста-
ви „Милан“ в играта, като 

не позволи на Лукаш Лейва 
да отбележи гол. Дузпите 
продължиха с Джакомо Бо-
навентура („Милан“), който 
изравни. Последваха шест 
поредни попадения, преди 
резервата на лациалите 
Луис Фелипе да стреля 
високо и да пропусне. Раз-
връзката дойде с Алесио 
Романьоли („Милан“), който 

изпрати своя тим на втори 
финал през последните три 
сезона.

Това беше 13-и пореден 
положителен резултат за 
„Милан“ във всички тур-
нири – нещо, което не се 
бе случвало на клуба от 
2009 г., когато треньорът 
Гатузо бе още футболист. 
Сега отборът му се класи-
ра на финал, без да допусне 
гол от всичките 420 мину-
ти в надпреварата. „Ро-
сонерите“ победиха с 3:0 

„Верона“ на осминафинал, 
с 1:0 „Интер“ след продъл-
жения на четвъртфинала 
и в два мача на полуфинала 
с „Лацио“.

„Милан“ има пет отли-
чия и осем втори места, 
като за пети път излиза в 
спор за Купата на Италия 
срещу „Ювентус“. „Росо-
нерите“ имат едва един 
триумф в предните чети-
ри финала - през 1975 г., а 
губят през 1942 г., 1990 г., 
и 2016 г.

Отборът на „Реал“ 
(Мадрид) допусна малко 
очаквана загуба с 0:1 при 
гостуването на „Еспа-
ньол“ в първия двубой от 
междинния 26-и кръг на 
Примера дивисион. Побед-
ното попадение за домаки-
ните падна в последната 
минута на добавеното 
време. Голът бе на много 
активния в този двубой 
Жерард Морено. „Белия 
балет“ излезе в експери-
ментален състав, като 
сред титулярите липсва-
ха седем основни футболи-
сти, сред които голямата 
звезда Кристиано Ронал-
до. С това треньорът 
Зинедин Зидан показа, че 
приоритет пред „Реал“ (М) 
е реваншът с Пари Сен 
Жермен от 1/8-финалите 
в Шампионската лига.

Двубоят като цяло 
клонеше към 0:0 с видимо 
териториално надмощие 
на гостите, но каталун-
ците показаха неприми-
рим дух и наказаха „Реал“. 
Неуморимият в този мач 
Жерард Морено засече 
от въздуха едно подаване 
в наказателното поле и 
прати топката за Навас. 
За реакция нямаше време, 
тъй като реферът поч-
ти веднага свири край на 
мача.

Загубата е първа за 
тима от столицата сре-
щу „Еспаньол“ от 21 мача. 
В предишните 20 сблъсъ-
ка тимът от Барселона 
бе постигнал едва три 
равенства. Така „Реал“ ос-
тана на трето място в 
класирането с 51 точки, 
но четвъртият „Вален-

сия“ може да го свали, тъй 
като разликата им е само 
2 т. Лидер и почти сигурен 
нов шампион в Испания е 
„Барселона“. Каталунците 
имат 65 точки и аванс от 
7 пред втория „Атлетико“ 
(Мадрид). „Еспаньол“ пък 
събра 31 и вече е 13-и.

Наставникът на „Реал“ 
(М) Зинедин Зидан не ос-
тана доволен от загуба-
та. „Започнахме много 
добре през първото по-
лувреме, създадохме ня-
колко положения, но не ги 
реализирахме. Понякога не 
можеш да разбереш този 
спорт. Трябва да приемеш 
лошите времена, когато 
дойдат. Жалко, че след 
пет успешни за нас мача 
не успяхме да постигнем 
поредна победа. През вто-
рото полувреме просто не 

можехме да намерим 
играта си. Опреде-
лено не заслужава-
хме да загубим, не и 
по този начин - с гол 
в добавеното време, 
което прави загу-
бата по-болезнена. 
Трудно е да се прими-
рим с нея след толко-
ва положени усилия“, 
коментира Зидан.

Тимът на „Пари Сен 
Жермен“ за втори път в 
рамките само на няколко 
дни постигна убедителна 
победа срещу най-големия 
си съперник „Олимпик“ 
(Марсилия). След успеха 
с 3:0 в дербито от 27-ия 
кръг на Лига 1 сега пари-
жани спечелиха със същия 
резултат и сблъсъка от 
четвъртфиналите за Ку-
пата на Франция, но вече 
без контузения Неймар.

За пореден път от на-
чалото на годината сил-
но се представи Анхел 
ди Мария. Аржентинецът 
вкара два от головете 
и именно на него ще се 
разчита да замести по 
най-добрия възможен на-
чин Неймар в реванша 
от осминафиналите на 
Шампионската лига сре-
щу „Реал“ (М). В самия 
край на първото полу-
време лошо изчистване 
на Луис Густаво позволи 
на парижани да овладеят 
топката пред наказател-
ното поле, а ударът на Ди 
Мария се отклони леко от 
крака на Адил Рами и вле-

зе във вратата. В 48-ата 
минута защитата на гос-
тите отново сбърка и Ди 
Мария беше на точното 
място, за да засече топ-
ката в мрежата на Ман-
данда. Секунди след вто-
рия си гол аржентинецът 
беше близо до хеттрик, 
но този път малко не му 
стигна, за да се разпише. 

Гостите нито веднъж 
не накараха Кевин Трап 
да се намесва решител-
но, а в 81-ата минута 
получиха и трети гол. 
Дракслер свали с глава 
към Кавани и уругваецът 

Тенис

Болки в крака отложи-
ха завръщането на све-
товния номер 2 Рафаел На-
дал на корта. Испанецът 
трябваше да играе срещу 
Фелисиано Лопес в първи 
кръг на турнира от сери-
ите АТР500 в Акапулко, но 
часове преди началния му 

час Матадора обяви, че 
се оттегля от участие в 
Мексико. Така той загуби 
300 точки за ранглиста-
та, тъй като преди година 
игра финал.

„Беше ми цел и мечта 
да играя на този турнир, 
но за съжаление почувст-

вах болки в крака по вре-
ме на тренировка“, каза 
Надал, който не е играл 
състезателно от януари 
насам, когато се оттегли 
поради контузия по време 
на мача от 1/4-финалите 
на Откритото на Австра-
лия срещу Марин Чилич. То-

гава Надал получи мускулна 
травма на дясното бедро.

Проблемът му сега е 
на същото място, което 
показва, че не е бил изле-
куван. Травмата поставя 
под съмнение и участието 
на испанеца в Индиън Уелс 
и Маями.

беше безпощаден с левия 
крак.

Ръково дс твото  н а 
Пари Сен Жермен излезе 
с официално изявление 
във връзка с контузия-
та на звездата Неймар. 
От клуба потвърдиха, че 
бразилският национал ще 
претърпи операция. Най-
скъпият футболист в све-
та е със счупване на пета 
метатарзална кост на хо-
дилото и изкълчен глезен. 
Той ще отсъства между 6 
и 8 седмици. Неймар със 
сигурност ще пропусне и 
реванша от осминафина-
лите на Шампионската 
лига срещу „Реал“ (М) на 
6 март, въпреки че тре-
ньорът на парижани Унай 
Емери се надяваше да не 
се стига до оперативна 
намеса.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИОБЩИНИИНТЕРВЮ
КОПРИВЩИЦА - 
туристическа дестинация 
с възрожденски дух

Инж. Даниел Панов, председател 
на УС на НСОРБ и кмет на 
община Велико Търново
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омагьосващата 
английска провинция
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Bottega Veneta праз-
нува своята любов към 
Голямата ябълка с колек-
ция от чанти, вдъхновени 
от градските пейзажи с 
небостъргачи и безкрай-
на мрежа от улици в Ню 

Йорк. Този месец тя ще се 
предлага само в най-новия 
магазин на бранда с площ 
15 000 квадратни метра. 
Той е разположен в три за-
бележителни къщи от XIX 
век на 740 Madison Avenue, 
които са съединени, за 
да създадат внушително 
пространство. Колекция-

та съдържа 33 модела на 
изделия за мъже и жени, 
обединени под общото 
наименование Иконите 
на Ню Йорк. Те до една са 
ръчно изработени, като 
стилизираните визии от 
архитектурата и инфра-

структурата на града са 
пресъздадени с различни 
технологии за обработ-
ка на кожа, съчетани с 
intrecciato – патентовано-
то изобретение за преп-
литане на кожени ленти, 
което и до днес е фирмен 

знак и отличителна черта 
на италианската марка. 

На един от моделите 
може да откриете ръчно 
изрязани и апликирани пар-
чета, които оформят ре-
плики на уличната мрежа, 
на друг - фина бродерия, 
която създава картина, ся-
каш е леко изтеглена гра-
фика с молив или въглен. 
Има и чанти и аксесоари 
с 3-D ефект, получен с ла-
зерно рязане. Многоцвет-
ните линии от картата 
на метрото са ярка бро-
дерия върху малък плик за 
официални вечери, а сен-
честите небостъргачи са 
изобразени с конци, които 
деликатно и едва забеле-
жимо наслагват тон върху 
тон.  Доминиращата цена 
е 3000 долара и по-висока.

Bottega Veneta е осно-
вана през 1966 г. от Мишел 
Тадей и Ренцо Зенгиаро във 
Виченца, Италия. В превод 
от италиански името оз-
начава „Работилница във 
Венето“. В самото нача-
ло на съществуването 
си фирмата изработвала 
изделия от качествена 
кожа. Всъщност екипът 
изобретил споменатия 
метод intrecciato, за да се 

използват и най-малките 
парченца остатък от нея, 
който се превърнал в ис-
тински хит. Най-голяма 
известност на компани-
ята донесла плетената 
чанта кошница Cabat. За 
направата на една бройка 
от нея били необходими 
2 дни, като по желание на 
клиента я изплитали от 
кожата на крокодил или 
питон. В края на 70-те го-
дини на миналия век Ренцо 
Зенгиаро напуснал ком-
панията. Няколко години 
по-късно това направил 

и Мишел Тадей. Начело на 
Bottega Veneta застанали 
бившата жена на Тадей 
Лаура и новият й съпруг 
Виторио Молтедо, но ус-
пехът на марката спад-
нал. През 1990 г. било взе-
то решение да се разшири 
асортиментът и да се 
излезе на по-широк моден 
пазар. През 2006 г. в знак 
на добра воля и в подкре-
па на занаятчийството 
в Италия Bottega Veneta 
открива школа Scuola 
della Pelletteria за бъдещи-
те майстори кожари. Към 
момента Bottega Veneta 
разполага със 140 бутика 
в Европа, Азия, Южна и 
Северна Америка. Най-ва-
жната глава от съвремен-
ната история на Bottega 
Veneta е фактът, че от 
2016 г. компанията ста-
ва притежание на Gucci 
Group, а на поста креа-
тивен директор застава 
дизайнерът Томас Майер. 
Днес представянето на 
колекциите от облекла и 
от мебели става в офиса 
на компанията в Милано. Новият магазин на бранда на 740 Madison Avenue
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

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

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Вчера съседката 
сложи над вратата 
си амулет да не 
влизали нечисти сили  
в къщата.

Днес седи пред  
вратата – счупила си 
ключа и не може  
да влезе…  

Тя може да 
се похвали и с 

високо оценени 
запаси на 

Моцартовите 
опери
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РЕКЛАМНА 
ТАРИФА

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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

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

„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 
управление на събития по 
стандарта ISO 20121 от Bureau Veritas 
Certification.

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

2018
6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. 0,25 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,30 лв./бр. 

8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година 125 лв. 

9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала   350 лв. 
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала   650 лв. 
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране 1000 лв. 

Вестник „Строител“ е произведен в 
условията на система за управление, 
сертифицирана от Bureau Veritas 
Certification по стандарта ISO 9001.

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница  254x377 мм  1000 лв.
1/2 страница  254х187 мм 500 лв.
1/4 страница  125х187 мм 250 лв.
1/8 страница  125х93  мм 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

(www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец


