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Свилена Гражданска 

„До 20 март започваме с изграждането на 
отсечката Ябланица - пътен възел „Боаза“ на 
АМ „Хемус“. Това съобщи министърът на ре-
гионалното развитие и благоустройството 
Николай Нанков. Изпълнител на инженеринга 
на 9,3 км участък е „ХВП Ябланица“ ДЗЗД, в 
което са „Хидрострой“ АД, „Водстрой 98“ АД 
и „Пътстрой Бургас“ ЕООД. Техният договор е  
за 54 990 000 лв. без ДДС. Строителният над-
зор е възложен на ДЗЗД „Консултанти Хемус 1 
– 2016“. В дружеството са „ПИ ЕС Консулт“ 
ЕООД, „Евроконсулт” АД и „Строл-1000“ АД. 
Стойността на контракта им е 595 899,10 лв. 
без ДДС.

В рамките на проекта е предвидено изграж-
дане на 5 селскостопански подлеза, 2 селско-
стопански надлеза, както и подлез при общин-

ския път от Брестница към пещерата Съева 
дупка. Ще бъде изградена етапна връзка при 
километър 87+600 в близост до село Брестни-
ца с път I-4 Коритна - Белокопитово. Автома-
гистралната отсечка ще е с по две ленти за 
движение по 4 м в посока, две ленти за спиране 
по 3 м, средна разделителна ивица - 2 м, водещи 
ивици и банкети.

Министър Нанков допълни, че в момента се 
извършват геологията и проектирането в учас-
тъка на АМ „Хемус“ между п.в. „Боаза“ и разклона 
за Ловеч и Плевен от път II-35. Строителство-
то на трасето, дълго 52 км, ще бъде разделено 
на три етапа. В средата на годината ще бъде 
обявена обществената поръчка за избор на из-
пълнители на трите участъка. Това са „Боаза“ 
– п.в. „Дерманци“, п.в. „Дерманци“ – п.в. „Каленик“ 
и от п.в. „Каленик“ до пресичането с пътя Пле-
вен – Ловеч.

ИНТЕРВЮ

ТЕМА

 стр. 16-17

Секторите „Икономика“  
и „Управление“ са важна 
част от дългосрочната 
Визия за развитието  
на София

 стр. 6-7

До 20 март ще бъде направена първата копка 
на 9,3 км отсечка Ябланица – п.в. „Боаза“ Инж. Даниел Панов, 

председател на УС на НСОРБ и 
кмет на община Велико Търново:

Очаквам силен строителен 

сезон 2018 за общинските 

проекти по европейските 

програми 

Д 20 б в в к к

КСБ – ПРОФЕСИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ

 стр. 9

Дуалното обучение  

ще осигури кадри за бранша  

в област Враца

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Илияна Цанова, зам. управляващ 
директор на ЕФСИ: 

До 2020 г. 

планът „Юнкер“ трябва да 

мобилизира 500 млрд. евро 

инвестиции  стр. 10-11
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Нено Димов, министър на околната среда и водите: 

Ñòðîèòåë петък, 9 март 2018

Честит 8 март  
на дамите от УС на КСБ –  

инж. Розета Маринова, Николина 
Филипова и инж. Цанка Атанасова,  

и на председателите на ОП на КСБ –  
инж. Данка Кирилова и инж. Таня Каменова!

Екипът на в. „Строител“ поздравява и 
всички жени, работещи в бранша, в екипите 

на Областните представителства и в 
централната администрация на Камарата 
на строителите в България, както и всички 

дами – от фирмите и институциите, 
с които в. „Строител“ ежедневно си 

партнира!
Да сте красиви, вдъхновени, 

обичани и много  
щастливи!

Честит 8 март!

Страницата 
подготви 
Свилена Гражданска 

„Приоритет номер 
едно в моя мандат е чис-
тотата на атмосферния 
въздух, защото това озна-
чава качество на живот и 
здраве за хората“, е заявил 
министърът на околната 
среда и водите Нено Ди-
мов на съвместна прескон-
ференция с еврокомисаря 
по околна среда, морско 
дело и рибарство Карме-
ну Вела и еврокомисаря 
по климат и енергетика 
Мигел Ариас Канете след 
Съвета на ЕС по околна 
среда в Брюксел, съобщи-
ха от Министерството на 
околната среда и водите 
(МОСВ). „България има по-

ложителен прогрес по те-
мата в последните шест 
години, като някои градове 
вървят към подобряване на 
показателите“, е подчер-
тал министър Димов и е 
посочил като пример Со-
фия, където е константно 
намаляването на средно-
годишните стойности за 
замърсяване на въздуха, но 
все още има превишаване 
на дневните норми. „МОСВ 
заедно със Столичната 
община (СО) провежда 
съвместни проверки и са 
наложени санкции за близо 
200 хил. лв. за нерегламен-
тирано изгаряне“, е съоб-
щил министърът. По ду-
мите му друг град, който 
се очаква да покаже добри 
резултати, е Сливен. Ми-
нистър Димов е уверил, че 

ще изпълни ангажимента 
си пред комисар Вела да 
представи ясни мерки със 
срокове и отговорности 
по изпълнението в раз-
личните сектори за по-
добряване на качеството 
на въздуха на национално 
ниво. До края на март се 
очаква проект на Светов-
ната банка, който ще оп-
редели точно какви стъпки 
трябва да бъдат предпри-
ети. 

„Мога да потвърдя, че 
след постановяването на 
решението на Европей-
ския съд срещу България, 
касаещо чистотата на 
въздуха, ние наблюдаваме 
подобрение и много актив-
но обменяме информация с 
институциите в страна-
та“, е заявил комисар Вела. 

България вече няма 
прекомерни макроико-
номически дисбаланси, 
каквито се наблюдаваха 
в периода 2015 - 2017 г. 
Това  става  я сно  от 
публикувания доклад за 
страната в контекста 
на Европейския семестър 
за координация на иконо-
мическите, фискалните 
и социалните политики. 

Според съобщението на 
ЕК България постига на-
предък в изпълнението на 
специфичните препоръки, 
отправени през 2017 г.

Страната продължа-
ва да има дисбаланси, 
свързани най-вече с фи-
нансовия сектор и кор-
поративната задлъжня-
лост. Икономическият 
растеж остава силен, а 

пазарът на труда се въз-
становява.

В доклада се посоч-
ва, че благоприятната 
икономическа ситуация 
в България би могла да 
помогне за изпълнението 
на мерките по преодоля-
ване на дисбалансите. 
Силният растеж и со-
лидната фискална пози-
ция представляват въз-
можност за структурни 
реформи,  пише още в 
анализа.

Пламен Георгиев бе 
избран за председател на 
Комисията за противо-
действие на корупцията и 
за отнемане на незаконно 
придобитото имущество 
(КПКОНПИ). Предложение-
то за неговата кандида-
тура бе внесено от ПГ на 
ПП ГЕРБ и от ПГ „Обедине-
ни патриоти“. В пленарна 
зала Георгиев получи под-
крепата на 148 депутати, 
против бяха 66, а четири-
ма се въздържаха. Той е 
досегашен председател 
на Комисията за отнема-
не на незаконно придоби-
тото имущество, която 
стана основа на новия 

антикорупционен орган. 
„Председателското мяс-
то приемам като кауза“, 
заяви той по време на 
изслушването му в пар-
ламентарната Комисия 

за борба с корупцията, 
конфликт на интереси и 
парламентарна етика. 
Според него много важно 
е комисията да спазва 
принципите на законност, 
независимост, почтеност 
и прозрачност. Пламен Ге-
оргиев пое ангажимент за 
създаване на образец на 
сигнал, за да бъдат облек-
чени гражданите.

Другата кандидатура 
за председател, която 
разгледаха народните 
представители, бе на Ни-
колай Николов, номиниран 
от ПГ „БСП за България“, 
но той не получи необхо-
димите гласове. 
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Мирослав Еленков 

Утвърждаването на България като 
регионален център на информационни-
те технологии в Югоизточна Европа и 
бързото развитие на телекомуникаци-
ите и туризма създават предпостав-
ки за привличането на инвестиции от 
Катар в тези динамични сектори на 
българската икономика и за установя-
ване на взаимно изгодни партньорства. 
Това е била позицията на президента 
Румен Радев и на Н.В. емира на Катар 
шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани, който 
бе на посещение у нас по покана на 
българския държавен глава, съобщиха 
от пресцентъра на Президентството. 
Двамата са обсъдили редица проекти 
от взаимен интерес в сферата на зе-
меделието и производството на храни, 
транспортната инфраструктура, енер-
гетиката, науката и образованието, 
спорта и други. 

Предложението за изграждането на 

Институт за устойчиво развитие в 

България с технология от ЦЕРН, 

в който да бъде създаден и център 
за лечение на онкологични заболявания с 
адронна терапия и обучение на физици, 
е било откроено като особено перспек-
тивно по време на  разговорите на офи-
циалните делегации на двете държави. 

„Страната ни има интерес да из-
ползва и опита на Катар в изгражда-
нето на интермодални пристанища, 
както и за привличането на инвестиции 
в строителството и развитието на ин-
фраструктурата у нас, която е част от 
европейските транспортни коридори“, 
е било подчертано по време на разгово-
ра с президента Радев.

Шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани про-
веде среща и с министър-председателя 
Бойко Борисов. Фокусът е бил поставен 
върху  възможностите за повече инвес-
тиции от емирството у нас, както и в 
инфраструктурните проекти за свър-
заност на Балканите и Европейския 
съюз, съобщават от правителствения 
пресцентър. 

Премиерът Борисов е запознал емира с 

картата на транспортните коридори 4, 

8, 9 и 10

 и го е информирал за разговорите 
му със Световната банка, Европейска-
та банка за възстановяване и развитие 
и Европейската инвестиционна банка. 
Той е допълнил, че между България и Ка-
тар вече е имало няколко добри за биз-
неса и свързаността сделки, но е дошло 
времето двете страни да си поставят 
по-амбициозни задачи в сферата на ин-
вестициите. 

Емирът на Катар шейх Тамим бин 
Хамад Ал-Тани е поздравил премиера 
Борисов за председателството на ЕС 
и е изразил увереност, че то ще бъде 
успешно. „Разбрахме се, че вече не бива 
да губим време в говорене, трябва да 
работим. Затова обсъдихме няколко 
стъпки за сближаването между нашите 
две страни и по-конкретно в сферата 
на инвестициите“, е казал емирът и е 
поканил премиера Бойко Борисов на по-
сещение в Катар.

По време на срещата на специал-
на церемония са били подписани и три 
меморандума за сътрудничество в об-
ласт та на енергетиката, образование-
то и младежта и спорта. 

В сферата на енергетиката шейх 
Мухаммад бин Абдулрахман Ал-Тани 
- вицепремиер и министър на външни-
те работи на Катар, и министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова са 
сключили меморандум, който позволява 
двете държави да си сътрудничат при 
изграждането на нова инфраструкту-
ра за доставки на втечнен или компре-

сиран природен газ от Катар 
за страната ни и региона на 
Югоизточна Европа. България 
и Катар ще подкрепят учас-
тието на своите национални 
енергийни компании в съв-
местни проекти в областта 
на проучването, добива, пре-
носа и дистрибуцията на въ-
глеводороди. Те ще разгледат 
конкретни варианти за съв-
местни дейности, включител-
но чрез създаване на смесено 
дружество или други механи-
зми. 

В рамките на визитата

на шейх Тамим бин Хамад 
Ал-Тани в София се проведе 
Българо-катарски бизнес фо-
рум, в който участие взеха 
шейх Ахмад бин Джасем бин 
Мохамад Ал-Тани, министър 
на икономиката и търговия-
та на Катар, и над 60 пред-
приемачи от емирството. От 
българска страна се включиха 
министърът на икономиката 
Емил Караниколов, Стамен 
Янев, изп. директор на Бъл-
гарската агенция за инвес-
тиции, Габриела Козарева, изп. 
директор на Изпълнителната 
агенция за насърчаване на 
малките и средните предпри-

ятия (ИАНМСП). Камарата на 
строителите в България бе 
представена от инж. Николай 
Николов, зам.-председател на 
УС на КСБ и председател на 
ОП на КСБ - Бургас, инж. Ми-
рослав Мазнев, изп. директор, 
инж. Таня Каменова, председа-
тел на ОП на КСБ - Перник.

„Очаквам катарските ком-
пании да установят у нас свои 
логистични и производствени 
центрове. Имаме много подхо-
дящи условия за инвестиции. 
Законодателството ни пред-
вижда насърчителни мерки за 
чуждестранните вложители“, 
заяви Емил Караниколов и под-
черта, че за първите десет 
месеца на 2017 г. стокообме-
нът между двете държави въз-
лиза на 10,2 млн. щ. д.

Катарският му колега 
шейх Ахмад бин Джасем бин 
Мохамад Ал-Тани също изра-
зи надежда за задълбочаване 
на приятелските и икономи-
ческите връзки между двете 
страни. „Този форум идва на 
фона на редица световни пре-
дизвикателства, пред които 
сме изправени. Сред тях е и 
блокадата на Катар от сре-
дата на миналата година. Но 
ние успяхме да развием иконо-
миката си повече отвсякога. 

Имаме балансиран икономиче-
ски растеж, БВП за 2017 г. ни е 
220 млрд. долара, което пред-
ставлява ръст от 2% спрямо 
2016 г. Подпомогнахме частния 
и непетролния сектор, пови-
шихме външната си търговия, 
износа и т.н.“, подчерта ми-
нистърът. Той обясни и какви 
предимства предлага държава-
та за чуждестранните инвес-
тиции - 100% собственост, ос-
вобождаване от данък доход за 
10 години, както и от мита при 
внасяне на оборудване и суро-
вини. По думите му катарски-
те държавни инвестиционни 
компании проявяват интерес 
за вложения в България в сфе-
рата на недвижимите имоти, 
туризма и земеделието. 

„Съществуват добри въз-
можности за увеличаване на 
българския износ за емирство-
то на стоки, като електросъ-

оръжения, машиностроител-
на продукция, инженерингови 
стоки и услуги, високотехно-
логични продукти на военно-
отбранителната индустрия, 
строителни материали, мебе-
ли и обзавеждане, парфюмерия 
и козметика, нефтени масла 
и продукти, цигари, продукти 
на хранително-вкусовата про-
мишленост и фармацията, сел-
скостопанска продукция“, под-
черта Габриела Козарева, изп. 
директор на ИАМСП. 

На събитието бе сключено 
споразумение между Българ-
ската търговско-промишлена 
палата и Катарската тър-
говско-промишлена палата за 
създаване на смесен бизнес съ-
вет. Цветан Симеонов и шейх 
Халифа бин Джасем бин Моха-
мад Ал-Тани, председатели на 
двете организации, положиха 
подписите си.

Снимки в. „Строител“
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Общата стойност на проекта е 1,6 млрд. лв.

Мартин Славчев

Пътят Видин - Ботев-
град ще бъде завършен до 
декември 2021 г., а най-
тежките участъци ще са 
готови до края на 2020 г. 
Тези срокове бяха записани 
в решение на Министер-
ския съвет, което е про-
дължение на управленска-
та програма на кабинета 
за мандата 2017 – 2021 г. 
На правителственото за-
седание присъстваха об-
ластните управители на 
Видин Албена Георгиева, на 
Враца - Малина Николова, 
и на Монтана - Росен Бел-
чев, както и представи-
тели на протестиращите 
граждани от Видин, които 
са за по-бързото строи-
телство на пътя.

„За реализацията на 
проекта е съставен кон-
кретен времеви график 
с ясни и последователни 
стъпки за изпълнение“, 
каза министърът на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството Николай 

Нанков. Той посочи, че с 
изграждането на модерна 
пътна инфраструктура 
по направлението Видин 
– София ще се осигури 
скоростно и комфортно 
придвижване на трафика 
от Дунав мост 2 към въ-
трешността на страна-
та и към Егейско море по 
европейски Транспортен 
коридор №4.

В проекта „Видин – Бо-
тевград“ е предвидена 
реализация на 6 участъка. 
Първият етап е „Видин – 
Димово“ с дължина 35,7 км, 
вторият е „Димово – Бела – 
Ружинци“ - 22,3 км, трети-
ят е „Ружинци – Монтана“ - 
40,3 км. Следващите три са 
„Монтана – Враца“ - 28,7 км, 
„Враца – Мездра“ – 9 км, къ-
дето ще бъде направена 
рехабилитация, и „Мездра 
– Ботевград“ - 33 км.

„До 10 дни ще обявим 
обществените поръчки за 
най-тежките участъци. 
Тях ще завършим до края 
на 2020 г.“, информира ми-
нистър Нанков. Той съоб-

щи, че общата стойност 
на проекта е 1,6 млрд. лв., 
които ще бъдат осигуре-
ни от бъдещи постъпления 
от ТОЛ такси и електрон-
ни винетки.

М и н и с т ъ р  Н а н ко в 
каза още, че е планира-
но проектното трасе на 
скоростния път да бъде 
разположено извън насе-
лените места по направ-
лението и да изведе дви-
жението от моста над р. 
Дунав при Видин към Со-
фия. Част от отсечката 
до Монтана е заложено да 
бъде с габарити на магис-
трала – с по две платна за 
движение и аварийна лен-
та. „В тежкия участък от 
Мездра до Ботевград ще 
бъде изграден скоростен 
път с по две ленти за дви-
жение във всяка посока”, 
допълни Николай Нанков.

Министерският съвет 
прие и решение за подкре-
па на реализацията на про-
екта за тунел под прохода 
„Петрохан“. Той ще бъде 
подготвен за концесия. 

Предвижда се още през май 
тази година Агенция „Път-
на инфраструктура“ да 
проведе процедура за из-
бор на изпълнител на пре-
динвестиционно проучване 
за тунелно преминаване 
през прохода. „За „Петро-
хан“ сме се разбрали – дър-
жавата да го подготвя за 
концесия. Ще предлагаме 
проекта на инвеститори, 
които идват в България“, 
каза министър-предсе-
дателят Бойко Борисов. 
Той посочи, че в момента 
средства от бюджета не 
могат да бъдат обещани, 
но може да се подготвят 
всички процедури, да е го-

тов за концесиониране и да 
се направи опит за публич-
но-частно партньорство. 
Премиерът припомни, че 
от забавянето на въвеж-
дането на ТОЛ система 
заради обжалвания дневни-
те загуби са от 1,5 млн. лв. 

Вицепремиерът Валери 
Симеонов, както и минис-
тър Нанков отбелязаха, че 
двата проекта са заложе-
ни в програмата на коали-
ционното правителство 
и ще бъдат изпълнени в 
сроковете.

Росица Кирова, пред-
ставител на протестира-
щите от Видин, благодари 
на премиера за това, че е 

направил необходимото 
двете решения да станат 
факт. Тя заяви, че изрич-
ното решение на Минис-
терския съвет означава, 
че правителството има 
волята да изгради пътя 
при спазване на срокове-
те и заложените етапи и 
параметри. „Това ще даде 
възможност за развитие 
на регионите и за безо-
пасно и сигурно пътуване 
за всички, които живеят 
в този край на България”, 
допълни Кирова.

Областният управи-
тел на Враца Малина Ни-
колова също благодари за 
приетите решения.

Емил Христов

„Нужно е щатът на 
Специализирания наказа-
телен съд (СНС) да бъде 
удвоен“. Това заяви пред-
седателят на СНС Георги 
Ушев по време на прескон-
ференция за дейността на 
институцията за 2017 г. и 
допълни, че съдът е изпра-
вен и пред остър недостиг 
на помещения за нормално-
то му функциониране. Той 
припомни, че има решение 
за предоставяне на сгра-
да за нуждите на СНС, но 
тя не е пригодна за тях 
в момента и са необходи-
ми ремонтни дейности. 
„Предстои да обявим об-
ществени поръчки за цел-
та. До изпълнението на 
работите си оставаме в 
сегашната сграда. Пред-
приети са стъпки за ос-
вобождаване на кабинети 
от Държавната комисия 
по сигурността на инфор-
мацията, защото това 

е единственият реален 
шанс за разширяването на 
броя на ползваните от нас 
помещения в момента“, 
обясни Ушев.

Той отчете, че са при-
ключени 97,53% от 6957 дела 
в СНС през 2017 г. 385 са де-
лата, по които е работил 
средно всеки съдия. Най-
много са тези срещу орга-
низирани престъпни групи.

Броят на разрешения-
та за ползване на специ-
ални разузнавателни сред-

ства през 2017 г. е 2146 
- за сравнение за 2016 г. те 
са били 2271. За миналата 
година има отказ по една 
трета от постъпилите 
искания, или 898.

По време на пресконфе-
ренцията стана ясно още, 
че Стоян Тонев, зам.-пред-
седател на СНС, е подал 
искане за освобождаване 
от поста. На негово мяс-
то Ушев предлага да бъде 
назначена съдия Мариета 
Райкова. 

Снимка Румен Добрев

Мартин Славчев

Община Варна получа-
ва безвъзмездно държавни 
имоти, реши правител-
ството на последното си 
заседание. Te се намират 
на ул. „Струга“ №111 в мор-
ската ни столица и пред-
ставляват три сгради с 
обща площ от 574 кв. м. 
Необходими са на мест-
ната власт във връзка с 
реализирането на проект 
за изграждане на бул. „Ва-
сил Левски“ в участъка от 

ул. „Подвис“ до ул. „Девня“. 
С друго решение ка-

бинетът обяви имот, уп-
равляван от Национална 
компания „Железопътна 
инфраструктура“, от пуб-
лична държавна за частна 
държавна собственост. 
Теренът,  намиращ се 
в с.  Чепинци, Столич-
ната община, е с площ 
23 589 кв. м и няма функ-
ционално и технологично 
значение за сигурността 
и осъществяването на 
железопътните превози. 

В него липсват обекти 
на железопътната инфра-
структура.

Министерството на 
правосъдието получи имот 
за нуждите на Главна ди-
рекция „Изпълнение на 
наказанията“. Той се на-
мира в гр. Лом и предста-
влява помещение с площ 
21,08 кв. м, разположено на 
третия етаж в триетаж-
на масивна сграда. То ще 
се използва за нуждите на 
пробационната служба в 
града.

Мирослав Еленков
Ренета Николова

„Агенцията по вписванията (АВ) ще 
предоставя 9 нови електронни услуги на 
гражданите и бизнеса с финализиране на 
надграждането на Имотния регистър и 
връзката му с кадастралния регистър“. 
Това заяви изп. директор на АВ Зорница 
Даскалова по време на пресконференция за 
стартирането на проект „Надграждане на 
имотния регистър за интеграция с кадас-
тралния регистър и предоставяне на допъл-
нителни е-услуги“. На събитието присъстваха 
зам.-министърът на правосъдието Десислава 
Ахладова и Димитър Танев, председател на 
Нотариалната камара на Република България.

По думите на Даскалова сред бъдещи-
те електронни услуги, които ще предоставя 
агенцията, са: регистриране на заявление за 
предстоящата сделка за предварително де-
клариране на предстояща сделка; проверка на 
статус на заявление, осигуряващ видимост на 
подготвителни действия за сделки с недви-
жим имот; автоматизирано известяване на 
заинтересовани страни на посочен e-mail ад-
рес; уведомления за общините и техните бази 
данни за данъчни цели; искане за издаване на 
преписи; искане за издаване на удостоверение 
за лице; искане за издаване на удостоверение 
за имот; искане за издаване на удостоверение 
за период; калкулатор за изчисление на дължи-
мите държавните такси.

„Проектът е изключително важен. С ус-
пешната му реализация ще се подобри об-
служването за гражданите и бизнеса“, допъл-
ни зам.-министър Ахладова, като подчерта, 
че намаляването на административната 
тежест е сред основните приоритети на 
правителството, по които активно и после-
дователно работят Министерството на пра-
восъдието и АВ.

Председателят на Нотариалната кама-
ра Димитър Танев поясни, че Имотният ре-
гистър е съвкупността от досиетата на 
имотите, които отразяват вещните права 
върху тях. В България обаче досега никъде не 

са създадени такива досиета и действителен 
Имотен регистър не съществува. „В момента 
партидата не се структурира по посочения 
в Закона за кадастъра и имотния регистър 
начин, а по правилата на софтуерния продукт, 
който се ползва от съдиите по вписванията. 
Производствата по кадастъра и Имотния ре-
гистър са две съвсем отделни производства“, 
подчерта Танев. Според него възможността 
за вписване по електронен път с електро-
нен подпис във входящия регистър ще бъде 
факултативна, но изключително ще благо-
приятства гражданите и бизнеса, които ще 
имат интерес промените в регистъра да се 
отразяват незабавно. Той сравни това с но-
вата електронна услуга, която нотариусите 
ползват при прехвърляне на собствеността 
на моторните превозни средства, която 
действа от почти месец. Електронната услу-
га според Танев по никакъв начин няма да ком-
проментира сега съществуващия контрол, 
който упражняват нотариусите и съдиите 
по вписванията. Танев заключи, че проектът 
е златна възможност да се сложи началото 
на създаване на Имотен регистър. Той не про-
пусна да отбележи, че в западноевропейските 
страни само 20- 30% от гражданите прите-
жават вещни права върху недвижими имоти, 
докато в България почти всеки е собственик.

Проектът се осъществява с финансова 
помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на 
пътната карта за изпълнение на Стратегия-
та за развитие на електронното управление 
в Република България за периода 2016 - 2020 г.“ 
по Оперативна програма „Добро управление 
2014 - 2020”. Общата му стойност е в размер 
на 1,5 млн. лв., а срокът за реализацията му 
е 18 месеца.

Снимка Ренета Николова
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Обектът ще се реализира по „ОПРР 2014 – 2020“
Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Предстои да стартира реха-
билитацията на 9 км от път II-35 
Ловеч – Троян - Кърнаре – обхода 
на Ловеч. Проектът лот 16 се 
финансира от Оперативна про-
грама „Региони в растеж 2014 
– 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). Из-
пълнител на II-35 от км. 37+393 
до км. 46+105 е „Регионални пъ-
тища 2017“ ДЗЗД, в което участ-
ват „ПСТ Груп“ ЕАД, „ПСТ Плевен“ 
ЕООД, „ОРС - Инфраструктура“ 
ООД и „Пътстрой - Ловеч“ ЕООД. 
Стойността на контракта е 
14 433 204 лв. Строителният 
надзор ще бъде осъществен от 

Одобрен е подробен устройствен 
план за отчуждаване на имоти на те-
риторията на землището на с. Дъжди-
но, община Кърджали. Това съобщиха от 
пресцентъра на Министерството на 
регионалното развитие и благоустрой-
ството. Отчужденията са във връзка с 
изграждане и преминаване на директно-
то трасе на новия обходен път на града. 
Участъкът, подлежащ на отчуждаване, е 
с дължина 188 м.

При реализацията на обекта ще бъ-
дат изградени 5 виадукта, естакада, 
мост над река Арда, надлези, подлези и 
3 пътни възела. Според избрания идеен 
проект обходът ще е с дължина 15 км. 

Подписан е договорът за рехабили-
тацията на 30 км от път III-112 Дъбова 
махала – Монтана, съобщиха от Аген-
ция „Пътна инфраструктура“. Проектът 
лот 18 се финансира от ОП „Региони в 
растеж 2014 – 2020“. Инвестицията е за 
над 15 млн. лв. Строително-ремонтните 
дейности ще стартират при подходящи 
метеорологични условия.

Предвижда се полагането на асфал-
това настилка на 30 км от път III-112 Дъ-
бова махала – Монтана, ремонтирането 
на 5 мостови съоръжения и 3 кръстовища, 
както и поставяне на нова  хоризонтал-
на маркировка, ограничителни системи и 
знаци. Изпълнител на лот 18 е „Каро-Път-
строй“ ДЗЗД с участници „Каро Трейдинг“ 
ООД и „Пътстрой – 92“ АД. Стойността 
на договора е 14 771 886,54 лв. Строи-
телният надзор ще бъде осъществен 
от „Рутекс“ ООД за 429 720 лв. Проек-

тант и изпълнител на авторския надзор 
е „Трансконсулт-22“ ООД. Стойността на 
техния контракт е 11 800 лв. Срокът за 
реализация е 18 месеца.

Третокласният път е основна връзка 
на селата Студено буче, Доктор Йоси-
фово, Смирненски, Славотин и Дъбова 
махала с Монтана, Лом и Видин, както 
и с пристанище Лом и ферибота Видин 
- Калафат. Участъкът е алтернативен 
маршрут на път I-1 Видин – Монтана, 
част от Коридор 4 от трансевропей-
ската транспортна мрежа (TEN-T). През 
2014 г. по ОП „Регионално развитие 2007 
- 2013“ е изпълнен основен ремонт на 
4,4 км от третокласния път, които също 
са на територията на област Монтана. 
През 2016 г. със средства от републи-
канския бюджет са обновени още 10,5 км 
от III-112 Добри дол – Тополовец в област 
Видин.

Началото му ще бъде на 6 км северно 
от града по съществуващото трасе на 
път I-5 в близост до разклона за с. Черна 
скала. Посредством пътен възел той ще 
се отделя от съществуващия път и ще 
преминава източно от града. В близост 
до индустриалната зона ще пресича 
бул. „България“, след което ще продъл-
жава над р. Арда и южно от града ще се 
включва отново в I-5.

Обходът на Кърджали е едно от ос-
новните трасета на републиканската 
пътна мрежа, част от Общоевропейски 
транспортен Коридор 9 и е обект с на-
ционално значение. С изграждането му 
транзитният автомобилен трафик ще 
бъде изведен извън града, което ще об-
лекчи движението в населеното място. 

„Рутекс“ ООД за 234 660 лв. Ав-
торският надзор е поверен на 
„Виа План“ ЕООД, които са склю-
чили договор за 1466 лв. Срокът 
за реализация на дейностите е 
15 месеца. 

На обхода на Ловеч ще бъде 
направена цялостна подмяна 
на пътната настилка, като ще 
бъдат поставени нови хоризон-
тална маркировка, знаци и огра-
ничителни системи. Ще се подо-
бри отводняването на трасето. 
Основно ще бъде ремонтиран 
тунелът при 43-ти километър, 
който е с дължина 400 м. Пред-
виждат се възстановяване на хи-
дроизолацията на съоръжението 
и подмяна на съществуващата 
предпазна ограда. Планира се 
да се постави ново енергоефек-
тивно осветление и др. Строи-

телно-монтажни работи ще се 
изпълнят и на други 7 съоръжения 
- подлези и надлези. 

II-35 осигурява най-кратка-
та връзка между Плевен и Ловеч, 
свързвайки двата областни гра-
да, и е основна пътна комуника-
ция към фериботния комплекс 
„Никопол - Турну Мъгуреле“ на р. 
Дунав. С европейски средства 
през тази година ще се обновят 
21 км от II-35 Плевен - Ловеч. От 
тях 9 км са в лот 16, а 12 км са в 
лот 7, който е на територията 
на област Плевен. През миналия 
програмен период чрез ОП „Реги-
онално развитие 2007 - 2013“ бяха 
ремонтирани 10 км от трасето в 
участъка между Троян и Кърнаре. 
Със средства от бюджета през 
2014 г. бяха рехабилитирани още 
8 км в Ловешка област.

Отворени са ценовите 
оферти на участниците 
в тръжната процедура за 
избор на изпълнител на 
строително-монтажни-
те работи за ремонта на 
32 км от път II-59 Момчил-
град - Крумовград - Ивайло-
вград от км. 24+548 до км. 
56+861.68. Това съобщиха 
от Агенция „Пътна инфра-
структура“. Обществена-
та поръчка е в две обосо-
бени позиции. Първата е 

за II-59 Момчилград - Кру-
мовград - Ивайловград от 
км. 24+548 до км. 30+439, 
област Кърджали, а вто-
рата - от км. 30+439 до 
км. 56+861.68, в области-
те Кърджали и Хасково. 
Срокът за изпълнение на 
СМР в първия участък е 8 
месеца, а във втория – 14 
месеца. 

За обособена позиция 
1 е отворена оферта на 
ДЗЗД „Източни Родопи-3“, 

Белла Сиракова, ОП на КСБ – Враца
 
Започналото снеготопене разруши част от асфал-

товата настилка на моста над р. Ботуня на път I-1 
Монтана – Враца в района на село Краводер. Съоръже-
нието е построено преди повече от 35 години - през 
1981 г., и досега не е основно обновявано. През февруари 
м.г. бе констатирана повреда на целостта на пътната 
плоча на моста и необходимост от предприемането на 
ремонтно-възстановителни работи.

Подписан е договорът за изпълнение на дейности-
те с „Пътинженеринг-М“ АД за близо 700 хил. лв. Сред-
ствата са осигурени от бюджета на Агенция „Пътна 
инфраструктура“. Срокът за реализация на ремонтните 
работи е 90 дни. Предвижда се те да стартират при 
подобряване на метеорологичните условия.

в което участват „Път-
стройинженеринг“ АД, 
„ПСК Виастрой“ ЕООД, 
„Пътища“ АД, „БКС - Горна 
Оряховица“ АД и „Атлас-
Балкан“ ООД. Те предлагат 
да изпълнят дейностите 
за 2 832 496,43 лв. без ДДС.

За втория участък са 
отворени офертите на 
двама кандидати. Това са 
„Трейс Груп Холд“ АД с цена 
15 280 745,80 лв. без ДДС 
и Обединение „ПЪТ II-59“, 
включващо „Джи Пи Груп“ 
АД и „Контратас Инглеси-

ас“ АД – 14 991152,26 лв. 
без ДДС.

В първата отсечка, 
която е в близост до село 
Карамфил, е предвидена ре-
хабилитация на асфалто-
вата настилка и изграж-
дането на две бетонови 
подпорни стени с обща 
дължина 25 метра. Във 
втория участък ще бъде 
извършена реконструк-
ция на пътя в чертите на 
Крумовград и с. Полковник 
Желязово и ремонт на на-
стилката. 

Снимка Влади Георгиев
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  Заедно с Министерски съвет успяхме да разработим необходимите документи за         

Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново:

Росица Георгиева 

Инж. Панов, в начало-

то сме на 2018 г. Каква 

е оценката Ви по отно-

шение на дейността на 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България (НСОРБ) през 

2017 г.? 

НСОРБ приключи още 
една година от своята ра-
бота, насочена към предос-
тавяне на услуги за мест-
ната власт. Проведохме 
преди дни Общото събра-
ние на Сдружението. Това е 
форумът, където отчита-
ме свършеното, отбелязва-
ме успехите си, споделяме 
трудностите в общата ни 
работа, както и приемаме 
приоритетите за новата 
година. 2017 бе година-
та на служебен кабинет и 
предсрочни парламентарни 
избори. Новият парламент 
и правителството реално 
стартираха дейността си 
от средата й. Темповете 
на работа на централната 
администрация се забавиха 
през първите шест месеца 
на 2017 г. Това ни накара 
да предприемем спешни 
действия за предотвратя-
ване прехвърлянето на нови 
финансово неосигурени от-
говорности на общините. 
НСОРБ инициира и органи-
зира многобройни срещи за 
решаване на проблеми по 
европроектите с бенефи-
циенти местните власти. 
Усилията на Управителния 
съвет бяха съсредоточени 
основно по обосноваването 
на необходимостта от по-
силна държавна подкрепа 
за общинските дейности 
и привличане на допълни-
телни евроресурси. Благо-
дарение на интензивната 
ни работа с централната 
администрация успяхме 
да осигурим увеличение на 
всички трансфери за мест-
ните власти спрямо 2017 г. 
в Закона за държавния бю-
джет на Република България 
за 2018 г. За делегираните 
дейности завишението е 
с 14,8%, за капиталовата 
субсидия – 6,5%, и 4,9% за 
местните дейности. 

За съжаление по стра-
тегическия за нас процес 
на децентрализация през 
2017 г. не постигнахме на-
предък. Заложените мерки в 
Програмата за децентрали-
зация 2016 - 2019 г., макар и 
ограничени, не бяха изпълня-
вани през годината. 

НСОРБ и българските 
общини успешно се вклю-
чиха в подготовката на 
Българското председател-
ство на Съвета на ЕС. През 
цялата 2017 г. бяхме с про-
активна позиция, осъщест-
вихме последователни, ко-
ординирани и целенасочени 
дейности на национално и 
международно ниво. 

Преди време заявихте, 

че са необходими повече 

средства за поддръжка на 

общинската пътна мре-

жа, за здравеопазване и 

други. Доколко тези Ваши 

искания бяха отразени в 

бюджета на държавата 

за 2018 г.?  

Вие отбелязвате два 
от водещите проблеми за 
всеки кмет. Поддържането 
на уличната мрежа вътре 
в населените места до из-
вестна степен успяваме 
да финансираме с постъ-
пленията от данъка вър-
ху превозните средства, 
които са около 280 млн. лв. 
годишно. Разбира се, сума-
та е далеч от нужната, за 
да може улиците в градо-
вете и селата да бъдат в 
задоволително състояние. 
По-трудно ни е с осигурява-
нето на ресурс за общин-
ските пътища извън ур-
банизираните територии, 
където потребностите ни 
са далеч по-големи и еже-
годно нарастват. Мест-
ните власти отделят над 
85 млн. лв. годишно за под-
държане на пътната мрежа 
между населените места и 
още 285 млн. лв. за изграж-
дане и ремонт на уличната 
в населените места. За 
съжаление за общинските 
участъци ние нямаме въз-
можност да ползваме сред-
ства от еврофондовете, с 
изключение на минимален 
ресурс по Програмата за 
развитие на селските ра-
йони. Финансиране за тези 
обекти имаше в началото 
на първия за страната ни 
програмен период, когато 
депозирахме проекти, че-
тирикратно превишаващи 
заделените средства.

През този планов пери-
од посланието от Европей-
ската комисия (ЕК) беше 
ясно - ще се подкрепя из-
граждането на магистрали, 
а развитието на общинска-
та мрежа е ангажимент на 
националните правител-
ства. 

Много от моите коле-
ги все по-остро поставят 
въпроса, че е недопустимо 
по опасни пътни отсечки 
да извозваме деца към учи-
лищата, храна за възраст-
ните, хора на хемодиализа и 
т.н. Ние се надяваме точно 
този обществен натиск да 
принуди всички институции 
да търсим общо и устойчи-
во във времето решение 
на проблемите. Имаме ме-
ханизми, които да предло-
жим, като увеличаване на 
субсидиите за поддържане 
и ремонт на общинските 
участъци, подобряване съ-
бираемостта на приходи-
те, завишен контрол при 
неправомерно ползване или 
увреждане на мрежата.

От години се говори 

за децентрализацията на 

общините. На какъв етап 

е процесът по въвеждане-

то й? От Министерство-

то на регионалното разви-

тие и благоустройството 

(МРРБ) съобщиха, че ще 

започнат дискусия за ново 

райониране на територия-

та на страната. 

Както знаете, същ-
ността на финансовата 
децентрализация е да доб-
лижи максимално публично-
то управление до хората. 
През последните години 
като основен проблем се 
очертава растящият дис-
баланс между законовите 
правомощия и ресурсите за 
тяхното отговорно упраж-
няване. Как да го направим 
без средства? Проблемът 
с липсата на достатъч-
но собствени приходи на 
общините е огромен. По-
стъпленията на местни-
те власти у нас са над два 
пъти по-ниски от средни-
те стойности за ЕС като 
съотношение към Брутния 
вътрешен продукт. В цифри 
това означава, че от все-
ки 100 лв. данъци, събрани 
от гражданите, едва 4 лв. 
постъпват в бюджетите 
ни. Стоят обаче реални 
проблеми, които няма как 
да решим без съществени 
промени в цялостната сис-
тема на финансиране. Най-
яркият пример за законово 
вменен ни ангажимент без 

осигурен ресурс е изграж-
дането и поддържането 
на общинските пътища, за 
което вече споменах. Нещо 
повече - предоставяме ус-
луги и по силата на над 100 
нормативни акта, голяма 
част от които са по съще-
ство нетипични за мест-
ните власти, възложени от 
държавата на общините, но 
без съответното финанси-
ране. По този начин се ге-
нерира устойчив ежегоден 
дефицит от около 150 - 200 
млн. лв. и това се случва 
вече много години. В тази 
категория попада например 
гарантирането на достъпа 
на гражданите с уврежда-
ния до публичните сгради, 
възложено за изпълнение 
на общините без никакъв 
ресурс. 

Формално имаме диалог 
по темата с държавата, 
но в приеманите страте-
гии за децентрализация и 
програми за тяхната ре-
ализация съществените 
за развитието й законови 
мерки не се изпълняват или 
отсъстват. Сред основ-
ните ни приоритети през 
2018 г. е активизирането 
на този процес. Ще рабо-
тим за изменения на се-
кторни политики, които да 
ни дадат адекватни за пра-
вомощията ни средства. 

Една от посоките е повече 
права и пари за общините 
при осигуряването на об-
ществения ред и сигурност 
и контрол върху неправилно 
шофиране в населените 
места.

Що се отнася до райо-
ните за планиране, както 
знаете, те не са админи-
стративно-териториални 
единици, със свои органи на 
управление и свой бюджет. 
Те са създадени за статис-
тически цели и чрез тях 
България, както и всяка от 
държавите членки, отчита 
икономически показатели 
и степен на усвояване на 
средствата от европей-
ските фондове. Всеки ра-
йон трябва да отговаря на 
определени критерии, зада-
дени от ЕК, като основен 
е населението – минимум 
800 хил. души. В тази връз-
ка предстоящото прера-
йониране е обусловено от 
обективните демографски 
условия и намаляващото 
население в някои от досе-
гашните региони. То не про-
меня административните 
граници на областите, а 
цели да създаде устойчиви 
статистически единици, 
които за дълъг период от 
време да отговарят на из-
искванията за минимален 
брой население.

За нас като общини е 
важно при прерайонирането 
да се отчитат няколко фак-
тора: добре балансирано 
население със стабилност 
в границите на поне 20 го-
дини; сравнително устой-
чиви икономически показа-
тели за всеки от районите; 
наличие на силни центрове 
и др. Кой вариант ще бъде 
избран, е въпрос на широки 
обществени обсъждания.

Правителството ак-

тивно работи за нама-

ляване на администра-

тивната тежест. Как 

протича този процес на 

местно ниво и как НСОРБ 

може да съдейства за ак-

тивизирането му? 

Още от 2017 г. Сдруже-
нието, съвместно с МРРБ, 
работи по създаването 
на модели за оптимално 
структуриране на раз-
личните по мащаб общин-
ски администрации и за 
прилагане на принципа на 
споделените услуги. Заед-
но с Министерския съвет 
успяхме да разработим не-
обходимите документи за 
стандартизирането и уни-
фицирането на 20-те най-
често използвани местни 
услуги. След тяхното въ-
веждане, независимо от коя 
община се получава услуга-
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         стандартизирането на 20-те най-често използвани местни услуги
та, за нея ще се изискват 
едни и същи документи, ще 
се работи с типизирани 
формуляри и в еднакви сро-
кове. Това значително ще 
намали административна-
та тежест за гражданите 
и бизнеса.

Разбира се, основен при-
нос в този процес има прак-
тическото въвеждане на 
електронното управление. 
През изминалите почти 15 
години всички администра-
ции напредваха с различни 
темпове и правеха отделни 
подобрения. Това беше и ос-
новната ни грешка - реали-
зирането на електронното 
управление се съсредоточи 
до отделните структури. В 
резултат ние на общинско 
ниво изградихме локални 
системи, организирахме ус-
лугите си на принципа „едно 
гише”, създадохме възмож-
ности за предоставяне на 
е-услуги, спряхме да изис-
кваме от гражданите пов-
торно да ни предоставят 
информация, с която вече 
разполагаме. Липсва обаче 
едно от основните условия 
за пълноценното е-управле-
ние – свързаността между 
отделните институции 
и поддържаните от тях 
бази данни.  Именно това е 
най-отговорната ни задача 
през тази и следващата 
година – обединяване на 
всички използвани от ад-
министрациите системи и 
специализирани регистри в 
обща национална информа-
ционна среда. Едва тога-
ва ще сме в състояние да 
предоставяме т.нар. ком-
плексни услуги, които ще 
спестят значително вре-
ме и ресурс на гражданите 
и бизнеса. 

Предстои промяна 

на начина на изчисляване 

на такса „смет”. Каква е 

позицията на НСОРБ по 

въпроса и как това ще се 

отрази на общините? 

В момента в задълже-
нията на местните вла-
сти е организирането на 
сметосъбирането и транс-
портирането на генерира-
ните от домакинствата и 
фирмите отпадъци. Имаме 
грижата и за третира-
нето им в съоръжения и 
инсталации, както и под-
държането на чистотата 
в териториите за общест-
вено ползване в населените 
места. Всичко това правим 
със средствата от такса 
„битови отпадъци“. Като 
общини подкрепяме въвеж-
дането на принципа „замър-
сителят плаща“. Считаме 
обаче, че законодателно 
трябва справедливо и ясно 
да е уредено както кой кол-
ко плаща, така и кой понася 
разходите за управление на 
отпадъците. От 1 януари 
2020 г. общините ще тряб-
ва да изчисляват таксата 
на база количество генери-

ран отпадък. Законът дава 
три възможни основи за 
изчисляването й: чрез тор-
би с определена товароно-
симост, чрез индивидуално 
определено количество би-
тови отпадъци за имота 
или на база брой ползвате-
ли на имота. Изцяло отпада 
досегашната възможност 
тя да е на база данъчна 
оценка на имотите.

И при трите варианта 
общините ще трябва да 
направят пълна реоргани-
зация на дейностите по 
сметосъбиране, да предо-
говорят взаимоотношени-
ята си с външните изпъл-
нители, да въведат много 
по-широко системите за 
разделно сметосъбиране. 
Решението ще бъде инди-
видуално за всяка местна 
власт и е нужно в макси-
мална степен да отчита 
стопанските, демограф-
ските и географските 
особености на нейната 
територия. НСОРБ ще раз-
работи примерни методики 
по всяка от основите, за да 
подпомогне общините. За 
нас е изключително важно 
при промяната в модела 
на определяне на таксата 
да не се стигне до рязко 
понижаване на събирае-
мостта поради драстично 
увеличаване на размера й за 
гражданите. Това силно ще 
застраши управлението и 
финансирането на цялата 
услуга по поддържане на 
чистотата.

Актуална е темата за 

състоянието на общин-

ските болници. 

Те са единствената 
възможност за оказване на 
необходимата медицинска 
помощ извън областни-
те градове. Лечението на 
пациентите в тях е зна-
чително по-евтино за дър-
жавата и изисква по-малко 
ресурси. Затова и общини-
те настояват за подкрепа 
от държавата за съхраня-
ването на тези лечебни 
заведения. През декември 
2017 г. НСОРБ внесе пред-
ложения в Министерство-
то на здравеопазването 
за промени по клиничните 
пътеки и медицинските 
стандарти, които пряко са 
свързани с работата на об-
щинските болници. Нашите 
идеи бяха отразени и всич-
ки клинични пътеки, които 
ги касаят ся увеличени при 
подписването на Национал-
ния рамков договор. 

Какви ще са предизви-

кателствата пред общи-

ните през 2018 г.?

Всяка една година е 
предизвикателство за ра-
ботата на кметовете, тъй 
като ние трябва да създа-
ваме все по-добри условия 
за живот в общините, да 
предлагаме по-съвремен-
ни услуги на жителите и 

бизнеса, за да не обезлю-
дяват селата и градовете. 
И през 2018 г. усилията ни 
ще продължават да са на-
сочени към осигуряването 
на адекватно финансиране 
за дейността ни с цел при-
вличане на повече средства 
на местно ниво. Това ще 
става с повишаване на съ-
бираемостта на местните 
данъци и такси, ефективно 
управление на общинската 
собственост, включител-
но и чрез придобиване и 
експлоатация на държавна 
собственост с отпаднало 
предназначение. Успоредно 
с този процес ще продъл-
жим да предлагаме и на-

стояваме за разширяване 
на собствената приходна 
база чрез споделени с дър-
жавата данъци. НСОРБ ще 
насочи усилията си към 
развитие на прозрачна сис-
тема за устойчиво и спра-
ведливо финансиране на 
местните власти, която 
да насърчи предприемаче-
ството и да минимизира 
неефективното разходва-
не на публични ресурси. Ще 
работим и за модернизаци-
ята на общинските услуги. 
Трябва да се намали адми-
нистративната тежест за 
бизнеса и гражданите. Това 
ще стане, когато елек-
тронното управление за-
работи на практика. Сред 
основните ни задачи е и 
развитието, задържането 
и мотивацията на кадровия 
капацитет на местните 
администрации, способен 
да отговори на очаквания-
та на гражданите за дос-
тъпни и качествени услу-
ги. От особена важност 
е успешното изпълнение и 
отчитане на проектите с 
европейско финансиране на 
общините за програмния 
период 2014 – 2020 г. Ще се 
включим активно в разгово-
рите на всички нива в Бъл-
гария и ЕС за бъдещето на 
политиката на сближаване 
след 2020 г., както и в раз-

говорите за регионалното 
измерение на Българското 
председателство на Съве-
та на ЕС през 2018 г.

Очаква се 2018 г. да е 

ключова за усвояване на 

средствата по оператив-

ните програми от насто-

ящия програмен период. 

Подготвени ли са общи-

ните да се справят? 

Както знаете, в момен-
та общините работят по 
над 1200 договора за про-
екти на обща стойност 
2,8 млрд. лв., плащанията 
по тях до момента са в 
размер на 582 млн. лв. В 
средата на програмния пе-

риод се отчитат постига-
нето на междинните цели 
и реалното изпълнение на 
предложенията. Затова 
очакваме силен строите-
лен сезон 2018 за проек-
тите ни за градска среда, 
образователна и социална 
инфраструктура във всич-
ки общини, пътища и ВиК 
обекти в малките населе-
ни места, зони за икономи-
ческо развитие и интегри-
ран транспорт в големите 
градове. В средата на го-
дината очакваме старти-
рането и на фондовете за 
градско развитие, откъде-
то ще можем да реализи-
раме проекти за градска 
среда, спортна и културна 
инфраструктура, както и 
за туристически атрак-
ции чрез финансови ин-
струменти.

По отношение на науче-
ните уроци - през годините 
общините успяха да изгра-
дят и мотивират екипи, 
които имат капацитета 
да подготвят, управляват 
и отчитат многомилионни 
проекти. В момента серио-
зен ангажимент за нашите 
бюджети е осигуряването 
на устойчивостта на вече 
направените инвестиции. 

За проектите от на-
стоящия програмен пери-
од основен проблем за нас 

продължават да бъдат 
процедурите за избор на 
изпълнители на общест-
вените поръчки. Почти 
няма търг, който да не се 
обжалва, което води до го-
лямо забавяне в реализация-
та на проектите, а оттам 
– и до сериозни санкции за 
общините. Друга пречка са 
многобройните финансови 
корекции, които ни налагат 
Управляващите органи. За 
много от тях, когато мест-
ните власти са убедени в 
правотата си, водят дела 
и в повечето случаи ги пе-
челят, но това изключител-
но забавя реализацията на 
предложенията и ангажира 

сериозен човешки и финан-
сов ресурс. Не на последно 
място като проблем се 
явяват и некоректните из-
пълнители, които въпреки 
строгия контрол, осъщест-
вяван от нас, си позволяват 
некачествена реализация. 
По този въпрос разчитаме 
на партньорство със стро-
ителния бранш.

Какви са важните за-

дачи, които си поставяте 

като кмет на Велико Тър-

ново за 2018 г.? 

Продължаваме с ре-
ализацията на важните 
проекти за Велико Търно-
во, стартирали през ми-
налата година. В Стария 
град тече основно обно-
вяване на близо 40 улици и 
площадни пространства, 
като работите са част 
от големия ни проект 
за градска среда по ОП 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) 
на стойност 11 млн. лв. 
Друга от  дейностите 
по него е осъвременяване 
на инфраструктурата в 
кв. „Чолаковци“, както и 
рехабилитация на пеше-
ходната му връзка с жк 
„Бузлуджа”. По друго пред-
ложение по „ОПРР 2014 – 
2020“ влагаме 2 млн. лв. за 
нова градска среда на За-

падната промишлена зона. 
Започваме да строим дет-
ска градина в кв. „Бузлу-
джа“. Средствата вече са 
осигурени с подкрепата на 
правителството. Ще из-
граждаме улици в кварта-
лите „Картала“ и „Зона В“. 
Предстои цялостно обно-
вяване на няколко училища 
и детски градини. Добри 
новини ще има и за спорт-
ната инфраструктура. 

На финал са подготви-
телните процедури, пред-
шестващи реализацията 
на проекта за новия град-
ски център върху терена 
на старото военно учили-
ще. Те бяха дълги, защото 
бяха свързани с предпро-
ектни проучвания, събира-
не и обработване на голям 
обем материали, съгласува-
не с различни институции. 
Съвсем скоро предстои да 
обявим международен кон-
курс за проектиране. Най-
добрите класирани концеп-
ции за този уникален терен 
от 160 декара, намиращ се 
в центъра на града, ще 
бъдат представени пред 
обществото. Предвижда-
ме проектът да бъде реа-
лизиран на три етапа. По 
„ОПРР 2014 – 2020“ имаме 
рамково финансиране от 
близо 10 млн. лв. за изграж-
дане на мултифункционал-
на конгресна зала и инфра-
структурата в първата 
зона. 

Целта на всичко това 
е Велико Търново да става 
все по-добър град за жи-
веене, за образование, за 
професионална реализа-
ция, за инвестиции, създа-
ване на семейства, за ту-
ризъм и култура. Данните 
сочат, че сме на прав път 
- за 2017 г. отчитаме ре-
кордно висока раждаемост 
и увеличаване на населе-
нието с 1000 души, без-
работицата е около 2%, 
инвестициите са за 100 
млн. лв., туризмът расте с 
около 13%. Вярвам, че тази 
тенденция ще продължи и 
през 2018 г. 

Как бихте оценил съ-

трудничеството меж-

ду НСОРБ и КСБ и между 

община Велико Търново и 

Камарата? 

Сътрудничеството 
между КСБ и община Вели-
ко Търново е добро и пол-
зотворно. С общи усилия 
бе ремонтиран покривът 
на църквата „Св. св. Кон-
стантин и Елена“, която 
е паметник на културата 
и е строена от майстор 
Кольо Фичето. Храмът бе 
укрепен и стоялото де-
сетилетия наред външно 
скеле бе премахнато. С Ка-
марата работим в синхрон, 
а експертното мнение на 
строителите винаги има 
значение при реализацията 
на важни за старата сто-
лица проекти.
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Формирането на умения 
заема централно място в 
съвременните общества, 
които търсят проспери-
ращ и социално всеобхва-
тен път към растеж. Не 
е изненадващо, че в този 
контекст способности-
те са получили централно 
внимание от страна на 
европейските институции 
в стремежа им да превър-
нат ЕС в най-конкурентна-
та и динамична, основана 
на знанието икономика. В 
бързо променящия се свят 
професионалното обуче-
ние има уникална роля при 
справянето с много от 
социално-икономическите 
предизвикателства, пред 
които е изправена европей-
ската общност. Това се 
казва в доклад на Генерална 
дирекция „Трудова заетост, 
социални въпроси и приоб-
щаване“ към ЕК. 

В него се посочва, че 
като водеща сред поли-
тици и учени се очертава 
концепцията за превръща-
не на социалните държави 
в социални инвестиционни 
държави. Основна характе-
ристика на последната е 
натрупването на човешки 
капитал. От системите за 
професионално образование 
и обучение (ПОО) се очаква 
да играят важна роля, тъй 
като осигуряват на хора-
та уменията, които ще им 
помогнат да се включат 
успешно в пазара на труда.

В свят, в който не е 
ясно какви работни места 
ще съществуват и кои ком-
петенции ще са необходи-
ми след 20 години, е много 
трудно да се разчита само 
на първоначалното обра-
зование. Продължаващото 
ПОО и непрекъснатото 
професионално развитие, 
в които работодателите 
и служителите играят ре-
шаваща роля, са важни еле-
менти за осъществяване 
на промените.

„Индустрия 4.0“ 

е термин, означаващ 
бързите трансформации в 
проектирането, производ-
ството, експлоатацията и 
обслужването на производ-
ствените системи и проду-
ктите. Обозначението 4.0 

означава, че това е чет-
въртата в света индус-
триална революция, която 
променя живота на хората 
по целия свят. По думите 
на германския канцлер Ан-
гела Меркел „Индустрия 
4.0“ е цялостна трансфор-
мация в сферата на индус-
триалната промишленост 
чрез сливане на цифровите 
технологии и интернет с 
традиционните производ-
ства. В този контекст 
ПОО може да предостави 
необходимите умения и по 
този начин значително да 
увеличи своята привлека-
телност като за учащите, 
така и за работодателите.

От друга страна за-

старяването на населе-

нието 

е голямо предизвикател-
ство за пазарите на труда. 

В ЕС повечето от тях ще 
бъдат силно засегнати от 
феномена „заместващо 
търсене“, а именно - запъл-
ване на свободните работ-
ни места, освободени в ре-
зултат на пенсионирането 
на хората от „бейби бум“ 
поколението. В този кон-
текст и с оглед на ниски-
те нива на раждаемост в 
повечето европейски стра-
ни вероятно ще възникне 
недостиг на способности, 
ако системите за образо-
вание и обучение не осигу-
рят необходимите умения 
на пазара на труда.

В тази връзка същест-
вуват сериозни доказател-
ства, че ПОО са в по-добра 
позиция от общото обра-
зование при осигуряване на 
нужните способности, ако 
техните програми са съо-
бразени с потребностите 
на пазара на труда. Сис-

темите, характеризиращи 
се с широко участие на 
работодатели (например 
в Австрия, Германия и Да-
ния), имат по-добра ефек-
тивност по отношение на 
осигуряването на умения, 
необходими на икономика-
та. Поради това партньор-
ството между бизнеса и 
образованието и обучение-
то изглежда стъпка в пра-
вилната посока.

Съществуват различни 

видове сътрудниче-

ство, голяма част от 

които могат да бъдат 

представени по следния 

начин:

 Между отделни фир-
ми и отделни образова-
телни институции. В този 
случай колежите за про-
фесионално образование и 
обучение или университе-

тите си сътрудничат при 
разработване на учебна 
програма, която отговаря 
на потребностите на фир-
мите. Тук ключовият фак-
тор за успех е наличието 
на ангажирана компания, 
която има капацитета да 
идентифицира нуждите си 
от умения и да си партни-
ра с образователните ин-
ституции. Този капацитет 
обаче често е функция от 
размера на фирмата и пора-
ди тази причина е малко ве-
роятно малките дружества 

да могат да установят по-
добно партньорство;

 Между мрежа от 
фирми на секторно ниво и 
различни образователни 
институции. Тук програми-
те се проектират основ-
но от компаниите, а обу-
чението се изпълнява от 
образователни институ-
ции. Този модел позволява 
включването на по-малки 
предприятия. Разработва-
нето на учебни програми 
на секторно ниво се очак-
ва да покрие нуждите на 
по-широк набор от фирми. 
В тези случаи способност-
та на малките компании 
да участват може да бъде 
възпрепятствана от разхо-
дите за включване в тези 
мрежи. Въпреки това, ако 
съществува силен ангажи-
мент от висшия персонал 
на компаниите, този модел 
изглежда евентуално успе-

шен. Вариация на подобен 
подход е и разработването 
на учебни програми, целящи 
да постигнат качествено 
съчетаване на търсенето 
и предлагането на уме-
ния, които се изпълняват  
на местно ниво, т.е. чрез 
включването на предпри-
ятия и образователни ин-
ституции в индустриален 
клъстер;

 Между различни 
фирми и училища с по-
средничеството на пра-
вителството. В тези слу-
чаи държавните агенции 
осигуряват финансовите 
стимули за структуриране 
на сътрудничество между 
бизнеса и училищата. Този 
модел е особено важен за 
страните, в които не съ-
ществува подобна тра-
диция на сътрудничество. 
Тук финансовите стимули 
могат да бъдат от реша-
ващо значение, за да се 
гарантира, че компаниите 
вземат активно участие в 
определянето на техните 
нужди от способности и 
допринасят за добре съче-
тани програми за обучение;

 Сътрудничество, во-
дено от социалните парт-
ньори. Този случай е пример 
за социално партньорство, 
т.е. учебните програми се 
разработват главно от 
профсъюзи и работодатели; 

 Развитие на способ-
ностите чрез актуализира-
не на знанията и уменията 
на учители и обучители. Тук 
акцентът е поставен върху 
запознаване на педагогиче-
ския персонал с най-новите 
технологии чрез съвремен-
ни образователни матери-
али и методологии, включи-
телно онлайн модули, които 
са консултирани с фирмите 
на секторно ниво.

Въпреки разнообрази-
ето от форми на сътруд-
ничество между бизне-
са и образователните и 
обучителни институции 
основната им цел е да се 
гарантира, че уменията, 
получени в системата на 
ПОО, са тези, които са 
необходими на пазара на 
труда.

Фактори за успех Ограничаващи фактори

Пълно участие на бизнеса и неговите сдружения  
в развитието и управлението на системата на ПОО

Липса на ефективен диалог между бизнес, правителство 
и доставчици на професионално образование и обучение

Бизнес, правителство и доставчици на професионално 
образование и обучение

Индивидуализиране на сътрудничеството между фирми, 
доставчици на образование и обучение и обучаващи се

Недостатъчна ангажираност към нуждите на бизнеса

Рентабилни системи, които възнаграждават усилията 
на бизнеса

Високи разходи за обучение, което прави компаниите, 
особено МСП, по-малко склонни да инвестират

Ниска административна тежест за ангажираността на 
бизнеса

Липса на информация за ползите и възможностите на 
професионалното образование и обучение

Наличие на секторни съюзи, които гарантират, че всич-
ки заинтересовани страни говорят на един и същ език

Ограничено участие на бизнеса и желание за обучение 
поради лошия имидж  на ПОО

Наличие на посреднически органи – например  
браншови камари, в частност за облекчаване 

включването на МСП

Недостатъчни инвестиции от правителствата  
(например липса на съвременно оборудване в ПОО)

Липса на капацитет (включително финансиране)

Ограничени възможности за новаторско сътрудни-
чество вследствие на трудовото законодателство

Роза Никова
ОП на КСБ - Кюстендил

Областното пред-
ставителство на Кама-
рата на строителите в 
България в Кюстендил 
(ОП на КСБ - Кюстендил) 
и „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД проведоха 
курсове за „Длъжност-
но лице по безопасност 
и здраве в строител-
ството“, „Координатор 
по безопасност и здра-
ве в строителството“ и 
„Контрол върху качест-
вото на изпълнение на 
строителството и за 

съответствие на вла-
ганите в строежите 
строителни продукти 
със съществените из-
исквания за безопас-
ност“. Лектор бе доц. 
д-р инж. Лъчезар Хрис-
чев, преподавател в Уни-
верситета по архитек-
тура, строителство и 

геодезия, катедра „Тех-
нология и механизация 
на строителството“. В 
обученията се включиха 
127 души.

Курсистите се за-
познаха със специфи-
ката на дейността по 
здравословни и безопас-
ни условия на труд, а 
така също и с ефектив-
ното управление на про-
фесионалните рискове.

Снимка авторът



9КСБ – ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯпетък, 9 март 2018 Ñòðîèòåë

Инж. Дудушки, в процеса на изгот-

вянето на Държавния план-прием в об-

ласт Враца се проведоха редица срещи 

между кметовете на общини, училищ-

ните директори, представителите на 

работодателските и браншовите ор-

ганизации и др. Всички институции се 

опитват да сътрудничат в постига-

нето на баланс в националната образо-

вателна политика и осигуряването на 

кадри за бизнеса. Трудно ли се стигна 

до този диалог?

Не. Отдавна се търсеше диалог меж-
ду институциите и работодателските 
организации и радостното е, че резулта-
тът се получи по-бързо от очакванията.

От какви кадри се нуждаят фирми-

те от бранша в областта? 

Компаниите изпитват недостиг от 
всички видове специалисти и работни-
ци, участващи в строителния процес. 
В предложението ни за специалности, 
които да се изучават в гимназията, сме 
посочили като основни строителството 
и архитектурата, и геодезията. Заявили 
сме също паралелки, в които учениците 
да се обучават в дейностите по монтаж 
на дограма и стъклопоставяне, и ВиК 
монтажници. 

Нуждаем се от технически ръково-
дители, геодезисти, монтажници на до-
грама, кофражисти, арматуристи, пътни 
работници или, както казах, от всички 
видове специалисти, участващи в стро-
ителството. 

Защо е важна дуалната система? 

Какви са възможностите и как местни-

те строителни фирми подкрепят тази 

форма на обучение?

Целта й е след завършването на про-
фесионалната гимназия учениците вече 
да са обучени специалисти, готови да за-
почнат работа в нашите компании. Тази 
форма на обучение се прие много добре от 
местните строители и те с готовност 
подписаха предварителните споразуме-
ния с ПГ „Димитраки Хаджитошин“.

Желанието на компаниите от секто-
ра да помагат на гимназията и на възпи-
таниците в строителните профили от 
дуалната система се потвърждава и от 
факта, че фирмите ще плащат заплати 
на учениците от приходите си. Подчер-
тавам, тези средства не са обезпечени 
от участието на дружествата по про-
грами, а са отделени от собствените им 
постъпления.

Какви са възможностите един млад 

човек да се реализира в строителна 

фирма в региона?

При разговорите с колегите от бран-

ша всички споделят своето виждане за 
нуждата от привличане на младежите. 
В голямата си част заетите в нашите 
фирми са на средна и над средна въз-
раст. Малък е делът на младите спе-
циалисти и това е причината колегите 
от бранша да участват в обучението 
на децата. Целта е да ги привлечем в 
строителството и да ги запазим като 
наш персонал. Желаещите да продължат 
обучението си в строителните универ-
ситети ще получават финансова подкре-
па за това от нас.

Помагали сте на професионалната 

гимназия и в годините с минимален 

прием за строителни паралелки. След 

положените усилия да възродите инте-

реса към тях и с помощта на план-при-

ема мислите ли, че нещата вървят в 

положителна посока?

Да, ОП на КСБ – Враца, в лицето на 
Областния съвет и фирмите членове на 
браншовата организация активно си пар-
тнираме с Професионална гимназия „Ди-
митраки Хаджитошин“. В началото за-
почнахме да поемаме разходите за наем 
за общежития за учениците, които не са 
от града и закупувахме работно облекло, 
сега предоставяме материали и част от 
базите си за провеждане на практиката 
на учениците. Постоянно сме в диалог с 
директора на гимназията инж. Лалова и 
участваме в разработването на учебни-
те програми. Заедно провеждаме срещи 
с учениците от VII и VIII клас в областта 
с цел да ги привлечем да кандидатстват 
в гимназията. Съвместно представихме 
нашата дейност на организирания от 
РУО – Враца, „Ден на професията”.

Работим усилено за привличане на деца 
в професионалната гимназия и независимо 
от променливия успех ще продължим це-
ленасочената си дейност за набиране на 
възпитаници за строителните паралелки.

Въпреки трудностите вярваме, че за-
едно ще успеем. 

Белла Сиракова
ОП на КСБ – Враца 

В Областната админи-
страция – Враца, бе одо-
брено предложението за 
Държавния план-прием за 
учебната 2018/2019 г. за 
област Враца. Това ста-
на по време на заседание 
на Комисията по заетост 
към Областния съвет по 
развитие. При определяне-
то на специалностите бе 
отчетено, че бизнесът в 
региона изпитва сериозен 
недостиг на кадри, което 

спъва икономическото раз-
витие на най-бедния район 
в Европа. План-приемът за 
2018/2019 г. включва обуче-
ние по 10 профила в 19 па-
ралелки на общините Бяла 
Слатина, Враца, Козлодуй 
и Роман и обучение по 39 
професии в 45 паралелки. 
От предложените профе-
сии 6 са с първа степен на 
професионална квалифика-
ция в 5 паралелки, 9 - с вто-
ра степен в 13 паралелки, и 
24 - с трета степен в 27 
паралелки. 

Партньорски споразу-

мения за дуално обучение 
са сключени в Бяла Слати-
на, Враца и Мездра. Броят 
на паралелките в тази 
форма на обучение е 7 в 
трите общини, от които 
5 са във Враца по 7 профе-
сии – строителен техник, 
строител-монтажник на 
дограма, монтажник на 
ВиК, машинен техник, тех-
ник на електронна техни-
ка, приложен програмист, 
техник-технолог в ХВП, 1 
паралелка - в Бяла Слати-
на, по професия моделиер-
технолог на облекло и 1 

паралелка в Мездра по 2 
професии - техник по же-
лезопътна техника и елек-
тротехник на железопът-
на техника.

Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите в Бъл-
гария във Враца заедно с 
членовете си от години 
работят с Професионал-
ната гимназия „Димитра-
ки Хаджитошин“ в опит за 
възраждане на строител-
ните паралелки и традици-
ите на професионалното 
образование. 

Инж. Лалова, какъв ще бъде приемът 

за строителните паралелки през учеб-

ната 2018/2019 г. Как определихте спе-

циалностите и доколко сътрудничест-

вото с ОП на КСБ – Враца, помогна за 

това решение?

За учебната 2018/2019 г. в ПГ „Дими-
траки Хаджитошин“ ще бъдат приемани 
ученици в специалностите „Строител-
ство и архитектура“, „Дограма и стъкло-
поставяне“ и „Външни ВиК мрежи“. И през 
2018 г. както и през всички предходни го-
дини, откакто съм директор на училище-
то, решението за това какви паралелки да 
бъдат предложени се взе съвместно с ОП 
на КСБ – Враца. Преди това бяхме напра-
вили анализ от какви кадри ще имат нужда 
строителните фирми в областта.

За кои паралелки е предвидена дуална 

система на обучение? Как ще се вклю-

чат местните строителни фирми?

Всички специалности са в дуална фор-
ма, като имаме сключени предварителни 
споразумения с няколко компании, намира-
щи се на територията на община Враца. 
Смятам, че тази система на обучение 
дава много големи шансове за реализация, 
тъй като учениците в реална работна 
среда ще могат да покажат своите ка-
чества и да приложат на практика науче-
ното в училище. Веднага след завършване 
на средното образование управителите 
на фирми ще могат да им предложат да ги 
наемат. Някои от работодателите са го-
тови да плащат стипендии на желаещите 
да продължат да следват в университет. 

Разкажете повече за партньорство-

то Ви с ОП на КСБ – Враца. Каква под-

крепа получавате и какви общи проекти 

реализирате? Откога си сътрудничите 

за въвеждане на дуална система на обу-

чение?

Партньорството ни с ОП на КСБ – 
Враца, започна буквално от постъпването 

ми на поста директор на ПГ 
„Димитраки Хаджитошин”. 
Тогава се появи идеята за 
въвеждане на дуалната сис-
тема на обучение. Органи-
зирахме дискусии с членове 
на браншовата организа-
ция, с областния управител 
на Враца Малина Николова, 
както и с представители на 
РУО – Враца. С председателя 
на ОП на КСБ – Враца, инж. 
Росен Дудушки проведохме 
срещи във всички училища 
в областта с цел да напра-
вим реклама на гимназия-
та и професиите, които се 
изучават в нея. Съвместно 

с ОП на КСБ – Враца, участвахме и в ор-
ганизирания от РУО – Враца, „Ден на про-
фесията”. На него се представиха всички 
професионални гимназии, както и фирми, в 
които учениците могат да работят, ако 
се запишат да следват в дадено училище.

Преди години сте имали почти ну-

лев прием за паралелки с профил „Стро-

ителство”. Как помощта на ОП на КСБ 

– Враца, повлия за възраждане на пара-

лелките?

Да, за съжаление. Когато постъпих на 
работа, в училището се обучаваха 38 уче-
ници, от тях само 15 бяха в специалност 
„Строителство и архитектура”. Доброто 
партньорство с ОП на КСБ – Враца, пома-
га да върнем интереса на учениците не 
само към гимназията, но и към дейността 
на строителите.

Ще допринесе ли сътрудничество-

то между бизнеса и образователните 

институции за решаване на проблема с 

липсата на кадри с подходяща квалифи-

кация? 

Убедена съм, че съвместната работа 
на ПГ „Димитраки Хаджитошин” – Враца, 
и ОП на КСБ - Враца, като представител 
на бизнеса, ще помогне. 

Към днешния ден в училището уче-
ниците от VIII, IX и X клас се обучават в 
специалностите „Вътрешни облицовки 
и настилки“ и „Геодезия“. През учебната 
2018/2019 г. ще приемем първите си въз-
питаници по дуалната система. Те ще 
започнат и работа във фирмите, като е 
предвидено през първата година да са за-
ети там два пъти в седмицата. 

Смятам, че постепенната адапта-
ция ще помогне на учениците за лесно 
навлизане в работната среда. От фир-
мите пък ще имат възможността да 
участват в обучението на своя бъдещ 
персонал и да открият кадрите, от кои-
то се нуждаят.

Инж. Анелия Лалова, директор на ПГ „Димитраки Хаджитошин“, Враца: Инж. Росен Дудушки, председател на ОП на КСБ - Враца:

Председателят  на ОП на КСБ – Враца инж. Росен Дудушки 

и директорът на ПГ „Димитраки Хаджитошин” инж. Анелия 

Лалова по време на „Деня на професията”

Снимка в. „Строител“
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Свилена Гражданска

Г-жо Цанова, Европей-

ският парламент прие 

удължаване на срока на 

действие на Европейския 

фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ) и 

инициативата ще полу-

чи допълнително финан-

сиране. Какво означава 

това за плана „Юнкер“? 

Промените са в поло-
жителна посока. Гаранци-
ята от бюджета на ЕС се 
увеличи с 10 млрд. евро и 
сега е общо 26 млрд. евро. 
Целта също е завишена -  
да подкрепим инвестиции 
в размер на 500 млрд. евро 
до 2020 г. Ако изменения-
та не бяха гласувани, сро-
кът на работата на плана 
„Юнкер“ щеше да приключи 
през юли т.г. Сред други-
те важни промени е, че 
фокусът е насочен върху 
кохезионните региони, а 
България е именно такъв. 
Включени са нови допус-
тими сектори за финанси-
ране, като биоикономика, 
земеделие и селско сто-
панство. Имаме препоръка 
поне 40% от вложенията 
да са за мерките за борба-
та с климатичните проме-
ни. Въведени са и завишени 
изисквания за прозрачност 
и публична комуникация.

Как протича изпълне-

нието на плана „Юнкер“ 

към този момент? 

Към днешна дата сме 
одобрили над 700 проекта 
във всичките 28 държа-
ви членки, като общата 
стойност на инвестици-
ите, които сме подкрепи-
ли, е в размер на 264 млрд. 
евро. Финансирането под 
формата на изгодни заеми 
и дялов капитал за мал-
ки и средни предприятия 
(МСП) заема най-голяма 
част от портфейла - около 
30%. То се осигурява чрез 
банки или инвестиционни 
фондове за дялов капитал, 
които получават средства 
или гаранция от нас. След-
ва директно финансиране 
към частни компании за 
научна и развойна дей-
ност, изследвания и инова-
ции. Вложенията в сектор 
„Енергетика“ са на трето 
място, това са предимно 
проекти за възобновяеми 
енергийни източници, 
енергийна ефективност, 
модернизация на същест-
вуваща инфраструктура. 

С какви предизвика-

телства се справяте, за 

да оптимизирате дей-

ността на фонда? Какви 

промени предприехте или 

ще направите, за да ста-

не още по-достъпен за 

кандидатите?

След две години рабо-
та мисля, че набрахме до-
бра скорост. Наехме над 
1000 човека в групата на 
Европейската инвести-

ционна банка (ЕИБ), които 
подготвят и финансират 
проектите по плана. Евро-
пейският хъб за техниче-
ска помощ заработи, като 
установи и директни вза-
имоотношения с национал-
ните банки за развитие на 
държавите членки, които 
действат като агенти 
на звеното на местно 
ниво. Например в Бълга-
рия засилихме капаците-
та на офиса на групата 
на ЕИБ, така че фирмите 
да имат по-ефективна и 
бърза комуникация. Имаме 
представител  на хъба за 
техническа помощ, бази-
ран в София, като него-
вата роля е да подпомага 
потенциалните кандидати 
да подготвят качествено 
предложенията си. С Ев-
ропейската банка за въз-
становяване и развитие 
(ЕБВР) работим по проект 
за оказване на техническа 
помощ на МСП при изгот-
вянето на техните пред-
ложения, бизнес планове, 
стратегии за развитие и 
т.н., като ползваме мест-
ни и чуждестранни консул-
тантски компании. Над 2/3 
от разходите се покриват 
от нас. Предлагаме тази 
помощ в България, Румъния 
и Гърция.

Кои са по-активните 

страни при кандидат-

стването за подкрепа по 

плана „Юнкер“? 

Франция, Италия, Ис-
пания, Германия и Полша 
имат най-много на брой 
проекти. Това не е изнена-
да, защото тези страни 
са и по-големите иконо-
мики в ЕС като процент 
от общия БВП. Там имат 
и целенасочени политики 
за максимизиране на вло-
женията по ЕФСИ, като 
например допълнителни 
държавни гаранции или съ-
финансиране на предложе-
нията под формата на ин-
вестиционни платформи. 
Но при всички положения 
финансирането се осигу-
рява на пазарен принцип, 
на база на търсене и до-
бри проекти. През отмина-
лата година забелязваме 
наваксване от по-новите 
страни членки, включител-
но и от България. Това се 
дължи отчасти на добра-
та икономическа актив-
ност и растеж в Съюза  и 
на усилията ни за по-осе-
заемо местно присъствие. 

Какви частни проек-

ти търсят подкрепата 

на ЕФСИ? Ще дадете ли 

примери? 

Много са – от големи 
проекти за изграждане 
на производствени мощ-
ности и внедряване на 
технологии от последно 
поколение до инвестиции 
в научна и развойна дей-
ност на европейски ком-
пании, които се стремят 

да бъдат конкурентоспо-
собни на глобалните паза-
ри. Благодарение на плана 
„Юнкер“ ЕИБ разработи 
широка гама от финан-
сови продукти, от които 
бизнесът има нужда. Голям 
интерес има към рисково 
финансиране под формата 
на заем (venture debt), като 
той е с характеристики-
те на инвестиция в дялов 
капитал, без да се развод-
нява акционерната струк-
тура на собствениците. 
Той е много подходящ за 
иновативни компании, кои-
то са в етап на растеж и 
могат да демонстрират 
работещ продукт, но не са 
достигнали нужната сте-
пен на зрялост и затова се 
приемат като рискови от 
търговските банки.   

Къде е България при 

реализацията на частни 

и публични проекти по 

плана „Юнкер“? 

Инвестициите по пла-
на „Юнкер“ в България до 
момента са близо 350 млн. 
евро, като на тяхна база 
очакваме да мобилизира-
ме общо 1,5 млрд. евро за 
икономиката ни. ЕФСИ е 
основен източник за фи-
нансиране за иновативни 
индустриални проекти с 
частни фирми за 2017 г. 
От топ десет предложе-
ния в България три са под-
крепени от ЕИБ с гаранция 
от ЕФСИ, или над 40% от 
общите вложения.  

Гаранционните схеми с 
търговските банки, под-
крепени по плана „Юнкер“, 
позволяват на банките в 
страната да кредитират 
МСП при много по-облекче-
ни условия за обезпечение 
и по-изгодни лихви. За ма-
лък пазар като българския 
това променя правилата 
на играта в полза на род-

ните фирми.

В София бе открит 

офис, който да подпома-

га кандидатстването по 

ЕФСИ. Какви са първите 

резултати от неговата 

дейност? 

Финансирането на 
проекти както в част-
ния, така и в държавния и 
общинския сектор се из-
вършва от страна на ЕИБ, 
която вече разполага и с 
ресурси на местно ниво в 
офиса в София. Това дава 
възможност на фирмите у 
нас да имат по-бърз личен 
контакт с екипите, които 
работят за България. 

От страна на Евро-
пейския хъб за техниче-
ска помощ от средата на 
август 2017 г. в офиса на 
ЕИБ в София е позициони-
ран член на екипа, който 
отговаря за страната. 
България е първата дър-
жава, в която имаме пред-
ставител на местно ниво 
- Борислава Габровска. Тя 
разглежда предложени-
ята, които се подават 
към хъба от страна на 
родните частни компании 
и представители на об-
щинската и държавната 
администрация. Към края 
на януари 2018 г. хъбът е 
прегледал повече от 50 
идеи за проекти. Между 
другото България е една 
от най-активните страни 
по отношение на подадени 
предложения към хъба.

Как протича взаимо-

действието Ви с „Фонд 

мениджър на финансови-

те инструменти в Бълга-

рия“ ЕАД?

Работим активно с 
него за създаване на ин-
вестиционна платформа 
за подкрепа на проек-
ти за градско развитие. 

След като се изберат 
посредниците и фонд ме-
ниджърите за отделните 
инструменти, ще видим 
как може да съфинансира-
ме тези инструменти с 
ЕФСИ. Също така обмис-
ляме техническа помощ за 
общините за подготовка 
на добри предложения. Ка-
пацитетът за изготвяне 
и управление на проекти 
все още е сериозно пре-
дизвикателство за пове-
чето общини.     

Как си взаимодейст-

ват финансовите ин-

струменти по  плана 

„Юнкер“ и грантовете? 

Можете ли да посочите 

примери?  

Финансовите инстру-
менти по плана „Юнкер“ 
в с ъ щ н о с т  д о п ъ л в а т 
структурните и инвес-
тиционни фондове. Комби-
нирането може да стане 
под формата на платфор-
ма, например за енергий-
на ефективност, където 
грантовете се съчетават 
със средства от ЕФСИ и 
частен капитал. Ролята 
на гранта е да намали 
риска за другите инвес-
титори, така че да се мо-
билизира допълнителен ка-
питал за проектите и да 
подобри условията за фи-
нансиране за крайните бе-
нефициенти. Така работи 
инициативата за малките 
и средните предприятия 
или фондовете за градско 
развитие. При други схеми 
комбинирането става на 
базата на проект. Обик-
новено грантовете покри-
ват само част от нужна-
та сума за осъществяване 
на предложението и край-
ният бенефициент трябва 
да осигури остатъка със 
собствени средства или 
заем. 

Как можете да си пар-

тнирате с Камарата на 

строителите в България 

по отношение на плана 

„Юнкер“?

Финансирането на ин-
фраструктурни проекти – 
транспортни, енергийни, 
градска инфраструктура 
и екология, е основен при-
оритет за нас. Това може 
да стане чрез подпомага-
не на проектната компа-
ния при публично-частно 
партньорство или подкре-
па на възложителя, който 
се разплаща с изпълните-
лите на предложението. 
ЕИБ финансира проекти, 
които са по-големи като 
стойност, минимумът е 
15 млн. евро. За оборотен 
капитал или закупуване 
на машини и оборудване 
строителните компании 
могат да се обръщат към 
търговските банки, които 
имат гаранционни схеми с 
нас и осигуряват корпо-
ративно финансиране при 
добри условия за крайните 
получатели. Също така 
фирмите могат да полу-
чат техническа помощ 
от хъба за подготовка 
на предложения, с които 
после биха могли да кан-
дидатстват за подкрепа 
не само към нас, но и към 
други банки.  

К а к в о  п р е д с т о и 

пред плана „Юнкер“ през 

2018 г.? 

Продължаваме да ра-
ботим на пълни обороти. 
Целите са завишени, а 
същевременно Брекзит 
ни поставя пред ново пре-
дизвикателство, защото 
губим един голям и ино-
вативен пазар. От друга 
страна, се дава възмож-
ност на останалите 27 
държави членки да се въз-
ползват от допълнително 

Илияна Цанова, зам. управляващ директор на ЕФСИ: 

По инициативата в България до момента са вложени близо 350 млн. евро, като на тяхна          
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        база очакваме да привлечем общо 1,5 млрд. евро за икономиката 
финансиране. Очакваме 
през 2018 г. икономиче-
ският растеж да продъл-
жи със същите темпове в 
Европа, което означава да 
има и повече вложения.   

Предвиждате ли ня-

какви инициативи по 

ЕФСИ във връзка с Бъл-

гарското председател-

ство на Съвета на ЕС? 

Планираме доста учас-
тия в различни форуми и 
конференции по темата 
за кохезионната полити-
ка и дебата за следващия 
бюджет на ЕС и ролята на 
финансовите инструмен-
ти, икономиката и инвес-
тициите, изследванията и 
иновациите и др.

През май се очаква ЕК 

да представи проекта за 

Многогодишната финан-

сова рамка (МФР) за след 

2020 г. Каква трябва да е 

тя според Вас? 

Без съмнение ЕС и бю-
джетът на Съюза ще се 
променят след 2020 г. Ев-
ропа трябва да постигне 
повече с по-малко. Пове-
че, защото предизвика-
телствата, пред които 
е изправен ЕС, изискват 
мащабни инвестиции в си-
гурност и отбрана, както 

и мерки за справяне с миг-
рантската криза. По-мал-
ко, защото след Брекзит 
бюджетът на Съюза ще 
бъде намален с около 10%. 
Предстоят дълги дебати 
и трудни решения – дали 
да се увеличат вноските 
от страните членки, или 
да се намалят средства-
та на съществуващите 
политики – кохезионна и 
селскостопанска, какви 
да са приоритетите, как 
да се управляват бюджет-
ните ресурси по-ефек-
тивно, за да се постигне 
по-голям резултат… Със 
сигурност ще се увеличи 
делът на финансовите 
инструменти за сметка 
на грантовете, но това 
само по себе си не е ре-
шение на предизвикател-
ствата. МФР след 2020 г. 
трябва да е обърната към 
нуждите на хората, за 
да се чувстват сигурни 
и защитени. Друг осно-
вен приоритет трябва 
да бъдат образованието 
и квалификацията, за да 
може европейските граж-
дани да имат уменията да 
живеят и работят в една 
дигитална и технологич-
но напреднала икономика. 
Устойчивото решение е 
да се създадат възмож-

ности за хората да участ-
ват в икономиката и да 
се възползват от техно-
логичното развитие чрез 
достъп до инфраструк-
тура и интернет, микро-

финансиране и обучение. 
Но истината е, че прави-
телствата и бюджетът 
на ЕС не могат да решат 
проблема със социалното 
неравенство и техноло-

гичните промени сами, 
отговорността на част-
ния сектор ще е все по-
голяма за развитието на 
човешкия капитал. Това 
изисква промяна на ман-

талитета на компаниите 
и техните акционери и ин-
веститори, които трябва 
да наложат нови стандар-
ти отвъд финансовите 
резултати. 

При откриването на Българското председателство на Съвета на ЕС ЕИБ подписа договор за заем в размер на 100 млн. евро, 

гарантиран по плана „Юнкер“, с предприятието за селскостопански и лекарствени продукти „Биовет“

С ПЪТНОРЕМОНТНИТЕ МАШИНИ НА „STRASSMAYR“   
ИНОВАТИВНО И ЕФЕКТИВНО РЕШАВАТЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА 

ВАШАТА  УЛИЦА, КВАРТАЛ, ГРАД… 
Фирма „Г и сие П инженерингова група” ООД е изключителен дистрибутор 

на продуктовата гама на фирма „STRASSMAYR“   в България. 
Машина за инжекционно запълване на дупки STRASSMAYR STP-
1008/6000 

 

Основни характеристики: 
� Два контейнера за 

каменна фракция с 
общ обем – 6 куб. м 

� Два шнекови 
механизма –  
възможност за работа с 
две фракции 

� Резервоар за емулсия – 
1 400 литра 

� „Бай  пас“ система –  
икономия на 
вложените материали 

� 11 месеца възможен 
срок на откупуване при 
нормално натоварване 
на машината. 

Самоходната фреза за обработка на 
пукнатини STRASSMAYR - SFF-12 

 

Машината за разширяване на банкети 
STRASSMAYR - BF- 290 

 
 
 
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 
 

Машини за запълване на пукнатини и фуги 
STRASSMAYR - RWK 600/500 
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Белла Сиракова,
ОП на КСБ - Враца

Във Враца се проведе 
кръгла маса, организирана 
от Министерството на 
земеделието, храните и 
горите. Форумът бе от-
крит от зам.-министъра 
на земеделието, храните и 
горите д-р Лозана Василе-
ва. Дискусията бе за раз-
ясняване на „Програмата 
за развитие на селските 
райони 2014 – 2020“ („ПРСР 
2014 – 2020“) с цел нейното 
по-добро и ускорено изпъл-
нение. На нея присъстваха 
още зам. областният упра-
вител Мирослав Комитски, 
кметове, представители 
на местните власти и на 
Държавен фонд „Земеделие“ 
– Разплащателна агенция.

Враца е областта от 
Северозападния регион за 
планиране, която има най-
много спечелени проекти 
по „ПРСР 2014 – 2020“, ка-

саещи ремонт на пътна 
инфраструктура и улици.

Зам.-министър Лозана 
Василева посочи, че об-
щият брой на общините 
от региона, които са с 
одобрени за финансиране 
предложения, е 33. Канди-
датствалите от област 
Враца местни власти са 8, 
като ще бъдат подкрепени 
17 техни проекта. От Ви-
дин са 7 общини с 8 проек-
та; от Монтана - 7 общини 

с 11; Плевен - 8 общини с 
14, и Ловеч - 3 общини със 
7 предложения. Василева 
подчерта, че съвсем ско-
ро предстои да бъде от-
крит вторият прием по 
подмярка 7.2, който отва-
ря възможност за канди-
датстване по 7 дейности 
за общо 100 млн. евро. 50 
млн. евро са предвидени за 
строителство и рехабили-
тация на улици и трото-
ари; 10 млн. евро – за из-

граждане и обновяване на 
площи за широко общест-
вено ползване; толкова са 
заложени и за обновяване 
на общински сгради с цел 
подобряване на тяхната 
енергийна ефективност. 
7,5 млн. евро са отделени 
за модернизация за учили-
ща и професионални гим-
назии, а 5 млн. евро - за 
детски градини. 7,5 млн. 
евро е сумата за изграж-
дане на закрита спортна 

инфраструктура, включи-
телно оборудването и/или 
обзавеждането й в основно 
или средно училище. 10 млн. 
евро са за открита спорт-
на инфраструктура.

Кметът на Враца Калин 
Каменов заяви, че одобрени-
те предложения за Северо-
западния регион не са малко 
и след като бъдат изпълне-
ни, ще се види и ефектът 
от тях. „Инфраструкту-
рата е актуална тема за 

нашия район и точно този 
финансов механизъм е из-
ключително важен за об-
щините“, допълни той.

По време на срещата 
стана ясно, че основните 
предизвикателства, с кои-
то се сблъскват общини-
те, касаещи проектите, 
са свързани с начините и 
условията за възлагане на 
обществените поръчки, 
избягването на финансови 
корекции и др.

Белла Сиракова, ОП на КСБ - Враца

В Козлодуй се проведе откриваща прескон-
ференция по проект „Обновяване и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност в жилищни 
сгради в гр. Козлодуй“, финансиран по Приори-
тетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефектив-
ност в опорни центрове в периферните райони“ 
по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“. Проектът 
е на стойност 810 022,26 лв. Бенефициент е об-
щина Козлодуй, като срокът за изпълнение е 20 
месеца. Основните цели са повишаване на енер-
гийната ефективност на еднофамилни и много-
фамилни жилищни сгради, премахване на загу-
бите на електроенергия, устойчиво управление 
на зданията и поддръжката им, намаляване на 
емисиите на вредни вещества в околната сре-

да. Осем от обектите са еднофамилни домове 
на: ул. „Княз Дондуков” №12А, ул. „Безименна” №2, 
ул. „Калина” №20, ул. „Булаир” №3, ул. „Хаджи Ди-
митър” №57, ул. „Христо Ботев” №92, ул. „Люле 
Бургас” №34 и ул. „Кирил и Методий” №37. Ще 
бъде обновен и блок №66 Б.

Белла Сиракова, 
ОП на КСБ - Враца

Със средства по „ПРСР 2014 
- 2020“ ще бъде направен ремонт 
на Народно читалище „Развитие 
1891“ в Бяла Слатина. Това ста-
ва ясно от обявена от общината 
поръчка. Индикативната й стой-
ност е 350 932,20 лв. без ДДС. 
Предвижда се да бъде направен ре-
монт на покрива с полагане на то-
плоизолация и мазилки, подмяна на 
дограма, обновяване на същест-
вуващите помещения. Заложено е 
да се изгради нова пожароизвес-
тителна инсталация.

При избора на изпълнител 
критерият „Методология за 
работата“ има тежест 50 т., 
а „Предлаганата цена“ – 50 т. 
Оферти се подават до 17.00 ч. 
на 28 март т.г.

Ремонтът на покрива на На-
родно читалище „Йордан Йовков 
– 1870 г.“ в Добрич ще започне 
през април. Целевите средства 
в размер на 103 хил. лв., отпус-
нати от правителството, вече 
са постъпили в бюджета на кул-
турната институция.  

Покривът, който е много-
скатен на старата сграда и 
плосък на административна-
та, е компрометиран от годи-
ни. Състоянието на обекта не 
позволява да се ползва залата 
с 300 места на читалището, 

която е с отлична акустика. 
Засега пораженията вътре в 
зданието не са конструктивни, 
но след ремонта ще се наложи 
освежаване. Културната ин-
ституция предстои да чест-
ва 150-годишен юбилей. Целта 
е строителните дейности да 
приключат до 25 септември, 
когато е празникът на Добрич.

Сградата е строена на два 
етапа през 60-те и 70-те годи-
ни на миналия век и от тогава 
сериозни инвестиции за под-
дръжката й не са правени.

Общинският съвет в Бал-
чик е разрешил да бъде предос-
тавено безвъзмездно право на 
строеж на Министерството на 
здравеопазването за нуждите на 
медицинския филиал на Центъра 
за спешна медицинска помощ 
(ЦСМП). В имот - общинска соб-
ственост, от 170 кв. м ще бъдат 
изградени паркинг и навес за 
линейките и ще бъде поставен 
дизелов агрегат. ЦСМП в Балчик 

вече получи от местната власт 
безвъзмездно право на ползване 
и на помещения от близо 280 
кв. м, които са самостоятелно 
обособени в болницата, посоч-
ват от кметската управа. 

Строителството ще се из-
върши като част от инвести-
ционен проект на Министер-
ството на здравеопазването за 
модернизиране на системата на 
спешната помощ в страната.

Страницата подготви 
Елица Илчева

Община Троян е спечелила 
финансиране по проект „Краси-
ва България“ в размер на близо 
72 хил. лв., съобщиха от мест-
ната администрация. Сред-
ствата ще бъдат използвани 
за основен ремонт на Центъра 
за административно обслуж-
ване и на салона на община-
та. Общият бюджет на пред-
ложението е 179 891 лв., като 
приносът на Троян е повече от 
50% - 107 935 лв., съобщиха от 
местния пресцентър.

Ще бъде изградена подова 
конструкция, чрез която ще се 
повдигнат нивата на залата на 
общинския съвет и на Центъра 
за административно обслужва-
не до нивото на главното фоайе 
на сградата. В пространство-
то пред подходите им ще бъде 
обособено място за изчаква-
не. Предвидени са монтаж на 
окачен таван, подови и стенни 
покрития, които в салона ще 
бъдат акустични. Ще бъде мо-
дернизирано изкуственото ос-
ветление. Местата за зрители-
те и общинските съветници ще 
са разположени ветрилообразно. 

Същевременно кметът 
Донка Михайлова и Иван Ива-

нов, представляващ ДЗЗД „Еко-
пътстрой консорциум“, подпи-
саха договор за изпълнение на 
обществена поръчка „Изграж-
дане прилежаща инфраструк-
тура на търговски комплекс 
(Малък пазар)”. Общата стой-
ност на контракта е в размер 
на 339 801,96 лв. без вкл. ДДС. 
Срокът за осъществяване на 
строително-монтажните рабо-
ти е 145 календарни дни от под-
писване на Протокол за откри-
ване на строителна площадка.

При сключването на до-
говора кметът Михайлова е 
подчертала обществената 
значимост на проекта и това, 
че общината и троянци ще сле-
дят стриктно реализацията 
на обекта. Тя е пожела успех и 

спорна работа на изпълнителя.
„Със 100 хил. лв. от бю-

джета общината е укрепила 
свлачище в с. Бели Осъм“, е 
съобщила още Донка Михай-
лова. По думите й то е кри-
ело риск да разруши пътя и 
откъсне махала Зеленик от 
селото. „Успяхме да подобрим 
конструкцията на настилка-
та в засегнатата отсечка и 
оттичането на повърхност-
ните води. Това укрепване 
осигури нормален достъп на 
хората до една отдалечена 
планинска махала, до която и 
без това се стига трудно“, е 
обяснила още тя. 

Снимки авторът
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Близо 16 ,6  млн.  лв. 
ще бъдат инвестирани 
в изграждането на ри-
барското пристанище в 
кв. „Аспарухово“. Община 
Варна реализира проекта 
по „Програмата за морско 
дело и рибарство 2014 - 
2020“. Собственото фи-
нансиране е 8,5 млн. лв., 
одобрени с решение на 
Общинския съвет (ОбС) 
на морската ни столица. 
Очаква се предложението 
за подробен устройствен 
план на квартала скоро да 
влезе в ОбС, а след това 
да бъде приет и паркоус-
тройственият план. 

Проектът включва 
пристрояване и надстро-
яване на хидротехническо-
то съоръжение, изгражда-
не на нови пристанищни 
обекти за защита от вет-

рово и вълново въздейст-
вие, за обслужване на ри-
боловните кораби и първа 
продажба на уловите от 
прясна риба. Предвидено е 
да се направи и сграда на 
три нива с интересен ар-
хитектурен силует.

Пристанът ще е ес-
тественият завършек на 
Аспаруховия парк, който 

местната управа смята 
да превърне във втора 
морска градина. А на след-
ващ етап ще се изгради и 
модерно рибарско селище 
с възможности за атрак-
тивни изложения в него 
за ученици и туристи - с 
плетене на рибарски мре-
жи, майсторене на въдици, 
демонстрация на рибар-

ските занаяти и обичаи 
за укротяване на морски 
бури, за освещаване на 
нова лодка и др.

Пристанището ще се 
намира в източния край 
на Аспаруховия парк преди 
военното поделение „Ка-
рантината“. Цялата те-
ритория е около 20 дка, а 
сухоземната част на бре-

ВАРНА

По „Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020“ ще се 
построи и здание с интересен архитектурен силует 

В зона за отдих ще се превърне районът около 
Юнашкия салон във Варна. Теренът е с обща площ 913 
кв. м и включва пространството между бул. „Хрис-
то Ботев“, ул. „Бачо Киро“ и ул. „Русе“. Проектът 
предвижда изграждане на четири тераси, които ще 
бъдат свързани помежду си със стъпала и рампи, 
озеленяване и паркова мебел. Новата инфраструк-
тура е съобразена с потребностите на хората с 
увреждания. 

По източната граница ще има пълзящи растения, 
които да прикрият съществуващата оградна стена 
на съседния имот. Ще бъдат монтирани  метални 
кошчета за боклук и осветителни тела, съобщиха от 
общинската дирекция „Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване“.

Юнашкият салон бе напълно възстановен през 
2015 г., като бе запазен автентичният вид на обек-
та. В залата има 200 места, арт кафе и експозиции 
с историята на спорта в града.

Емблематичното здание е проектирано от 
арх. Манол Йорданов и е построено с дарения на вар-
ненци. Открито е през 1911 г. с идеята да гарантира 
условия за създаване на здраво и жизнено поколение 
чрез активна физическа култура. 

Започнаха стро-
ителните дейности 
по проекта за цялос-
тен ремонт и при-
лагане на мерки за 
енергийна ефектив-
ност в Комплекса 
за социални услуги 
за деца и семейства в Русе (КСУДС). Сградата ще бъде 
топлоизолирана, покривът – обновен. Ще се изградят ново 
монолитно стоманобетонно стълбище и асансьор. 

За осигуряване на битова гореща вода по покрива ще 
бъде разположена система от плоски селективни слън-
чеви колектори. Предвиждат се подмяна на ВиК инста-
лацията на електрическите табла и на осветителната 
инсталация. Също така ще се направи реконструкция на 
пожароизвестителната система. Ще се монтира видео 
наблюдение.

В рамките на договора е и изграждането на мултифунк-
ционално игрище и площадки за изнесени уроци на открито, 
като ще се изпълни и допълнително облагородяване и озе-
леняване на имота с розариум и места за отдих.

Общата стойност на инвестицията е 1 463 794 лв., 
като съфинансирането от местната администрация е 
727 921 лв.

Проектът е част от Инвестиционната програма 
на община Русе за реализация на Интегрирания план за 
градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за периода 
2014 – 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж 
2014 – 2020“.

В КСУДС са настанени „Център за работа с деца на 
улицата“ и „Център за обществена подкрепа“. Община Русе 
е възложила управлението на Сдружение „Еквилибриум“. 

Със символична 
първа копка кметът 
инж. Иван Тотев е 
дал старт на ремон-
та на Професионал-
на гимназия по хра-
нителни технологии 
и техника в Пловдив. 
Сградата на учили-
щето ще бъде сани-
рана и модернизирана, ще бъдат закупени обзавеждане 
и оборудване, с които да се подобри учебният процес.

Проектът е по Оперативна програма „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“. Общата му стойност е 1,399 млн. лв., 
които ще бъдат инвестирани в мерки за енергийна ефек-
тивност и осигуряване на достъпна среда, оборудване и 
обзавеждане на лаборатории, кабинети за практическо 
обучение, учебни работилници.

„Професионалните гимназии са сред приоритетите 
в образователната политика на общината. В момен-
та подготвяме 6 нови дуални паралелки. Тук е важно 
и привличането на бизнеса като партньор. Както в 
тази, така и в Професионалната гимназия по вътреш-
на архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ 
ще се извършват дейности за подобряване на сградния 
фонд. Желанието ни е училищата, които са държавни, 
да станат общински. Целта ни е и подобряване на сре-
дата, за да може все повече родители да предпочитат 
професионалното обучение за децата си“, е заявил по 
време на старта на ремонтните дейности кметът 
инж. Тотев.

Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ - Сливен

Вече трети месец в Сливен активно се извършват 
дейности по проекта „Рехабилитация и благоустрояване 
на поречието на р. Асеновска“ по процедура за предоста-
вяне безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-1.015 
„Изпълнение  на интегрирани планове за градско възста-
новяване и развитие 2014 – 2020 – Сливен“, Приоритет-
на ос „Устойчиво и интегрирано градско  развитие“ по  
Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ 
(„ОПРР 2014 – 2020“). Стойността на предвидените за 
изпълнение СМР е 1 151 676, 36 лв. Изпълнител е „Бил-
динг –ТД“ ЕООД, а надзорът се извършва от „Булконс 
Груп“ ЕООД.

В проекта е предвидено по поречието на р. Асенов-
ска да се обнови територията на двата бряга в участъ-
ка между мостовете на бул. „Тракия“ и ул. „Ген. Скобелев“ 
по протежение на ул. „6-ти септември” в кв. „Клуцохор“ и 
ул. „Димитър Пехливанов - Добрович” в кв. „Комлука“. Ще 
се изградят пешеходна алейна мрежа, алея за бягане и 
велосипедно трасе. Около основната алея ще се разпо-
ложат кътове за отдих и площадки за игра на открито. 
Ще се обособят и обзаведат детска площадка с комби-
нирано съоръжение за игра; пространство с люлки и вър-
тележки, с пясъчник, площадка за управление на детски 
велосипеди, фитнес на открито и мултифункционално 
спортно игрище. 

Предвидени са засаждането на средно- и едрораз-
мерна растителност и изграждане на поливна система 
за нейното поддържане. В проекта е включен и малък 
паркинг за удобство на посетителите.

 Срокът за изпълнение е 240 календарни дни.

га ще се шири на 4 дка.
Авторите на проекта 

са екип от Института по 
хидро- и аеродинамика към 
Българската академия на 
науките начело с проф. д-р 
инж. Румен Кишев. Сама-
та конструкция, защитна 

стена и симулационен мо-
дел за вълновото натовар-
ване са разработени от 
инж. Красимир Маринов, 
подводната хидрография 
с подробна снимка на мор-
ското дъно са дело на инж. 
Йордан Добрев. 

Свилена Гражданска

Община Разлог старти-
ра изпълнението на мерки 
за енергийна ефективност 
в сградата на Народно чи-
талище „15 септември 1903 
- 1909 г.“ в града. Общата 
стойност на дейностите 
е 1 025 480,61 лв. Те се из-
пълняват по проект „По-
вишаване на енергийната 
ефективност на общест-

вените сгради в гр. Разлог 
– сгради на културната 
инфраструктура“ по Опе-
ративна програма „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“, 
съобщиха от пресцентъра 
на местната власт.

В читалището ще се 
изпълнят строително-
монтажни работи, които 
включват топлинно изо-
лиране на външните сте-
ни, подмяна на прозорци и 

врати със система от PVC 
профил и стъклопакет, ре-
монт на покрив, подмяна на 
водопроводната и канали-
зационната инсталация, 
също така ще бъде до-
ставен и монтиран котел 
за отопление на газ. Ще 
бъде обновена мълниеза-
щитната инсталация на 
сградата. 

Кметът на общината 
инж. Красимир Герчев е 

подчертал изключително 
важната роля на читали-
щето за културния живот 
на жителите и гостите на 
Разлог.

Николай Орозов, предсе-
дател на НЧ „15 септември 
1903 – 1909 г.“, е коменти-
рал, че ремонтът, който 
сега ще се извърши, ще 
е най-мащабният от по-
строяването на зданието 
до сега. 
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Копривщица е разположена в Същинска 
Средна гора по поречието на река Тополница. 
Градът е забележителен исторически резер-
ват. Със своите калдъръмени улички, с боя-
дисаните в ярки цветове къщи с просторни 

чардаци и големи стрехи и високопланинска 
природа той пленява със своята неповтори-
мост. На всяка крачка усещаш зримо всички 
легенди и предания от времето, когато Бъл-
гария е отстоявала своята самобитност. 
А вгледаш ли се в сградите, ще усетиш и 
майсторството на строителите.

В този град са родени много българи, 
отдали живота си на родината, като Тодор 
Каблешков и Георги Бенковски - организа-
тори и участници в Априлското въстание, 
избухнало в Копривщица на 20 април 1876 г., 
както и Любен Каравелов, Петко Каравелов, 
Димчо Дебелянов, Найден Геров и Йоаким 

Груев. За тях и за Българското възраждане 
разказват множеството музеи в Коприв-
щица. 

Градът не само пази духа на миналото, 
но и се развива като европейска дести-
нация, за което ни разказа кметът Генчо 
Герданов.

Кметът Генчо Герданов:

Г-н  Герданов,  пре-

дишната ни среща беше 

точно преди две години, 

когато приоритет за об-

щинската администрация 

беше работата по водния 

цикъл на града. Какво се 

случва с този проект? 

Радвам се, че вестник 
„Строител”, който всеки 
петък е на моето бюро, 
продължава активно да 
следи и коментира про-
блемите на българските 
общини и работата на 
местните администрации. 
Трудностите с водния ци-
къл на града все още не са 
решени. Изграждането на 
пречиствателна станция 
за отпадъчни води (ПСОВ) 
е започнало преди около де-
сет години, но този стро-
еж е бил замразен, преди 
аз да бъда избран за кмет. 
Многократно съм отправял 
запитвания до различни ин-
ституции през годините 
по този въпрос, но…

Общо е убеждението, 
че ПСОВ трябва да бъде 
изградена и пусната в екс-
плоатация, защото от нас 
започва река Тополница, 
която по-нататък преми-
нава през други общини, 
замърсява водите им, съ-
ответно те се вливат 
в трансграничната река 
Марица и т.н. Възможно 
е този строеж вече да не 
е актуален, но нали спе-
циалистите са именно за 
това – да преценят докъ-
де, колко и как той може да 
се използва, да се развие 
или коригира, и най-накрая 
градът да има свое пречис-
твателно съоръжение. 

Недопустимо е през 
XXI век този уникален, са-
мобитен възрожденски и 
най-български град да няма 
ПСОВ. С всяка изминала 
година Копривщица става 
все по-желана туристиче-
ска дестинация с неверо-

ятната визия на възрож-
денските къщи, цветовете 
и багрите им, където и но-
вото строителство под 
мой пряк контрол има ар-
хитектурна стойност. 
Развиваме се бурно в това 
направление, а в същото 
време не можем да завър-
шим пречиствателната си 
станция. С реализацията 
на ПСОВ Копривщица ще 
добави още една гордост в 
своята визитка – град, чи-
ито води щадят зеленото 
богатство по планинските 
склонове наоколо.

Ще направя всичко въз-
можно до края на мандата 
проблемът с пречистване-
то на водите да се реши по 
най-добрия за населението 
начин. Не бива с лека ръка 

вложените средства да 
се хвърлят на вятъра. Не 
може съседните Душанци 
и Пирдоп да имат такива 
съоръжения, а Копривщица 
да има в покрайнините си 
един бетонен паметник.

Има ли проблем с пи-

тейната вода, която 

също е фактор, рефлек-

тиращ върху развитието 

на туризма?

През април, като се 
стабилизира времето и е 
подходящо за строителни 
дейности, ще започне рабо-
тата по реконструкцията 
на водопровод „Въртопа“. 
Финансирането на този 
проект е изцяло осигуре-
но, като една трета от 

парите са преведени на 
изпълнителите. Разбира 
се, резонен е и въпросът 
защо тези необходими 
дейности се бавят? От-
говорът е много прост - 
имаше обжалвания, които, 
както навсякъде в стра-
ната, бавят реализацията 
на проектите, които имат 
готовност. 

Стана ли по-чисто в 

Копривщица след закри-

ването на местното сме-

тище и откриването на 

регионалното депо в Зла-

тица? Каква е съдбата на 

градското сметище?

Рекултивацията на 
замърсените терени е на 
дневен ред, имаме проект, 

има и изпълнител. С ново-
то депо имаме малки про-
блеми, свързани с цената 
на услугата, но работим 
коректно и в перспектива 
и лично аз няма да допусна 
и за ден нашият град да 
осъмне непочистен, с пре-
ливащи контейнери. 

 
Елемент от красива-

та природа наоколо без-

спорно е и гората. Как се 

грижите за нея?

Имаме утвърдени ус-
тройствени планове, а по-
деленията на Министер-
ството на земеделието, 
храните и горите определя 
сечта. Ние имаме общин-
ско предприятие, което 
се занимава с охраната и 
поддържането на горския 
фонд, а през настоящата 
година започваме и залеся-
вания. Необходимите сред-
ства са осигурени.

Този природен ресурс 
трябва да се поддържа в 
оптимално състояние. Па-
рите, които получаваме 
от някои стопански дей-
ности в планинските ма-
сиви, отиват в общинския 
бюджет за поддържане не 
само на градската инфра-
структура. Тук искам да 
подчертая, че за нашия ра-
йон това благородно дело в 
горите - залесяването, ви-
наги е било на първо място, 
когато сме обсъждали дей-
ностите по лесоустрой-
ствените планове и рабо-
тите по отглеждането на 
масивите. Гората, освен 

икономика и препитание 
за определена категория 
нашенци, е и чист въздух, 
планинска вода, а и възмож-
ност да развиваме различ-
ни форми на туризъм.

Копривщица е различ-

на община, неповторима 

като дух и традиции, с 

хора, които пазят завеща-

ното от предците. Това 

се вижда дори във визия-

та на новите домове, кои-

то за радост се строят 

непрекъснато.

Благодаря за това ста-
новище. Вашият екип има 
професионално око и оп-
ределението Ви е много 
ценно за мен. Като кмет 
съм дал дума пред съграж-
даните си, а и лично на 
министър-председателя 
Бойко Борисов, който е 
определено съпричастен с 
проблемите на нашия град, 
в Копривщица да има жи-
лищно строителство, но 
то да бъде съобразено с 
възрожденската архитек-
тура. А за това настояват 
не само нашите съгражда-
ни, архитектите и стро-
ителите. Интересът към 
нас е огромен – потоците 
от гости и туристи от цял 
свят не прекъсват и за ден 
и няма нищо по-свято за 
мен като управленец да ра-
ботя така, че да оставим 
на поколенията един наис-
тина различен град, както 
го и определихте. 

Голямата ми болка са 
възрожденските къщи, кои-
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то имат много наследници, 
част от които живеят в 
чужбина и нямаме контак-
ти с тях. Поставил съм 
проблема, свързан с руша-
щите се обекти, които са 
и паметници на културата, 
на министрите на култу-
рата и на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството. Трябва да се из-
мисли механизъм, с който 
наследниците да са задъл-
жени или да продават, или 
да поддържат. Общината 
няма възможност да въз-
становява такива сгради и 

после да си търси парите. 
Административни лостове 
няма за съжаление.

Иначе всеки един ин-
веститор е добре дошъл. 
Имаме терени извън града, 
където могат да се разви-
ят различни промишлени и 
други дейности. Големите 
площи на бившите казарми 
също представляват инте-
рес, но нека да подчертая 
– в рамките на града ще се 
строи само в унисон с ха-
рактерната копривщенска 
архитектура - с цветова-
та гама, с покривните кон-
струкции, с ъглите, обши-
ти с дърво…

Какви европейски про-

екти подготвя общинска-

та администрация?

Реализираме някои со-
циални проекти, които са 
от особена важност за по-
малките населени места. В 
момента очакваме по под-
мярка 7.2 от Програмата 
за развитие на селските 
райони да получим финанси-
ране за реновиране на дет-
ската градина, както и за 
основен ремонт на пет ули-
ци, които трябва да бъдат 
асфалтирани и съответно 
после покрити с калдъръм 
съобразно характерис-
тиките на Копривщица. 
Опитваме се да осигурим 
средства за реновирането 
на сградата на общинска-
та администрация, която 
е важна част от лицето 
на града. Ще допълня, че по 
Програмата за трансгра-
нично сътрудничество 
INTERREG - ИПП „България 
- Сърбия 2014 – 2020“ ще 
изградим сейф за ковчеже-
то, което е оставено от 
най-големия благодетел за 
всички времена на нашия 
град хаджи Ненчо Дончев 

Палавеев, и така ще мо-
жем да го показваме на 
гостите на града ни. Сред 
най-значимите му дарения 
са: за водоснабдяването 
на града, построяването 
на паметника мавзолей в 
чест на загиналите в Ап-
рилското въстание, съгра-
ждането на гранитната 
камбанария при църквата 
„Св. Никола”, довършване-
то и изписването на храма 
„Успение на Пресвета Бого-
родица”, построяването на 
читалищата в Копривщица 
и в Златица, за паметника 

на лобното място на поета 
Димчо Дебелянов, израбо-
тен от скулптора Иван 
Лазаров, залесяването на 
хълма над града, довършва-
не на сградата на начално-
то училище в днешното с. 
Дюлево, много чешми и др. 

В бившата сграда на 
Държавното предприятие 
за услуги ще се опитаме 
да направим един обучи-
телен център с голяма 
конферентна зала. Идеята 
е и тази част на града да 
получи модерна визия.

Кое е най-важното в 

стратегическия план за 

развитие на общината 

до 2020 г.?

Голямата ми цел е да 
докараме планинската пи-
тейна вода и градът да 
няма проблеми с дебита, 
както и да се изпълни во-
дният цикъл на общината. 
Водопроводната и канали-
зационната система на 
Копривщица са морално и 
физически остарели. През 
2017 г. подменихме подзем-

ната инфраструктура на 
пет улици, а тази година 
ще работим на други две. 

Защо водният цикъл е 
приоритет за Копривщи-
ца? Едно разкопаване при 
нас не е като в обичайно 
населено място, където 
багерът зарива, а след 
седмица изсипват и трам-
боват асфалта. При нас, 
освен всичко това, тряб-
ва да търсим майстори, 
които да възстановят 
визията на улицата, като 

наредят калдъръма. А това 
си е един труден занаят, в 
който са вещи много малко 
майстори.

На дневен ред ли е об-

разователната инфра-

структура в града?

За учебните ни заведе-
ния мога да кажа, че са на 
добро равнище и като под-
готовка на учениците, и 
като поддържани сгради. В 
гимназията ни има профе-
сионални паралелки, които 

готвят кадри както за ту-
ризма, така и за малкия и 
средния бизнес. Училището 
разполага и с добре обзаве-
дено общежитие, дарение 
от Ненчо Палавеев. Де-
цата ни получават съот-
ветна подготовка, която 
предполага работа в града, 
правим всичко възможно и 
за детската градина.

Основният проблем 
за цялата държава оба-
че е задълбочаващата се 
демографска криза. Насе-
лението застарява, а ние 
правим всичко възможно 
да стимулираме младите 
семейства да работят и 
живеят в града и тук да 
отглеждат децата си. 
Нима някога в Копривщи-
ца е имало фитнес на от-
крито? Сега в крайречния 
парк „Тополница” построих-
ме такъв, и то с много до-
бри показатели за спортни 
дейности или за релакса-
ция. Правим спортни пло-
щадки за младите хора, 
които се надявам да са по-
инициативни. 

Сам виждате, че аз ня-
мам секретарка, която да 
„филтрира” посетителите. 
Всеки жител на града е „до-
бре дошъл”, ако пък идва с 

някаква идея, още повече. 
Затова настоявам с мла-
дите хора да вървим заед-
но – от тях идеите, от нас 
тяхното осъществяване. 
Имено така ще доразвием 
предложенията за нашия 
аквапарк, който се използ-
ва само два или три месе-
ца в годината. Ние сме на 
1100 м надморско равнище 
и затова общинската ад-
министрация ще направи 
необходимото за покрива-
не на част от този парк, 
за да може да работи пъл-
ноценно за по-дълъг период 
от време. 

Преди години имаше 

идея над града да се из-

гради и любителска ски 

писта.

Тя е актуална и днес, 
но ски материята е доста 
сложна и затова сега пра-
вим проучвания за някогаш-
ната ни ски писта, която е 
обрасла с дървета. Водим 
разговори с регионална-
та дирекция по горите да 
уточним статута на това 
трасе и дали то през годи-
ните не е попаднало в пла-
на на държавен или общин-
ски фонд. Амбицията ни е 
не да правим състезателна 
писта, а трасе за обучение 
на начинаещи, за свободно-
то време на младите хора, 
за нов вид зимен туризъм.

Населението в преоб-
ладаващата си част се 
занимава с туристическия 
бизнес, а останалите са се 
ориентирали към селското 
стопанство – животно-
въдство и земеделие. Не 
е тайна, че при нас се от-
глеждат едни от най-еколо-
гично чистите картофи и 
даже сега имаме проблеми 
с тяхната реализация. В 
момента се търси пазар за 
3000-4000 тона. Направил 
съм връзка по този повод 
с министъра на земеде-
лието, храните и горите 
Румен Порожанов. Себе-
стойността на картофи-
те във и около Копривщица 
е по-висока от обичайното 
предвид особеностите на 
релефа - разпокъсани ниви, 
висока надморска височина 
и прочие, но копривщенски-
те картофи са изключи-
телно качествени.

Това е вторият Ви 

мандат като кмет на 

Копривщица. 

Да и се гордея с рабо-
тата си за добруването 
на моите съграждани. На 
тях им пожелавам да са 
здрави, останалото ще го 
направят с ума, сърцето и 
с умелите си ръце. Нека до-
брите човешки ценности 
да бъдат дълбоко в душите 
им. А на Вашите читате-
ли, които изграждат и моя 
град, желая още професио-
нални успехи. Промяната в 
населените места на Бъл-
гария става преди всичко с 
таланта и труда на стро-
ителите.Замразеният строеж на ПСОВ

Новото строителство спазва възрожденските традиции
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По време на работата 
си в 

направление „Икономика“ 

специалистите са 
обърнали специално вни-
мание върху иновациите 
и развитието на пре-
дприемачеството като 
основен  двигател  на 
градската икономическа 
екосистема. Изследвани 
са достъпът до ресурси 
и потреблението им, ба-
лансът с опазването на 
природното и културното 
наследство, подобряване-
то на качеството на жи-
вот. Друга основна тема 
е развитието на туризма 
в София като инвестиции, 
добри практики и марке-
тингови стратегии. В 
доклада за този сектор 
се разглеждат също така 
трудовите пазари и енер-
гийната обезпеченост на 
града, както и бъдещето 
на иновативна енергети-
ка.

Изведените наблю-
дения по отношение на 
предприемаческата ак-
тивност са, че тя е на 
ниско ниво. Отчетено е, 
че съотношението на ин-
вестиращи публични към 
частни средства е в полза 
на инструменти, ползващи 
европейско и национално 
финансиране. Друг извод е, 
че едва 15,6% от стопан-
ските субекти в Столич-
ната община (СО) имат 
експортен потенциал, т.е. 
могат да се търгуват из-

вън страната, а това по-
ставя бариера пред рас-
тежа. Сред по-важните 
констатации са и необ-
ходимостта от обучения 
за потенциални предприе-
мачи, които все още не са 
стартирали бизнес, както 
и от по-активно участие 
в дейностите на София 
Тех Парк. В документа се 
посочват и ниското ниво 
на комерсиализация на на-
учноизследователската 
и развойната дейност и 
неравнопоставеният дос-
тъп до нови изследвания 
за различни по големина 
стопански субекти.

Анализаторите препо-
ръчват Столичната общи-
на да разработи масирана 
информационна и марке-
тинг кампания за повиша-
ване на осъзнатостта от 
ползите на предприемаче-
ската и иновационната 
дейност, както и създава-
не на състезателни иници-
ативи. Администрацията 
трябва да оказва подкре-
па при осъществяване на 
взаимовръзка между учени 
и предприемачи, както и 
на мероприятия за обуче-
ния за развитие на бизнес 
умения за учени. Трябва 
да бъде намерен начин за 
подпомагане на разши-
ряването на обхвата на 
съществуващите обучи-
телни програми по пре-
дприемачество. Така те 
ще достигнат до по-голям 
кръг хора, като се постави 
акцент върху младежката 
инициатива, както и вър-

ху трансфера на знания и 
умения от успешни пред-
приемачи към потенциални 
такива. 

Туризъм

Този сектор носи зна-
чими икономически ползи 
за София. Приходите от 
международен туризъм в 
столицата през 2016 г. са 
3283 млн. евро, или 3,4% 
от директния Брутен въ-
трешен продукт (БВП) на 
страната. През послед-
ните години градът при-
влича посетители от цял 
свят, като гости на София 
най-често са граждани на 
други европейски държа-
ви – Италия, Испания, Ве-
ликобритания, Германия, 
Гърция и дори Латвия, но 
не липсват и такива на-
пример от азиатските 
държави. Най-голям дял от 
чуждестранните турис-
ти се заема от Германия, 
Гърция, Великобритания, 
Италия и Израел. Посети-
телите са най-удовлетво-
рени от възможностите 
за забавления, разглежда-
нето на историческите 
обекти и запознаването 

с културния живот в сто-
лицата. Расте внима-
нието и към планинския 
и зелен туризъм, но все 
още развитието на това 
направление не отговаря 
на потенциала на София. 
Същият извод може да 
бъде направен за приклю-
ченския, религиозния и СПА 
туризма. Бизнес туризмът 
показва сезонен характер. 
Прави се констатация, че 
има и нов вид - младежки/
развлекателен, който в 
последните 2 години се 
налага като печеливша 
тенденция. Според ана-
лизаторите тя следва да 
бъде стимулирана по пра-
вилен и устойчив за  града 
начин, като се има предвид 
и че е обвързана с увелича-
ването на полетите от и 
до нови дестинации от и 
до летище София на нис-
котарифни авиокомпании. 

Интересен факт е, че 
през 2016 г. столицата е 
оглавявала класацията за 
най-евтин еднодневен бю-
джетен престой. Данните 
показват, че туристите 
предпочитат да остават 
в града средно около 2 дни, 
като голяма част от прис-

тигащите за пръв път 
предпочитат да отсядат 
в ниска категория хотели 
и апартаменти под наем.

С оглед увеличаването 
на икономическите ползи 
от туризма в София въз-
можни посоки за развитие 
са повишаване на броя 
гости с нощувка в града 
и удължаване на средния 
им престой; привличане 
на нови или увеличаване на 
вече активни и икономиче-
ски перспективни пазари; 
по-приоритетното разви-
тие на бизнес туризма в 
столицата, който е сред 
значимите за хотелиер-
ския бранш и също включва 
по-платежоспособни посе-
тители извън най-силните 
туристически сезони.

В рамките на 

тема Енергетика 

в направление „Иконо-
мика“ са извършени про-
учвания по три ключови 
подтеми - Енергийна ефек-
тивност (ЕЕ), Възобновя-
еми енергийни източници 
(ВЕИ) и Енергийна обезпе-
ченост (ЕО). Докладчици-
те посочват, че Столична-

та община има реалната 
възможност да оформи 
визия за дългосрочно раз-
витие на енергетиката 
на територията си чрез 
провеждане на последова-
телна, качествена и про-
зрачна политика. Първите 
стъпки вече са положени 
с „План за действие за 
устойчиво енергийно раз-
витие на Столична общи-
на 2012 - 2020 ” от 2012 г. 
Основните препоръки към 
администрацията на СО 
са: използване на опита и 
провеждане на дискусии с 
неправителствения сек-
тор; систематизиране 
на наличната информация 
за енергопроизводстве-
ната и енергопреносна-
та мрежа, за общински и 
жилищни сгради и трети-
чен сектор; прозрачност 
и леснодостъпност на 
данните; изграждане на 
единна общинска система 
за енергиен мениджмънт 
под ръководството на спе-
циално звено в рамките на 
общината.

Пазарът на труда

е изключително ком-
плексна тема, която в Бъл-
гария се управлява в голя-
ма степен на национално 
ниво. Местната власт 
няма сериозен ресурс и 
правомощия да предпри-
ема мерки. Анализът на 
пазара на труда в област 
София показва много ни-
ско ниво на безработица 
и сериозен глад за кадри в 
редица сектори. Доминира 
търсенето на служители 
за позиции без или с ниска 
квалификация за  търгов-
ски обекти, заведения и 
транспортни компании. 
Също така има относи-
телно високо търсене на 
работници в областта 

Предприемачеството е основен двигател на градската икономическа екосистема

Росица Георгиева

В предишен брой на вестник „Строител“ Ви пред-
ставихме заключенията в част от докладите, на ба-
зата на които ще бъде подготвен първоначалният 
вариант на дългосрочната Визия за развитието на 
София и крайградските райони до 2050 г. Припомняме, 
че документите са разработени от над 50 експерти 
след направени проучвания в седем направления, кои-
то включват основните теми, свързани с живота и 
развитието на града. След като първо се спряхме на 
секторите „Транспорт” и „Околна среда”, в настоящия 
брой ще Ви запознаем с „Икономика” и „Управление”. 
Останалите сфери са „Градска среда“, „Идентичност 
и култура“ и „Хора“, които ще Ви представим в следващ 
брой.
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на услугите с висока до-
бавена стойност, като 
информационни и кому-
никационни технологии и 
международни центрове 
за услуги. Специалистите 
отчитат, че захранване-
то на пазара с кадри се 
осъществява чрез мигра-
ция на хора от останала-
та част на страната към 
София и чрез образовател-
ната система. „Докато 
при миграцията движеща 
сила е търсенето и пред-
лагането на работа на 
чисто пазарен принцип, 
при образователната сис-
тема пазарната ориента-
ция е все още в своя нача-
лен стадий на развитие. 
За постигане на качест-
вена промяна е необходимо 
изготвяне на първоначална 
стратегия за икономиче-
ското развитие в следва-
щите 15 - 20 години и след 
това създаване на стра-
тегия за перспективите 
на пазара на труда, която 
да отговаря на желаното 
икономическо развитие“, 
посочват те. 

Направление „Управление“ 

е обединяващо звено на 
всички задачи за изслед-
ване на градското плани-
ране и осъществяване на 
градските политики. Ра-
ботата по него обхваща 
анализи върху процесите в 
администрацията, разви-
тие на човешките ресурси 
и капацитет, управление 
на територия, капитал и 
други общински активи, 
механизми за планиране и 
анализ на данни. Проучена 
е и комуникацията с граж-
даните по отношение на 
прозрачност, информира-
ност и включване. 

В доклада са разгледа-
ни общинските приходи и 
разходи и тяхното изме-
нение през последните 7 
години. Анализирано е и 
нивото на задлъжнялост 
на Столичната община, 
което макар да нараства, 
остава в приемливи грани-
ци. Изводът е, че това не 
застрашава финансовата 
стабилност и съответно 
постигнатия кредитен 
рейтинг. Професионали-
стите считат, че важна 
част от финансовото уп-
равление е съсредоточена 
върху външното възлагане 
за извършване на услуги, 
доставки или строител-
ство спрямо действаща-
та нормативна уредба – 
Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) и вътреш-
ните правила и актове 
на общината. Основното 
перо, по което се възлагат 
обществени поръчки, е за 
строителство, като всяка 
година без изключение об-
щината харчи минимално 
50 млн. лв., а сумата дос-
тига дори над 400 млн. лв. 
в пиковата 2013 г. Разхо-
дите за доставки и други 
услуги са чувствително 
по-ниски, като немалък 
брой търгове са под праго-
вете, определени от ЗОП, 
които допускат директно 

възлагане. „Допълнително 
се наблюдава и сравнител-
но ниска конкуренция при 
значителен обем поръчки. 
През 2016 г. при възложени 
305 броя за 110 от тях е 
имало само по един кан-
дидат, т.е. при 36% от 
тръжните процедури не е 
било възможно да се осъ-
ществи конкурентен под-
бор в търсене на по-добра 
цена или условия“, се по-
сочва в документа.

Друго направление, 
което е проучено, е про-
цесът по изготвянето на 
бюджета на Столичната 
община. От текстовете 

става ясно, че цикълът 
на бюджетния процес 
на практика продължава 
през цялата година, като 
изготвянето на самата 
финансова рамка започва 
в средата на предходната. 
Основен момент е капита-
ловата програма, която се 
обсъжда през октомври в 
рамките на комисиите 
на Столичния общински 
съвет (СОС) и между ре-
сорните съветници и се 
финализира ноември. Като 
особено добра практи-
ка се отбелязва високо-
то ниво на прозрачност 
в процеса на приемане и 
отчитане на общинския 
бюджет. В същото време 
е констатирано, че  няма 
оценка на ефикасността 
на разходвания публичен 
ресурс. „Липсата на та-
кава затруднява контрола 
по същество върху разхо-
дите и предполага отдел-
ните направления да се 
занимават индивидуално 
с тази дейност. Това не 
позволява оптимизация 
на ресурсите и затрудня-
ва приоритизирането на 
нови проекти. Основна 
цел на администрация-
та е да обезпечи своите 
процеси в съответствие 
с основните принципи на 
доброто управление, така 
че да осигури ефикасно и 
ефективно предоставяне 
на публични услуги и про-
веждане на политики за 
гражданите“, коментират 
експертите.

Управление  

на територията 

Този ресор заема как-
то голяма част от адми-
нистративните услуги, 
предлагани от Столична-
та община и районните 
кметства, така и голяма 
част от правомощията, 

които нормативно са 
вменени на местната ад-
министрация. При изслед-
ването са проучени изда-
ването на строителните 
разрешения и контролът 
по строителството. Раз-
гледани са възможности-
те на администрацията 
да контролира частните 
инвестиционни намере-
ния съобразно приетата 
градоустройствена поли-
тика на СО. Проучени са 
процесът и участниците 
при издаването на разре-
шения от гледна точка 
на нормативната уредба. 
В доклада се посочва, че 

липсват законови възмож-
ности, които да позволя-
ват на главния архитект 
да взима решения по целе-
съобразност. Анализиран 
е и процесът по контрол 
на строителството и от-
говорните страни, като е 
идентифицирана липсата 
на лесно достъпна и удоб-
на информационна систе-
ма за следене на незаконни 
строежи. Отделено е вни-
мание и на проблемите с 
проследяване на собстве-
ността и са направени 
препоръки за промяна на 
процеса по вписване в ка-
дастралната карта. Про-
фесионалистите посоч-
ват още, че приемането 
на устройствените пла-
нове често е свързано с 
трудности. 

В документа са раз-
гледани и критерии за 
изпълнение и приорити-
зация на реализацията на 
Общия устройствен план 
(ОУП) и по-големи подроб-
ни устройствени планове 
(ПУП). Експертите препо-
ръчват изпълнението на 

ОУП да се обособи в рамко-
ва програма, която да бъде 
максимално независима от 
цикличността на местни-
те избори. 

Темата за 

дигитална  

трансформация

в доклада е обхванала 
основни аспекти в упра-

влението и развитието на 
вече съществуващата ди-
гитална инфраструктура, 
информационни системи 
и прилежащи електронни 
компоненти. При изслед-
ванията са използвани 
методи, като срещи и за-
питвания към служители 
на СО, посещения на IT 
инфраструктурни обекти, 
онлайн проучвания. Напра-
вени са анализи, свързани 
с дигиталната инфра-
структура, процесите за 
поръчка на софтуер, ре-
гистри на източници на 
данни, електронни услуги 

и платформи, както и до-
някъде тяхното интегри-
ране по ресори. Събраните 
данни са показали множе-
ство възможности за по-
добрения и необходимост 
от сериозни инвестиции 
в сферите, свързани с ин-
формационни технологии, 
е-услуги и информационна 
сигурност. „Съществува 
необходимост от дефи-

ниране на стратегия за 
дигитализация, която да 
даде посока за централи-
зирането на съществува-
щата IT инфраструктура 
и развитие на информа-
ционните системи и елек-
тронни услуги, предлагани 
от общината, както и 
интеграцията й с отдел-
ни структури и ресори. 
Тя трябва да включва бъ-
дещи цели и стъпки за 
дигитализация и изграж-
дане на Е-Община, която 
да предоставя ефективно 
обслужване и възможност 
за лесно ориентиране, на-

миране и използване на ин-
формацията със свободен 
достъп към гражданите 
в различни направления“, 
отчитат докладчиците. 
Едно от главните пред-
ложения за подобрение в 
документа е свързано със 
създаването на постоянно 
независимо звено, което 
да съставя, контролира и 
имплементира бъдещата 
стратегия за дигитализа-
ция в дългосрочен план, а 
не само за определен пери-
од от време. В документа 
се уточнява, че дейност-
ите на това независимо 
звено не се отнасят само 
до бъдещи технологии и 
проекти, които са нужни 
на общината, за да подо-
бри нивото на услугите си, 
а също и до дефинирането 
и изграждането на изиск-
вания, политики и проце-
си, които са свързани с 
качеството и контрола на 
вътрешните IT процеси и 
системи. „Често среща-
на практика в добрите 
примери от чужбина е 
създаването на централ-
но звено Chief Information 
Office, което да отговаря 
за дигитализацията на 
общината“, подчертават 
специалистите.

Комуникацията  

с гражданите

е ключов елемент на 
доброто управление, който 
също е засегнат в докла-
да. Осигуряването на усло-
вия за добра комуникация е 
важно от гледна точка на 
постигането на общест-
вено съгласие по общест-
вено значими теми, зато-
ва е обърнато внимание на 
информационното обезпе-
чаване на гражданите, 
диалога между общината 
и хората, както и на сиг-
налите от страна на жи-
телите на града.

Изводът е, че Столич-
ната община инвестира 
много в информационното 
обезпечаване и във въвли-
чането на гражданите в 
процесите на вземане на 
решения, но процесите и 
каналите за комуникация, 
които СО и СОС използ-
ват, трябва да се подо-
бряват и оптимизират в 
бъдеще.

Снимки в. „Строител“
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В София се проведе 
конференция по повод 
II Международен ден на 
италианския дизайн - „Ди-
зайн и устойчиво разви-
тие“. Гост на събитието 
бе световноизвестният 
италиански архитект Ма-
симилиано Фуксас. На него 
присъстваха Н.Пр. Стефа-
но Балди, посланик на Репу-
блика Италия в България, 
главният архитект на 
София арх. Здравко Здрав-
ков, Мария Луиза Мерони, 
председател на „Конфин-
дустрия България“, Марко 
Монтеки, председател на 
Италианската търговска 
камара в България, Алесан-
дра Капобианко, директор 
на Италианската търгов-

ска агенция, арх. Борислав 
Игнатов, председател на 
УС на Камарата на архи-
тектите в България, и др.

„През  тази  година 

предстои провеждането 
на архитектурни кон-
курси за обновяването 
на пл. „Света Неделя“ и 
предгаровия площад при 

Централна жп гара“, зая-
ви арх. Здравко Здравков и 
отбеляза, че сред важни-
те проекти, които ще се 
изпълняват през 2018 г., 

са реконструкцията на 
Зона 2 и 4 от централната 
градска част. Арх. Здрав-
ков информира, че през 
тази година предстои из-
цяло с частни инвестиции 
да бъдат обновени две 
пешеходни пространства 
- на ул. „Будапеща“ и на ул. 
„Малко Търново“. 

Пред присъстващите 
на конференцията арх. 
Фуксас изнесе лекция 
под надслов „Любовта 
ще спаси света“. Според 
него кметът на София 
Йорданка Фандъкова и гл. 
архитект Здравков прите-
жават енергията да про-
менят посоката на раз-
витие на града, а това е 
нещо, което се среща ряд-
ко в Европа. „Убеден съм, 
че София може да стане 
магично място. Всички 
пространства трябва да 

бъдат добре осмислени  и 
да намерят своето точно 
предназначение“, обясни 
той и представи част от 
проектите, по които е ра-
ботил - от сгради като 
Кулите близнаци във Ви-
ена и Националния архив 
на Франция в Париж до ко-
лекция осветителни тела, 
мебели и бижута. 

Преди конференцията 
той е провел и среща с 
кмета на Столичната об-
щина Йорданка Фандъкова, 
съобщиха от пресцентъра 
на местната администра-
ция. Развитието и оформя-
нето на площадни градски 
пространства, достъпът 
на хората до тях и как 
градът да използва въз-
можностите си, за да се 
превърне в привлекателно 
място, са били част от 
обсъжданите теми.

 „Отсечката от бул. 
„Витоша“ между ул. „Ала-
бин“ и бул. „Александър 
Стамболийски“ вече е из-
цяло пешеходна. Така пар-
кът при Националния дво-
рец на културата ще бъде 
свързан с пл. „Света Неде-
ля“, а скоро и с Градската 
градина“. Това обясни зам.-
кметът по направление 

„Транспорт и транспортни 
комуникации“ в Столична-
та община Евгени Крусев 
по време на пресконферен-
ция за представяне на ор-
ганизацията на движение 
след извършената промя-
на, която влезе в сила от 
3 март. Автомобилното 
преминаване по ул. „Пози-
тано“ се обръща в отсеч-

ката между ул. „Лавеле“ до 
ул. „Цар Калоян“. „По ул. „Цар 
Борис“ и ул. „Лавеле“ също 
се обръща движението. 
Поставена е съответната 
маркировка по бул. „Вито-
ша“, както и кашпи, които 
да възпрепятстват навли-
зането на коли. Запазва се 
трамвайното движение в 
района, като няма промяна 

„Над 22 млн. лв. е заложи-
ла да инвестира Столичната 
община (СО) през 2018 г. в из-
граждане на 8 детски градини. 
Две от тях ще са в район „Ви-
тоша“, а останалите  - в „Ис-
кър“, „Нови Искър“, „Красно село“ 
и „Подуяне“.  Това заяви кметът 
на София Йорданка Фандъкова 
при откриване на детската 
градина, която се помещава в 
сградата на старото Боянско 
училище. На събитието при-
състваха зам.-кметът по направление „Ин-
вестиции и строителство“ Ирина Савина, 
кметът на район „Витоша“ инж. Теодор 
Петков, зам. областният управител на 
София-град Живка Първанова и др. Кметът 
Фандъкова припомни, че 10 години е продъл-
жил процесът на проектиране на здание-
то, в което са разположени две групи. Има 
обособени физкултурен салон и място за 

провеждане на тържества, осигурена е дос-
тъпна архитектурна среда. Стойността 
на извършените дейности е 1,2 млн. лв., а 
изпълнител е „Булстрой груп“ ООД.

През тази година ще бъдат открити 
4 нови сгради на детски градини, които 
в момента са в процес на довършване в  
кв. „Драгалевци“ и районите „Младост“, 
„Люлин“ и „Красно село“.

средства са 404 118 лв. без ДДС. След-
ващата позиция е за бл. 20 в гр. Бухово. 
Той е въведен в експлоатация през 1979 г. 
и е с РЗП 4916,28 кв. м. Индикативната 
му стойност е 589 953,6 лв. без ДДС. По 
трите обособени позиции критерият 
„Организация за изпълнение на инвести-
ционното проектиране“ ще има тежест 
15 точки, „Предлаган подход, план за ра-
бота и организация, описани в техниче-
ското предложение“ – 20 т., „Управление 
на рисковете“ – 5 т., а цената – 60 т. 
Останалите позиции са за изготвяне на 
оценка на съответствие на инвести-
ционните проекти със съществените 
изисквания към строежите и упражнява-
не на надзор и за инвеститорски контрол 
на обектите.

Оферти се приемат до 30 март т.г.

Столичната община обяви общест-
вена поръчка по Националната програма 
за енергийна ефективност на многофа-
милни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) за 
обекти в район „Кремиковци“. Търгът е 
разделен на 9 обособени позиции и е на 
обща стойност 1 969 146,02 лв. без ДДС. 
Първата ос е за инженеринг на бл. 14 в 
жк „Ботунец 2“. Сградата е въведена в 
експлоатация през 1989 г. Общата разгъ-
ната застроена площ е 7667,03 кв. м. Ин-
дикативната й стойност е 920 043,6 лв. 
без ДДС. Втората обособена позиция е 
за инженеринг за бл. 6 в жк „Ботунец 2”. 
Зданието е въведено в експлоатация 
през 1988 г. Общата разгъната застро-
ена площ е 3367,65 кв. м. Отделените 

на маршрутите“, инфор-
мира Крусев. Предстои да 
започне разширяване на 
пешеходните простран-
ства в столицата, като 
се намаляват местата за 
паркиране в синята зона. 
Това ще се случи в района 
на пл. „Народно събрание“ 
и по ул. „Съборна“. „В след-
ващ етап ул. „Съборна“ ще 
стане изцяло пешеходна“, 
каза още зам.-кметът по 
транспорт.

Снимки авторът

www.iheat.bg
vestnikstroitel
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Г-жо Атанасова, Сто-

личната община (СО) 

изпълнява Стратегия за 

достъпна градска среда. 

Какво е състоянието на 

общинските сгради?

С Решение на Сто-
личния общински съвет 
(СОС) през септември 
2017 г. бе приет докумен-
тът, който важи за всич-
ки здания на територията 
на СО. Чрез изпълнението 
на заложените цели в него 
ще се осигури по-достъп-
на градска среда в София, 
ще се подобрят възмож-
ностите за хората, кои-
то срещат затруднения 
в придвижването. По от-
ношение на състоянието 
на общинските обекти 
въведени мерки има в 6 
стадиона и 11 спортни 
зали. По данни на дирек-
ция „Култура“ в нейните 
структури са осъществе-
ни дейности в общински-
те културни институти 
„Красно село“, „Надежда“ 
и „Средец“,  в Софийска-
та градска художествена 
галерия и Регионалния ис-
торически музей - София. 
Дирекция „Секретариат 
на Столичния общински 
съвет“ информира, че на-
пълно достъпни са 2 сгра-
ди на администрацията 
- на ул. „Московска“ 33 и 
ул. „Сердика“ 5. Зданието 
на „Оборище“ 44 е с час-
тично въведени мерки, 
като предстои изгражда-
не на асансьорна уредба с 
финансиране от СО. 

В административни-
те сгради на 13 районни 
администрации са реа-
лизирани мерки за осигу-
ряване на частична или 
цялостна достъпност. 
Направление „Архитекту-
ра и градоустройство” в 
заданията за проектира-
не задължително включва 
изисквания за достъпна 
среда. Дирекция „Образо-
вание“ предостави следни-
те данни към 31 декември 
2016 г.: от общо 176 об-
щински училища в 18 има 
цялостна общодостъпна 
среда. В останалите са 
монтирани отделни съо-
ръжения. В общинските 
забавачки числата сочат, 
че от общо 199 сгради 85 
са напълно достъпни, а в 
останалите са осигурени 
отделни съоръжения - едно 
или повече за обект. Само 
през 2016 г. са изградени 5 
детски градини и 2 физкул-
турни салона, които отго-
варят на Стратегията. 

По информация, постъ-
пила от дирекция „Здра-
веопазване”, съоръжения 
за достъпност има в 28 
диагностично-консул-
тативни, медицински и 
дентални центъра, а дос-
тъпни маршрути има до 
24 самостоятелни дет-
ски ясли и 4 комплекса за 
детско хранене с общо 32 
раздавателни пункта. 12 
болнични заведения и спе-
циализирани болници за 
продължително лечение и 
рехабилитация, които са 
на подчинение на дирекци-
ята, са с изцяло въведени 
мерки. 

Основен принцип на 
работа на направление-
то „Социални дейности 
и интеграция на хора с 
увреждания“  е във всич-
ки новоизградени здания, 
предназначени за пре-
доставяне на социални 
услуги, да се осигурява 
достъпна архитектур-
на среда. При старите 
сгради при извършване 
на ремонтни дейности 
поетапно се изпълняват 
необходимите мерки в 
рамките на възможното 
съобразно конструктив-
ните специфики на съот-
ветния обект.

Какви са очакваните 

предизвикателства при 

изпълнение на заложени-

те стъпки?

Комплексните и посто-
янните усилия на всички 
ангажирани институции 
на централно и местно 
ниво, както и на сами-
те граждани с техните 
представителни органи-
зации са предпоставка за 
поетапно осигуряване на 
достъпна градска среда 

за всички. Сериозно пре-
дизвикателство е внед-
ряването на мерки във 
вече построени сгради на 
територията на СО. Оси-
гуряването на достъпни 
превозни средства за об-
щинския транспорт и на 
информация за същест-
вуващите възможности 
за ползване е предизвика-
телство, което изисква 
продължаващи усилия, 
средства и време. Поред-
на трудност представля-
ва ефективният контрол 
на точното и качествено 
изпълнение на проекти с 
нормативно заложени из-
искуеми мерки в общин-
ските обекти и здания с 
обществено значение.

Готов е планът за 

действие за осигурява-

не на достъпна градска 

среда за 2018 г. Какво 

включва той? Намерен 

ли е нужният финансов 

ресурс за изпълнение на 

стъпките, предложени в 

документа?

Планът за действие за 
2018 г. бе приет от СОС 
след одобрение на бюдже-
та на София. Той обхваща 
не само предвидените 
мерки в сгради общинска 
собственост и транспор-
та, но и източниците на 
финансиране, гарантира-
щи осъществяването им. 
В документа са включени 
само стъпки, за които има 
намерени средства. Освен 
това са набелязани и кон-
кретни действия за реали-
зиране на инструментите 
на Стратегията.

През тази година със 
започването на ремон-
та в Западен парк ще се 
изпълняват и работи за 

осигуряване на достъпна 
среда. Това също се отна-
ся и за парковете „Върто-
по”, „Владимир Заимов” и 
„Възраждане”. За подобря-
ване на достъпността 
до общински администра-
тивни сгради предстои 
закупуването на три броя 
гъсенични стълбищни по-
демници, които ще бъдат 
монтирани в зданията 
на ул. „Московска“ 41, на 
ул. „11 август“ 4, както 
и на ул. „Георги Бенков-
ски“ 12. Платформа ще 
бъде поставена и в сгра-
дата на ул. „Будапеща” 
14. През 2018 г. предстои 
да бъдат въведени в екс-
плоатация три нови дет-
ски градини - в районите 
„Младост“ и „Красно село“ 
и в кв. „Драгалевци“, кои-
то също са изградени 
съобразно изискванията. 
При разширението на 
сградата на Първа ан-
глийска езикова гимназия 
и 112 ОУ „Стоян Заимов“, 
както и в салона към 149 
СУ „Иван Хаджийски“ също 
са предвидени мерки за 
достъпност. Подадени са 
ни предложения за още 26 

обекта - училища и дет-
ски градини, за които се 
очаква финансиране по ОП 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ и поради тази причи-
ни не са включени в плана 
за действие за настояща-
та година. При обновява-
нето на Професионалната 
гимназия по хранително-
вкусови технологии „Проф. 
д-р Георги Павлов” също се 
предвижда осигуряването 
на достъпна среда. Реа-
лизацията на основните 
дейности ще започне след 
сключване на договор с из-
пълнителя, като крайният 
срок на завършване е до 14 
ноември 2018 г. 

Направление „Столично 
общинско здравеопазване“ 
няма собствен бюджет 

за капиталови разходи. 
При всеки ремонт ще бъ-
дат заложени и мерки за 
достъпност. Подлежи на 
потвърждение финанси-
рането за целта от Спе-
циализирания общински 
приватизационен фонд 
или от други източници. 
Продължава закупуването 
на нископодови превозни 
средства. За всички обек-
ти от транспортната 
инфраструктура, които 
предстои да бъдат ремон-
тирани през настоящата 
година, ще бъдат въведе-
ни мерки за осигуряване на 
достъпност. 

Какво ще се прави по 

отношение на транспор-

та и осведомеността на 

обществото?

Дейностите, заложе-
ни в Стратегията, целят 
осигуряване на достъпен 
градски транспорт в Со-
фия. Въведени са мерки в 
станциите на метрото. 
А и всички нови автобу-
си, тролейбуси и трамваи 
отговарят на изисквания-
та. Работи се в посока из-
граждане на достъпност 

и по старите пътни тра-
сета, където е възможно. 
В София има над 7300 кв. м 
тактилни плочи с цветни 
елементи, които насочват 
хората с нарушено зрение. 
Налична е информационна 
система за гласово съоб-
щаване на спирките, коя-
то обхваща голяма част 
от превозните средства 
от наземния електро-
транспорт. Поставят се 
устройства със звукова 
сигнализация. Изграждат 
се и други съоръжения. На 
електронната страница 
на Центъра за градска 
мобилност се публикува 
ежедневно информация за 
превозните средства с 
улеснени условия на дос-
тъп. Монтирани са и над 

1000 табла с гласо-
во оповестяване. В 
някои от общински-
те културни инсти-
туции се развиват 
услуги за хора с ув-
реждания за подпо-
магане достъпа им 
до електронни ин-
формационни и ба-
зирани на интернет 
ресурси. 

Бюджетът на 

общината вече е 

факт. Ще разкаже-

те ли по-подробно 

какво се предвиж-

да да се реализира 

в направлението, което 

Вие ръководите, през 

тази година?

Към „Социални дейнос-
ти и интеграция на хора с 
увреждания“ на СО са две 
дирекции – „Интеграция на 
хора с увреждания, програ-
ми и проекти“ и „Социални 
услуги за деца и възраст-
ни“. Към настоящия мо-
мент на територията на 
София има разкрити 80 со-
циални услуги, от които 29 
за възрастни, 38 за деца, 
а 13 обслужват деца и се-
мейства. За 2018 г. пред-
виждаме разкриване на 
нови услуги с финансиране 
като част от държавно 
делегираните дейности. 

По отношение обновя-
ването на зданията, пре-
доставящи  социалните 
услуги, СО периодично ги 
реновира. За 2018 г. са пла-
нирани текущи и основни 
ремонтни дейности. При 
подходящи възможности 
за финансиране по линия 
на оперативните програ-
ми имаме готовност за 
разработване на предло-
жения за изграждане и/или 
обновяване на социалната 
инфраструктура. 

Албена Атанасова, зам.-кмет на СО по направление 
„Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“: 

Планирани са текущи и основни ремонтни дейности  
в местата за предоставяне на социални услуги

Снимки Румен Добрев

Рампата на Храм-паметник „Св. Александър Невски“

Рампата на Столичната община
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Мартин Славчев

В сградата на ул. „Цар 
Калоян“ №5 във Варна днес 
се намира Музеят „Ста-
ра Варна“. Тя е построена 
през 1902 г., като в на-
чалото е частно здание. 
През 1932 г. става Първо 
районно полицейско уп-
равление. След края на 
Втората световна война 
там се е съхранявал дър-
жавният архив. От 2000 г. 
до сега сградата е музей и 
дом на народното читали-
ще със същото име.

В подземието  

на вековната къща 

от двехилядната го-
дина насам се провеждат 
и уникални дегустации 
на вино. Там е изложена и 
единствената национална 
колекция от най-добрите 
вина на всички български 
изби. Управител на Музея 
„Стара Варна“ е Ламбрин 
Сотиров. 

„Аз съм журналист по 
образование. По-късно 
станах професионален 
книгоиздател, а след това 
и основател на музея. Тре-
то поколение варненец 
съм и много обичам града. 
Моето дълбоко вътрешно 
убеждение е, че трябва да 
пазим нашата история, за 
да може да почерпим поука 
от нея“, разказа Сотиров 
пред в. „Строител“. „Преди 
25 години разбрах, че голя-
ма част от фотонаслед-
ството на Варна го грози 
унищожение. Трябваше да 
се вземат бързи мерки, за 
да запазим това много ва-
жно парче от историята 
на града, тъй като фото-
апаратът за разлика от 
очевидците е абсолютно 
обективен. Така започнах 
да събирам стари фото-
графии, книги и карти на 
морската столица. Наме-
рих и последователи, кои-
то ми помагаха. По този 
начин успяхме да съберем 
много богат фонд, който 
включва повече от 5000 
уникални фотографии“, до-
бави той. „През 2000 г. ре-
шихме да покажем нашата 
колекция на варненската 
общественост, като ор-
ганизираме музейна сбир-

ка. Така започна всичко“, 
сподели Сотиров.

„В момента Музеят 
„Стара Варна“ работи на 
няколко нива с две посто-
янни експозиции. Имаме 
и специализирана биб-
лиотека. Посещават ни 
много ученици, студенти 
и изследователи. Помог-
нали сме за издаването 
на десетки книги, свърза-
ни с историята на Варна, 
както и за създаването на 
множество документални 
филми. В сградата провеж-
даме и безплатен учебен 
час за децата на възраст 
от 10 до 18 години, наре-
чен „Час по Варназнание”. 
От октомври до май от 
тук минават средно около 
1200 ученици, водени от 
своите учители по исто-
рия и литература. По този 
начин децата се запозна-
ват с факти, свързани 
със създаването на този 
европейски град, с модер-
ното мислене на неговите 
първи строители и архи-
текти. Така те отнасят 
със себе си усещането, 
че са истински варненци“, 
подчерта той и предста-
ви накратко историята на 
морската столица.

„Известно е, че на бре-

га на Варненския залив, 
където сега се намира 
старата част на града, 
се е намирала крепостта 
Одесос („Град на вода“). 

Местоположението е било 

предсказано от Делфий-

ския оракул. 

Селището е основано 
през XI век пр.Хр. от ми-
летски колонисти в бли-
зост до старо тракийско 
поселище. През следващи-
те години и векове кре-
постта е под властта на 
много завоеватели, вклю-
чително Александър Ма-
кедонски“, разказва Соти-
ров и добавя, че по време 
на Руско-турската война 
(1828 – 1829 г.) през Варна 
е прекарана телеграф-
на линия, а през 1866 г. е 
завършена жп отсечката 
Русе – Варна, която спо-
мага за съживяването на 
търговията. До средата 
на XIX век българите са 
малка част от население-
то на селището, главно 
търговци от по-големите 
градове като Шумен и Тър-
ново. Носители на евро-
пейската култура са пре-
димно гръцки и еврейски 
семейства. Техни са мага-

зините и ателиетата, от 
техните среди произлизат 
лекари, банкери, търговци 
и голяма част от интели-
генцията. 

В края на 1889 г. са по-
строени часовниковата 
кула и зала „Съединение“ 
след взето решение на 
общинския съвет при пър-
вия кметски мандат на 
Кръстьо Мирски. Планът е 
изготвен от градския ин-
женер Сава Димитриевич, 
който проектира 24-мет-
рова кула за нуждите на 
наблюдателница на Пожар-
ната команда. През 1891 г. 
е монтиран закупеният от 
Германия часовников ме-
ханизъм. За поддръжката 
му се грижи известният 
варненски общественик 
Отон Иванов. След него-
вата кончина през 1932 г. 
работата е поета от сина 
му. Часовниковата кула се 
извисява с купол, увенчан 
с осмоъгълна камбанария, 
отворена от четирите си 
страни. Със своеобразната 
си архитектура, разчупен 
обем и височина градският 
часовник е туристическа 
забележителност и един 
от акцентите във Варна. 

До изграждането на 
зала „Съединение“ малкото 
културни прояви се провеж-
дали в салоните на бившия 
конак, т.нар. турските 
казарми и зала Конкордия, 
която се намирала в част-
ния дом на търговеца Па-
руш Георгиев на ул. „Хан 
Крум“. При пожар къщата 
изгаря и спешно се нала-
га да се построи градска 
зала. Открита е в края на 
1890 г. с гастролирането 
на софийската драматич-
на трупа „Основа“. Инте-
рес представлява източ-
ната й фасада, изградена 
в духа на Италианския ре-
несанс, с богат примес на 
елементи от арменската 
архитектура, което й 
придава особен чар. Зала-
та се използва за сказки, 
чествания, балове, както 
и като театрален салон. 
От 1909 г. в нея се прожек-
тират филми. През 1914 г., 
когато е открита дизело-
вата електроцентрала, 
е електрифицирана. След 
направено преустройство 
от 12 септември 1921 г. за-
лата става общински теа-
тър. На 9 декември 1934 г. 
там е открито студиото 

на Радио „Варна“. 

Най-богатата и проспери-

раща улица във Варна през 

XIX в. и началото на ХХ в. е 

ул. „Преславска“. 

Именно там се появя-
ват първите европейски 
магазини, кафене със сто-
лове и т.н. През 1907 г. по 
улицата минава и първият 
автомобил на „Даймлер-
Бенц“. Тогава варненската 
преса излиза със заглавие 
– „Това чудовище трябва 
да спре“. Причината била, 
че машината бълвала голя-
мо количество пушек, кой-
то плашел добитъка. 

През 1909 г. кмет на 
морската столица ста-
ва Иван Церов, учител по 
литература от Велико 
Търново. По време на него-
вото управление е реали-
зиран първият водопровод 
в селището. 

Варна е провъзгласен 
за специален морски курор-
тен град през 1922 г. Кон-
курсът за изграждането на 
новите бани е спечелен от 
чешкия архитект Махачек. 
В тях има 240 първокласни 
и 840 второкласни кабини, 
басейн със затоплена мор-
ска вода и безалкохолен 
бюфет, който скоро след 
това става прекрасен ри-
бен ресторант. 

Интересен факт е, че 
Варна е и първият град 
у нас, в който се играе 
футбол. Разбира се, за 
първи път там е избрана и 
„Красавица на плажа“. Във 
Варна са живели и братята 
Херман и Керел Шкорпил – 
основоположниците на бъл-
гарската археология. 

В него е изложена и единствената национална колекция от най-добрите вина на всички български изби

Ламбрин Сотиров, 

управител на Музея 

„Стара Варна”

Снимки авторът
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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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Мартин Славчев

Инж .  Делчо  Гюров 
е роден през 1924 г. на 
една емблематична за 
строителите дата – 26 
октомври, Димитровден. 
Основно образование и 
прогимназия завършва в 
родното си село Насале-
вци, а десет години по-
късно като частен уче-
ник в град Трън завършва 
и гимназия. От 1949 г. 
е студент в специал-
ност „Строително инже-
нерство“ в Инженерно-
строителния институт 
(ИСИ), днес Университет 
по архитектура, строи-
телство и геодезия. Ди-
пломира се през 1954 г. с 
отличен успех. 

Младият инженер от-
дава всичките си сили на 
професията. През периода 
1954 - 1956 г. той е техни-
чески ръководител на ТЕЦ 
„Сталин“ в столицата, 

днес ТЕЦ „София“. „Спом-
ням си интересен случай 
от този период. Фермите 
трябваше да се монтират 
доста високо на над 30 м. 
А единственият ни кран 

Инж. Делчо Гюров, почетен председател на секция „Гражданско строителство“ към НКСВ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ,

От името на Управителния съвет на НКСВ Ви  
честитим международния ден на жената – 8 март.

 
С пожелания за здраве, лично щастие и да се 

радвате на уважение и любов от мъжкото съсловие.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!  
    УС на НКСВ

ДО                                                            
Г-Н ТОДОР КАНБУРСКИ - ВАРНА -  85-И ЮБИЛЕЙ 
Г-Н КОЙЧО НЕДЕВ – ГАБРОВО - 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ИВАН ОГНЯНОВ - ГР. СОФИЯ - 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н БОРИС КРЪСТЕВ - ГР. СОФИЯ - 85-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ - В. ТЪРНОВО - 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА  ИЛИЯНА ЗЛАТАРСКА – ВРАЦА - 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЗДРАВКО НИНОВ - ВРАЦА - 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н  НИКОЛАЙ ФИЧЕВ – СЛИВЕН - 75-И ЮБИЛЕЙ
Г-ЖА ВИОЛЕТА КАЗАШКА – ВРАЦА - 70-И ЮБИЛЕЙ
Г-Н ЙОРГО ЙОРГОВ – СЛИВЕН - 70-И ЮБИЛЕЙ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

НКСВ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния 
клуб  на строителите  ветерани  и лично от мое име  
най-сърдечно Ви  поздравявам  с Вашия  юбилей.

Цялата Ви активна трудова дейност е преминала 
в системата на строителния отрасъл.

Пожелаваме  Ви крепко здраве,  дълголетие и ен-
тусиазъм  за ползотворна работа в клубовете и сек-
циите на НКСВ. 

                    
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
                  
Март 2018 г.  Инж. Тодор Топалски 
                              Председател на УС

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

ДО ЖЕНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА НКСВ,
ДО КОЛЕЖКИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛАТА И ОБЛАСТНИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА КСБ,
ДО ЖЕНИТЕ ОТ ЕКИПА НА В. „СТРОИТЕЛ”,
ДО КОЛЕЖКИТЕ, РАБОТЕЩИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Снимки Румен Добрев

достигаше само до 25 м. 
Мислих, мислих и реших 
да удължа стрелата на 
багера на 42 м. Така качи-
хме първата ферма, която 
тежеше над 4 т. Втората 
обаче беше по-голяма, тъй 
като на нея беше закаче-
на естакадата. Въпреки 
всичко успяхме да вдиг-
нем и нея, но се оказа, че 
за малко не стига да бъде 
монтирана. Тя висеше във 
въздуха на стрелата на 
багера. Залюляхме я леко и 
така успях да я монтирам 
на мястото й”, разказва 
инж. Делчо Гюров. 

През 1956 г. заминава за 

далечната Корейска 
народно-демократична 
република като ръково-
дител на строеж и ав-
торски надзор. „Пътувах 
заедно с петима герман-
ци. Само аз бях българин. 
Единият от тях знаеше 
руски и така се разбирах-
ме. Говорехме си през це-
лия път, като  колегата 
превеждаше на останали-
те. Пристигнахме в Пхе-
нян, аз бях посрещнат от 
българската делегация. 
Отидохме на обяд. Кога-
то се върнахме в хотела, 
срещнахме същите пети-
ма германци, които седя-
ха на една маса. Когато 
ме видяха, всички станаха 
на крака. Другите българи 
се учудиха от случката. 
Това ме поласка“, споделя 

инж. Гюров. 
„В азиатската стра-

на се изграждаше дърво-
обработващ завод. Като 
опи тен инженер ме из-
браха да помогна. Когато 
отидох на обекта, видях, 
че поради тежките зимни 
условия бетонната плоча 
беше измръзнала. Вместо 
да я подменяме, почисти-
хме увредените части и 
направихме замазка. Коло-
ните също бяха повреде-
ни. Когато са ги наливали, 
е валяло силен сняг и след 
неговото разтапяне бяха 
останали кухини. А това 
уврежда носещите спо-
собности на колоните. Ог-
ледах внимателно, извиках 
хората и под мое ръковод-
ство те ги укрепиха с ци-
ментова замазка. Плочата 
и колоните стоят на обек-
та и до днес”, подчертава 
българският строител.  

През 1956 - 1958 г. е главен 

инженер в химкомбината  

в Димитровград,

където за работата 
си получава орден „Чер-
вено знаме“. „Трябваше да 
монтираме готови еле-
менти. Но нямахме под-
ходящ кран, за да ни дока-
рат такъв, трябваше да 
чакаме два-три месеца. 
На обекта имахме само 
„Коворовец“. Изчислих, че 
ако намерим подходящия 
баланс, може да свършим 
работата и с него. Меха-

низаторите бяха против, 
защото този опит кри-
еше известна доза риск. 
В крайна сметка реших 
да опитаме. Закачихме 
една ферма и кранът я 
повдигна леко. Закарахме 
я на място и успяхме да я 
монтираме. По този начин 
спестихме много време“, 
обяснява инж. Гюров. 

През 1959 -  1960 г. 
строителят отново е ръ-
ководител на ТЕЦ „Ста-
лин“ по време на второто 
разширение на центра-
лата. По-късно работи 
в керамичния завод „Ал. 
Войнов“ и в Завода за дър-
вообработване в Тете-
вен. От 1960 г. до 1967 г. 
е началник управление в 
Металургичния комбинат 
„Кремиковци“, където за 
отличната си организа-
ционна дейност отново е 
награден. 

През  периода  1967 
- 1968 г. е ръководител 
строеж на  завода  за 
цветни метали „Димитър 
Ганев“ на гара Искър, а 
през 1968 г. вече е генера-
лен директор на Държав-
но стопанско обедине-
ние (ДСО) във Враца. От 
1969 г. до 1975 г. той от-
ново е в МК „Кремиковци“ 
като генерален директор. 
Там инж. Гюров организира 
и направлява многостран-
ната си работа с голяма 
опитност и творчески за-
мах, като спечелва обич-
та на целия колектив. 
Присъдено му е голямото 
отличие „Заслужил стро-
ител”. На 9 април 1971 г. 
след успешно завършване 
на трета коксова батерия 
е удостоен със званието 
„Герой на социалистиче-
ския труд“.

След 1975 г. инж. Дел-
чо Гюров се издига още 
по-високо в йерархията 
– поверен му е постът 
генерален директор на 
„Софстрой” към Софийски 
градски народен съвет 
(СГНС) с ранг на зам.-ми-
нистър.  

През  пролетта на 
1978 г. 

в София започва стро-

ежът на Националния дво-

рец на културата (НДК).

През 1980 г. ситуа-
цията по изграждането 
на обекта се усложнява 
от един дребен факт. 
Наближава XII конгрес на 
БКП и председателят на 
Държавния съвет Тодор 
Живков иска зала №1 да 
бъде завършена дотогава. 
От есента на 1980 г. до 
партийния форум остават 
само шест месеца. Ген. 
директор и пряк ръководи-
тел на обекта през 1980 г. 
е инж. Гюров. 

„Как е, Делчо, ще стане 
ли“, започнали да опипват 
почвата оттук-оттам на-

чалниците още от самото 
начало. „Ще се постарая”, 
отвръщал той. 

На  поредното кон-
тролно заседание думата 
взима тогавашният за-
веждащ отдела по стро-
ителство на Централния 
комитет Станой Йонев. 
„Времето се топи. Защо 
да се лъжем - няма да ус-
пеем да предадем обекта 
в срок. За една зала във 
Варна, десет пъти по-
малка от тази в НДК, ни 
трябваха шест месеца да 
я подредим и пометем, а 
тук...“, казал Йонев. Дума-
та „лъжа“ ли е подразнила 
строителя? Или друго? 
„Ние не сме метачи. Стро-
ители сме“, сухо отбеляз-
ал инж. Гюров. После доба-
вил, вече малко по-кротко: 
„Който не иска, да не вяр-
ва, но ние ще се справим“.

Той прекарва време-
то си в НДК от тъмно 
до тъмно. Провеждат се 
заседания дори в дванай-
сет през нощта. Веднъж 
инж. Гюров заспал посред 
такава оперативка. „На 
едно от среднощните съ-
вещания, които започва-
ха в нула часа в полунощ 
и завършваха незнайно 
кога, имаше страшна гю-
рюлтия, спорове, напад-
ки, викове, много шум. По 
едно време наш колега ни 
посочи Делчо Гюров, който 
кротко и сладко спеше при 
този невъобразим шум. 
Постепенно ние утихнах-
ме и той се събуди“, раз-
казал един от очевидците 
на случката по думите на 
инж. Гюров.  

В крайна сметка НДК 
е завършен успешно. Зала 
№1 е предадена в срок. 

10 ноември 1989 г . 
заварва Делчо Гюров с 
1600 лв. спестени пари. 
От 1990 г. е пенсионер. 
„Не се оплаквам. Тогава 
имах апартамент и кола, 
какво повече да искам“, за-
явява строителят. За да 
изкара някой лев към пен-
сията, хванал се зидаро-
мазач на вилата на един 
познат. Собственикът 
му дал да ръководи двама 
работници. На него обаче, 
който някога управлявал 
хиляди, това му се сто-
рило смешно. Запретнал 
ръкави и започнал работа 
наравно с останалите. 

„С дейността си като 
строител винаги съм се 
старал да бъда полезен 
за обществото. В много 
случаи съм рискувал, но 
не съм мислил, че мога да 
загина. Мога да кажа, че 
съм доволен от живота 
си, щастлив човек съм. 
Изпитвал съм трудности, 
гладувал съм, но в края 
на краищата доживях до 
93-годишна възраст. Имам 
двама синове, шестима 
внуци и осем правнуци“, 
споделя инж. Гюров.

 Инж. Делчо Гюров е бил пряк ръководител при изграждането 

на НДК
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Ремонт на улици и пътища на територията на 
Община Смолян”

Наименование: „Строителни дейности по ремонт и/или рекон-
струкция на водопроводната мрежа на територията на област Враца”

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по 
проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата 
на СУ „Христо Ботев“, ведно с прилежащото дворно пространство в  
гр. Ихтиман, Общ. Ихтиман

Наименование: „Изграждане на социални жилища в УПИ ХХХ – 540 
– за социални жилища, кв. 221 по плана на гр. Смолян”

Наименование: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР 
и авторски надзор на ДГ „Мир” и ДГ „Радост” в гр. Козлодуй”, разделена 
на две обособени позиции

Наименование: СМР за целите на проект „Ремонт, реконструкция, 
закупуване на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфра-
структура на територията на Община Белово - ДГ „Щурче”

Наименование: „Строително-монтажни работи по изграждане на 
зала за общоградски мероприятия УПИ VIII - 299, кв. 18 (квартал „Трош-
ка”), Община Върбица"

Наименование: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на 
обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализа-
ционната мрежа, тротоари и асфалтиране на ул. „Мел", гр. Костандово 
с о.т. - 10 до о.т. – 230”

Наименование: Разрушаване на сгради в Авторемонтен център 2, Добрич

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

I. ПРАВО НА УЧАСТИЕ в националния конкурс има всяко физическо лице, за-
вършващо средно образование в ПГАСГ с професионална квалификация „строи-

телен техник“.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ за номиниране на кандидати за наградата имат право да 
подават директорите на ПГАСГ.

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1. Мотивирано предложение от директора, подготвено в съответствие с 
критериите за оценка, и писмени доказателства в подкрепа на номинираната 
кандидатура.

2. Формуляр (СV) с лични данни за кандидата (трите имена, ЕГН, адрес за 
кореспонденция, кратка творческа биография).

3. Официален документ от ПГАСГ за успеха на кандидата.
IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ: до 15.07. на всяка календарна 

година на Адрес: София-1000, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, Научно-технически съюз 
по строителство в България – ет. 4, офис 404; тел. 988 4678; Web site: www.
ntssb.bg, е-mail: ntssb_sf@abv.bg.

V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ: 1. Успех от дипломата на номини-
рания кандидат; 2. Успех от държавния изпит за придобиване на професионална 
квалификация; 3. Участие в извънкласни ученически дейности (кръжоци, доклади 
в конференции и др.); 4. Участие в проекта „Аз мога да строя“.

VI. НАГРАДИ: Свидетелство и парична премия за класиралите се на 1-во, 
2-ро и 3-то място.

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

Възложител: Община Смолян
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 4 300 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 48
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 30/03/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: зала 343 на тре-
тия етаж на административната сграда на 
Община Смолян, находяща се в гр. Смолян на 

бул. „България“ №12
Дата: 02/04/2018 )   Местно време: 11:30 
За контакти: Милена Хаджиева - ст. юрис-
консулт в дирекция ПНО в Община Смолян
Факс: +359 30162426
Адрес: бул. „България“ №12
Адрес на възложителя: www.smolyan.bg
Телефон: +359 30167610
E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=833201&mode=view

Възложител: Водоснабдяване и канализация 
ООД, гр.Враца
Oсн. предмет: 45330000
Прогнозна стойност: 1 600 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 48
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 30/03/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр.Враца, ул. „Алек-
сандър Стамболийски" №2, етаж 4, заседа-

телната зала на възложителя
Дата: 02/04/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: Ирена Тодорова
Факс: +359 2660977
Адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №2
Адрес на възложителя: http://vik-vratza.eu/
Телефон: +359 92661223
E-mail: pr@vik-vratza.eu
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=833192&mode=view

Възложител: Община Ихтиман
Oсн. предмет: 45214220
Прогнозна стойност: 1 463 104.97 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 29/03/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Община Ихтиман, находяща се в ад-
министративната сграда на Общината в гр. 

Ихтиман, ул. „Цар Освободител" №123
Дата: 02/04/2018  Местно време: 11:00 
За контакти: Тони Кацаров - зам.-кмет
Факс: +359 72482550
Адрес: ул. „Цар Освободител“ №123
Адрес на възложителя: www.ihtiman-obshtina.
com
Телефон: +359 72482381
E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=832870&mode=view

Възложител: Община Смолян
Oсн. предмет: 45211000
Прогнозна стойност: 1 389 300 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 600
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 30/03/2018    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: зала 343 на тре-
тия етаж на административната сграда на 
Община Смолян, находяща се в гр. Смолян на 

бул. „България“ №12
Дата: 02/04/2018    Местно време: 16:00 
За контакти: Милена Хаджиева - ст. юрис-
консулт в дирекция ПНО в Община Смолян
Факс: +359 30162426
Адрес: бул. „България“ №12
Адрес на възложителя: www.smolyan.bg
Телефон: +359 30167610
E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=832921&mode=view

Възложител: Община Ракитово
Oсн. предмет: 45233222
Прогнозна стойност: 978 578.48 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 29/03/2018    Местно време: 
17:00
Отваряне на офертите: заседателна зала в 
административната сграда на Община Раки-
тово, гр. Ракитово, ул. „Иван Клинчаров“ №57

Дата: 30/03/2018    Местно време: 14:00 
За контакти: инж. Светлана Василева - гла-
вен експерт ОП ДОУ, Категоризации и Защи-
та на потребителите
Факс: +359 35422253
Адрес: ул. „Иван Клинчаров“ №57
Адрес на възложителя: www.rakitovo.info
Телефон: +359 35422044
E-mail: rakitovo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=832711&mode=view

Възложител: Електроенергиен системен 
оператор ЕАД
Oсн. предмет: 45111000
Прогнозна стойност: 200 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 10/04/2018    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар 
Борис III“ №201, партер, зала Обществени по-
ръчки

Дата: 12/04/2018    Местно време: 11:00 
За контакти: Елена Маврова - по процедурни 
въпроси, тел.: 02/9691352; Евгени Таслаков - 
по технически въпроси, тел.: 02/9696138
Факс: +359 02-9626189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ № 201
Адрес на възложителя: www.еso.bg
Телефон: +359 02-9696138
E-mail: op@eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=833015&mode=view

Възложител: Община Козлодуй
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 700 684.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 30/03/2018  Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Козлодуй, ул. 
„Христо Ботев“ №13, заседателна зала на 
Община Козлодуй

Дата: 02/04/2018   Местно време: 11:00 
За контакти: Ирена Кирилова-Попова, дирек-
тор на Дирекция Национални програми, меж-
дународни проекти и обществени поръчки
Факс: +359 097380183
Адрес: ул. „Христо Ботев“ №13
Адрес на възложителя: www.kozloduy.bg
Телефон: +359 097385865
E-mail: op.ob.kozloduy@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=833051&mode=view

Възложител: Община Белово
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 650 230.32лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 02/04/2018  Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Община Белово, 
град Белово, ул. „Орфей“ №4А, етаж 3, зала на 
Общински съвет Белово

Дата: 03/04/2018    Местно време: 14:30 
За контакти: Анета Кечева
Факс: +81 2770
Адрес: ул. „Орфей“ №4А
Адрес на възложителя: http://belovo.eu/index.
php
Телефон: +81 2770
E-mail: kmet@belovo.eu
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=833194&mode=view

Възложител: Община Върбица
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 115 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 05/04/2018    Местно време: 16:00 
Отваряне на офертите: гр. Върбица, адми-
нистративната сграда на Община Върбица, 
стая 206

Дата: 10/04/2018    Местно време: 10:00 
За контакти: Бейсим Мехмед Мустафа
Факс: +359 53912005
Адрес: ул. „Септемврийско въстание“ №40
Адрес на възложителя: http://www.varbitsa.
org/
Телефон: +359 53912131
E-mail: beysim@ro-ni.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=832808&mode=view
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Време е за римейк. Вся-
ка година водещите марки 
преразглеждат минало-
то и подготвят реплики 
на шедьоврите на ХХ в. 
- обикновено в модерен 
цвят, тапицерия или из-
работени от друг мате-
риал. Ето какви изненади 
ни очак ват през годината. 

Вернер Пантон: Panton 

Chrome, Vitra

Panton Chair дебюти-
ра на панаира за мебели 
в Кьолн точно преди 50 
години, през 1968 г. През 
2018 г. Vitra издава в чест 
на юбилея две актуализи-
рани версии на легендар-
ния модел: Panton Chrome 
и Panton Glow. За разлика 
от майсторите на свое-
то време скандинавският 
дизайнер Вернер Пантон 
(1926 - 1998 г.) се инте-
ресува от пластмасата 
и други бързоразвиващи 
се изкуствени материали. 
Създавайки репутацията 
на творец, който вижда 
бъдещето, авторът на 
уникалните столове дълго 
време сътрудничи с ком-
панията. За Vitra той про-
ектира първо Flying Chair 
(„Летящият стол“), опти-
мистичен фантастичен 
предмет, който става хит 
на мебелния салон в Кьолн 
през 1964 г. Четири години 
по-късно представя Panton 
Chair, първия стол, извит 
от един лист пластмаса. 
Елегантен и секси, той 
става символ на цяла епо-
ха. Особено след снимки-
те на популярната певица 
Аманда Лиър през 1971 г. 
за списание „Нова“.

Двете нови изделия на 
компанията въплъщават 
мечтата на Пантон - стол 
с огледална повърхност, 
която в онези години е не-
преодолима технологична 

пречка. Chrome получава 
сияещ облик в резултат 
на процеса на метализа-
ция, чрез който метални 
частици са интегрирани в 
многото слоеве лак. Glow 
пък е създаден в сътруд-
ничество с вдовицата 
на Вернер - Мариана Пан-
тон. Предметът е с пет 
слоя лак, съдържащ фос-

форесциращи пигменти, 
които се нанасят ръчно и 
се фиксират с гланцирано 
защитно покритие.

Льо Корбюзие: LC1, LC4 и 

LC3, Cassina

Под ръководството на 
арт директора Патрисия 
Уркиола италианската фа-
брика Cassina отпразнува 
своята 90-годишнина през 
2017-а и в чест 
на юбилея реши 
да  пусне  от-
ново на пазара 
легендарните 
шезлонги на Льо 
Корбюзие LC1 и 
LC4. Те, заедно 
с още няколко 
предмета, виж-
дат бял свят 
през 1928 г., от-
говаряйки на принципите 
на създателя си, който 
смята, че всяка мебел 
трябва да служи като про-
дължение на човешкото 
тяло и да „се държи като 
покорен слуга“. Тапицери-
ята на култовите пред-
мети е изработена от 
екзотични кожи, защото 
оригиналите са вдъхно-
вени от пътешествието 
на Льо Корбюзие и Шарлот 
Периан в Южна Америка. 

Сега LC1 и LC4 изли-
зат в лимитирана серия 
от 400 екземпляра и бяха 

представени на изложба-
та IMM в Кьолн през януа-
ри. Герой на експозицията 
там обаче бе креслото 
LC3. 90 години по-късно то 
получава нов супермек пъл-
неж от пух и пера, както 
и луксозна тапицерия от 
естествена кафява кожа. 
Който и стол да изберете, 
ще го получите със серти-
фикат и специален печат.

Пол Керхолм: PK24, Republic 

of Fritz Hansen

Фабриката Republic of 
Fritz Hansen пусна лими-
тирана серия мебели на 
легендарния датски ди-
зайнер Пол Керхолм (1929 
- 1980 г.), чиито творби 
се оценяват с 5-цифрени 
числа. През 2016 г. компа-
нията отпразнува своя-
та 60-годишнина с ново 
производство на кресло-
то PK22 и масичката за 
кафе PK61, обновявайки 
материалите. „Смятам, 
че стоманата е материал 
със същата художествена 
стойност, както дървото 
и кожата“, е казвал няко-
га Пол Керхолм. Въпреки 
това обаче сега патини-
раната тъмна стомана 
е заменена с набук и сив 
мрамор. Във фирмата на 
Фриц Хансен Пол работи 
около година, но успява да 
създаде прототипи, които 
по-късно стават едни от 
най-добрите на ХХ в. През 
1958 г. датчанинът полу-
чава международно при-
знание и награда за PK22.

От 1982 г. шезлонгът 
PK24 с леките криви и ор-
ганичната форма е може 
би най-разпознаваемият 
сред другите му неща. Не-
говите размери и пропор-
ции се съотнасят с тези 
на френския диван от епо-
хата на рококо. 

Пиер Полен: Ribbon и Slice

Френският новатор 
от втората половина на 

ХХ в. Пиер Полен учил за 
скулптор, но си повредил 
в бой дясната ръка. С 
проектиране на мебели 
се захванал в началото 
на 1950 г., когато тен-
денциите се определят 
от скандинавци и амери-
канци. През 1954 г. Полен 

започва да изработва 
мебели за компанията 
Thonet,  а през 1958 г . 
става дизайнер в  хо -
ландската фирма Artifort. 
По време на дългата си 
кариера проектира ин-
териори за президента 
Жорж Помпиду, като е 
направил за него повече 
от двеста маси, кресла, 
пуфове, лежанки и дивани. 
В стремежа креслото да 
бъде по-комфортно тър-

си нови материали като 
формоваща пяна и калъфи 
от еластичния трикотаж 
Momentum, който дотога-
ва бил използван само за 
производството на бан-
ски костюми. Полен не-
престанно обновява сто-
ла, облекчава неговата 

структура, скрива изцяло 
рамката. 

През 2007 г . ,  кога-
то дизайнерът става на 
80 години, Artifort пуска 
всички от известните 
му мебели, тапицирани с 
дамаската Momentum, но 
с ефектни експресивни ор-
наменти. През 2018 г. по-
пулярните модели - Slice и 
Ribbon, вече са покрити с 
кадифени зелени и розови 
нюанси.

Ribbon

LC4

LC3

LC1

Slice

Chrome

Шезлонгът PK24

Масичката 

за кафе PK61

Glow
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Група студенти от 
школата по архитекту-
ра Bartlett към Лондонския 
университет решили да 
демонстрират свои уме-
ния и да покажат на вели-
ките творци на какво са 
способни в съвременния 
свят. Те са провели инова-
ционно изследване, което 
посветили на търсенето 
на бърз и евтин метод за 
производство на мебели 
с... робот. Mickey Matter 
е универсална система 
за конструиране на ин-
териорни елементи, коя-
то напомня на лего. Тя се 
съсредоточава върху раз-
работването на високо-
ефективен производствен 
метод, използващ процес 
на формоване чрез ком-
пресия. Алуминиеви форми 
в три различни мащаба са 
проектирани и изработени 
с CNC фрезоване. Всяка е 
от две части с обща връз-
ка и това позволява да са 
празни отвътре и леки. 
Използваният материал е 
ABS гранули, но също така 
са тествани и други като 
гипсови композити и гъв-
кави пластмаси. 

С помощта на специал-
но направен вакуумен зах-
ват, прикрепен към индус-
триалното роботизиращо 

рамо, елементите могат 
да се вдигнат от маши-
ната и да се съединяват 
с прост бърз механизъм. 
Сферичната геометрия 
намалява необходимост-
та от висока точност. 
Заоблената повърхност 
помага на парчетата да 
се плъзгат, което увели-
чава скоростта. Те мо-
гат да бъдат засмукани и 
след това да се поставят 
на място. Така леките 
пластмасови части, при-
крепени една към друга, 
оформят маси и столове. 
Според авторите на про-
екта процесът отнема 
много по-малко време от 
триизмерното печатане 
или традиционното произ-
водство. 

Също така за изра-
ботване на мебели с по-
мощта на Mickey Matter 
е необходимо по-малко 
количество материал, 

защото отделните им 
части са кухи. Формата 
на детайлите придава 
футуристичен вид главно 
по функционални причини. 
Както споменахме - за ро-
бота е по-лесно да сглоби 
заоблени повърхности и 
гладки контури. Екипът е 
разработил изчислителен 
метод, основаващ се на 
комбинаторни средства, 
който е  в  състояние 
ефективно да превърне 
тези блокове в сложни, 
функционални структури. 
Алгоритъм тества раз-
лични комбинации, опреде-
ля точките на свързване 
и помага да се изследват 
всички възможности за 
проектиране. Те се комби-
нират помежду си в раз-
лични ротации, като про-
извеждат разнообразие 
от модели. Могат да бъ-
дат оценени по отноше-
ние на ограниченията на 

силата на връзката. След 
това данните се изпра-
щат на робот за монтаж. 

За прототип на про-
цеса екипът от студен-
ти предлага два стола 
и маса. Техният мащаб 
спомага за разработва-
нето на точни правила 
за по-големи интериорни 
ансамбли. Методът може 
да се обогати и да се из-
ползва за серийно произ-
водство на мебели, както 
и за интериорни експери-
менти.

В архитектурен мащаб 
екипът вярва, че тяхната 
система може да се из-
ползва за роботизиране 
на големи строителни еле-
менти във фабрична сре-
да, която след това ще се 
транспортира и монтира 
на място. Архитектур-
ните елементи могат да 
бъдат произведени от 
редица материали като 
бетон, дърво, пластмаси 
и др. Студентите вече са 
заявили, че това е само 
началото, планират да 

реализират 
много инте-
ресен про-
ект, който 
ще изнена-
да.

Изследо-
вателският 
к л ъ с т е р , 
към който 
са  струк -
турирани, 
разработва 
методи за 
проектира-
не за робо-
т и з и р а н о 
производство. Предишни 
години там експеримен-
тират с 3D печат, из-
ползвайки промишлени 
роботи. Тези процеси са 
тествани за мебели като 
например пластмасовия 
стол filigree-chairs-robots. 
При 3D печата обаче, ако 
възникне грешка по време 
на процеса, целият обект 
трябва да бъде започнат 
отново. Създадените мо-
дели не са обратими и не 
могат лесно да бъдат ре-
циклирани.

Новото поколение из-
следвания се превръща в 
дискретно роботизира-
но устройство, а не в 3D 
печатане. По същество 
този процес сглобява ле-
говидните строителни 
блокове в сложни форми. 

Точно като тези на „Лего“ 
те са стандартизирани 
и винаги еднакви. Те мо-
гат да се разбират като 
обемни пиксели - цифров 
метод, който е популярен 
в компютърните визуали-
зации за научен анализ. 
Дискретното роботизира-
но устройство е по-бързо 
от 3D печатането и други 
форми на роботизирано 
сглобяване. То намалява 
разходите, позволява раз-
лични материали и в съ-
щото време поддържа ви-
сока степен на формална 
сложност. Тези свойства 
отварят възможността 
работата на роботите 
да се мащабира до архи-
тектурна скала. Засега 
обаче има ограничение до 
размера на мебелите.

Благодарение на млади-
те предприемачи Крис Кел-
си и Фернандо де лос Риос 
скоро ще има 3D принти-
ращи роботи, приличащи 
на кранове, по строежите 
в Дубай. Двамата, чиято 
централа е в Силициевата 
долина в САЩ, обединяват 
сили с правителството 
на емирството, което оп-
редели, че до 2030 г. 25% 
от сградите в страната 
трябва да бъдат издигна-
ти чрез новата техноло-
гия. „Тя ще промени бранша, 
тъй като можем значител-
но да намалим разходите 
за труд и материали, как-
то и времето за реали-
зация“, е посочил Келси, 
главен изп. директор и съ-
основател на Cazza - тех-
нология за строителство 
чрез 3D принтиране, пред-
ставена през 2016 г. По ду-
мите му 3D принтиращите 
роботи вече могат да пра-
вят ниски сгради, а техно-
логията за изграждане на 
небостъргачи все още се 
тества. 

„Имаме голямо при-
съствие в Дубай, тъй 

като правителството ни 
покани да работим с него 
по бъдещи проекти. Прех-
върлихме част от екипа си 
в емирството“, е споделил 
предприемачът. Миналата 
година 20-годишният Кел-
си и 26-годишният Де лос 
Риос бяха включени в кла-
сацията за млади глобални 
лидери „30 под 30“ на списа-
ние „Форбс“. 

Очаква се през след-
ващите дни 3D принти-
ращите роботи на Cazza 
да бъдат пуснати в про-
дажба. „Страни от це-
лия свят, включително 
Италия, Сингапур, Южна 
Африка и Великобрита-
ния, показват интерес 

към технологията ни“, 
е посочил Келси. Според 
него този факт не е из-
ненадващ. „Това е и най-
устойчивият подход към 
изграждане, който позво-
лява да бъдат използвани 
екологични материали, 
като същевременно нама-
лява строителните отпа-
дъци“, е допълнил той. 

Други компании също 
заявяват, че строят къщи 
с 3D принтери като ки-
тайската Winsun, която 
реализира по десет та-
кива сгради. Това, което 
прави технологията на 
Cazza уникална обаче, е 
нейната мобилност. „Обо-
рудването може лесно да 

бъде използвано и мес-
тено на строителната 
площадка. Ние освен това 
сме единствената фирма, 
която е разработила 3D 
принтиращи технологии 
за голяма височина“, е по-
сочил Келси. В по-широк 
план постижението на 
Cazza е поредният при-
знак за бързия напредък 
на 3D принтирането, из-
вестно още като адитив-
но производство (additive 
manufacturing). Първона-
чално използвана като 
начин за бързо създаване 
на миниатюрни версии 
на модели за определени 
продукти, технологията 
вече е достигнала етап, 
при който големи принте-
ри могат да правят функ-
ционални изделия в реален 
размер за броени дни. „Па-
зарът продължава посто-
янно да се отваря, като 
технологията се развива 
все повече. До пет години 
ще станем свидетели как 
тя се утвърждава като 
нещо обичайно в редица 
развити страни“, е обяс-
нил предприемачът.

Страницата подготви Емил Христов

Според британския астронавт Тимъти Пийк човек 
може да кацне на Марс след 20 години. По думите 
му изстрелването през февруари на ракетата на 
Илон Мъск „Фалкон хеви“ представлява нова стра-
ница в покоряването на Космоса. Пийк е уверен, че 
проектът за международна окололунна станция Deep 
Space Gateway ще изиграе в бъдеще ключова роля при 
усвояването на космическото пространство. „Ней-
ното строителство ще започне най-вероятно през 
2022 г.“, е отбелязал Пийк. „Очаквам с нетърпение 
това да се случи, тъй като станцията ще позволи 
както кацания на Луната, така и създаването на 
транспортна система за полети до Марс“, е допъл-
нил още експертът.

Архитектите от Snоhetta и техният местен 
партньор Vitar AS обявиха най-новия си проект в 
Норвегия за хотел с 360-градусов изглед към ледника 
Свартисен. Svart ще е първият подобен енергийно 
ефективен обект на Арктическия кръг. Идеята е 
хотелът да е във формата на кръгла дървена сгра-
да, разположена върху стълбове, която ефективно 
разширява бреговата линия над фиорда. Използвайки 
формите на летните домове на местните рибари, 
както и на съоръженията за изсушаване на риба, под-
порите за пресичане са направени така, че създават 
двустепенна конфигурация, която оставя минимален 
отпечатък върху средата. Svart ще разполага със 
слънчеви панели на покрива и геотермални кладенци. 
„Чрез изграждането на хотела се стремим да насър-
чим по-устойчивия подход към туризма“, са обяснили 
авторите на проекта.

Проблемът с руските об-
щински жилища се задълбочава 
и много младежи са изправени 
пред проблема да намерят своя 
дом. За целта властите във фе-
дерацията провеждат архитек-
турен конкурс Open International 
Competition for Standard Housing. 
Целта му е да се разработят 
проекти за жилищни сгради, 
които да бъдат изградени за 
30 млн. руснаци до 2025 г.

Победителите ще бъдат обявени 
през май т.г., а организаторите съ-
общиха, че вече са определени 20-те 
финалисти. Стартирал през октомври 
2017 г., руският жилищен конкурс е по-
лучил приблизително 1000 проекта от 
39 държави. Сред водещите финалис-
ти са архитекти от Русия, Холандия, 
Македония, Бразилия, Италия, Слове-
ния и Колумбия. Те ще имат шест сед-
мици да допълнят предложенията си. 
Проектите можете да разгледате на 
електронната страница на конкурса – 
www.dom-competition.ru/
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Мартин Динчев

Започна „София Филм 
Фест”. Тазгодишното из-
дание ще продължи до 29 
март. Програмата съдър-
жа повече от 150 загла-
вия на пълнометражни 
игрални и документални 
филма, както и над 20 къ-
сометражни. Представя-
ме Ви няколко творби на 
седмото изкуство, които 
заслужават специално 
внимание.

Щастлив край 

Поредното провока-
тивно предизвикателство 
на австрийския режисьор 
Михаел Ханеке е посвете-
но на  историята на френ-
ско буржоазно семейство. 
Действието на филма се 
развива в пристанищния 
град Кале и разказва за 
драматичните обрати в 
живота на една общност 
на фона на бежанската 
криза в Европа. 

Дядото в семейството 
изпитва желание да сложи 
край на живота си, синът 
„говори“ тайно в социал-
ните мрежи с чужда жена. 
Има двама внука - разгле-
зено момче със сериозно 
самочувствие и 12-годиш-
но момиче, което е същин-
ски ангел. Единствено 
дъщерята Ана (Изабел 
Юпер), която управлява 
семейния бизнес, е пред-
ставена като своеобразен 
стожер на нормалността.

В „Щастлив край” Хане-
ке не изневерява на специ-
фичния си стил - да бъде в 
ролята на наблюдател на 
своите герои, като този 
похват е реализиран с ин-
тересни визуални реше-
ния. Особено любопитен 
факт около създаването 
на филма е, че френски-
ят актьор Жан-Луи Трен-
тинян, оттеглил се от 
света на киното още 
през 2003 г., се завръща 
на снимачната площадка 
единствено и само зара-
ди Ханеке. Трентинян го 
определя като „един от 
най-великите режисьори 
на нашето време“ и при-
знава, че е готов да играе 
всякакви роли в негови-
те филми. Австрийският 
майстор от своя страна 
неведнъж е споделял, че 
Трентинян е сред най-лю-
бимите му актьори редом 
до Марлон Брандо.

Бикини Муун

В своя нов филм един 
от най-успешните бал-
кански режисьори – Мил-
чо Манчевски, който от 
години живее в Ню Йорк, 
разглежда сериозни теми, 
свързани с човешките цен-
ности, етика и морал. Дви-
жейки се на ръба между 
реалното и въображаемо-
то, тази модерна градска 
приказка използва изразни-
те средства на докумен-
талистиката и поставя 
важния въпрос за начина, 
по който виждаме света 
чрез медиите, и доколко 

истински, реалистично и 
с разбиране към хората е 
представен той.

През погледа на режи-
сьора на документални 
филми Тревър и неговата 
приятелка Кейт се запоз-
наваме с интригуващата 
история на Бикини Муун 
– жена с жив поглед, ши-
рока усмивка, смела, впе-
чатляваща, но с видими 
ментални проблеми. Тя 
живее на улицата и по ду-
мите й се опитва да вър-
не дъщеря си, настанена 
в дом за грижи към соци-
ално слаби хора. Двамата 
документалисти откри-
ват Бикини в център за 
бездомници в Ню Йорк и 
искат да я върнат към 
нормалния живот. Дока-
то й търсят жилище, те 
осъзнават колко сериозно 
и отчайващо е в действи-
телност положението на 
Бикини. В крайна сметка 
Кейт и Тревър канят Бики-
ни да живее заедно с тях 
в дома им, но са изкушени 
да използват историята 
й, за да пожънат успех в 
киното...

Нелюбов

Последният филм на 
един от най-важните съ-
временни руски режисьори 
– Андрей Звягинцев, раз-
казва за жестокия развод 
на Женя и Борис, белязан с 
коравосърдечни обиди, усе-
щане за безизходица и вза-
имни обвинения. Всеки от 
тях има свой нов живот 
и двамата са нетърпели-
ви да започнат на чисто, 
дори това да означава да 
изоставят своя 12-го-
дишен син Альоша. След 
като става свидетел на 
един от скандалите на 
родителите си, момчето 
изчезва…

Колекцията на Звягин-
цев от престижни награди 
и номинации е впечатлява-
ща - над 100 за 14 години. 
„Левиатан“ беше отличен 
за сценария си в Кан 2014, 
„Елена“ получи Специална-
та награда на журито в 
Кан 2011, „Изгнание“ има-
ше приз за най-добър ак-
тьор в Кан 2007, а „Завръ-
щане“ беше удостоен със 
„Златен лъв“ във Венеция 
2003. Едва ли ще има из-
ненадани, ако след броени 
дни той добави към нея и 
първия си „Оскар“…

Квадратът

Провокативната коп-
родукция между Швеция, 
Германия, Франция и Да-
ния беше удостоена със 
„Златна палма“ в Кан, как-
то и с редица други прес-
тижни награди. В центъра 
на събитията е разведе-
ният Кристиян, който ра-
боти като куратор в музея 
за съвременно изкуство. 
Един ден става жертва на 
грабеж, като крадците му 
взимат телефона и бележ-
ника. Той обаче разполага 
с приложение, чрез което 
мобилният му може да се 
проследи, и по този на-
чин се отправя в мисия за 
търсене на справедливост 
в един от най-бедните ра-
йони на Стокхолм. 

Кристиян разпростра-
нява съобщение по пощи-
те на всички обитатели: 
„Знам кой ми открадна 
бележника и телефона!“, 
като назовава място, на 
което вещите му да бъ-
дат върнати. Той не раз-
чита особено на успех в 
това начинание, но не знае 
какво го очаква...

Легендарният испански 
режисьор Педро Алмодовар 
не скрива, че е плакал, ко-
гато е видял филма: „Той е 
посветен на тоталната 
принуда към политическа 

коректност – това е ко-
шмарно и също толкова 
ужасяващо, както и всяка 
друга диктатура. За щас-
тие при все сериозната 
тема филмът демонстри-
ра изключителното въоб-
ражение на неговите ав-
тори. Това е творба, която 
ще пожелая да видя отново 
именно защото е богата и 
предизвикателна, в нея се 
съдържат толкова много 
различни неща. Политиче-
ската коректност може 
да се превърне в истински 
ад – представен по изклю-
чителен начин от майстор 
режисьор в кино история, 
която е важно да бъде ви-
дяна!”

Фокстрот

Осем години след фу-
рора, който предизвика с 
„Ливан“, израелският ре-
жисьор Самуел Маоз пред-
стави във Венеция втория 
си игрален филм „Фок-
строт“ и отново покори 
журито, което му връчи 
приза „Сребърен лъв”. Въ-
преки противоречията на 
политическа основа, кои-
то предизвика историята 
за семейство, оплакващо 
своя син, загинал по време 

на служба в израелските 
отбранителни сили, раз-
търсващата лента бе 
избрана да представлява 
Израел на тазгодишните 
награди „Оскар“. 

Михаел и Дафна са 
покосени от ужасяваща 
мъка, когато офицери от 

армията се появяват на 
вратата им със съобще-
ние за смъртта на тех-
ния син Йонатан. Михаел 
е изнервен от фанатич-
но скърбящите роднини 
и добрите намерения на 
армейските бюрократи и 
докато упоената с лекар-
ства съпруга си почива, 
той е завладян от вихруш-
ка от гняв и изживява един 
необясним обрат в живо-
та, който би могъл да се 
сравни единствено със 
сюрреалистичната военна 
служба на сина му...

Без милост

Даян Крюгер влиза в 
ролята на отчаяна и ре-
шена на всичко жена, коя-
то държи на възмездие за 
избитото си семейство 
и жестоко наказание за 
неонацистката групи-
ровка National Social ist 
Underground.

Немският режисьор 
от турски произход Фа-
тих Акин споделя, че за 
него „Без милост“ е из-
ключително лична твор-
ба. „По някакъв начин аз 
се оказвам в групата на 
„другите” в Германия - за-
ради произхода си. Имам 
черна коса, родителите 
ми са от Турция – аз съм 
сред перфектните мише-
ни за подобни ксенофобски 
атаки. Преди няколко годи-
ни се появи списък в един 
уебсайт на име Nuremburg 
2.0, където бяха изброили 
политици, артисти, хора 
на изкуството и моето 
име фигурираше като ми-
шена за неонацистите. 
Именно това ме провоки-
ра да напиша сценария и да 
снимам този филм, който 

е моят своеобразен отве-
тен удар на безумието, на 
което сме свидетели”.

„Без милост“ спечели 
„Златен глобус“ за най-
добър чуждоезичен филм, 
а журито в Кан удостои 
Даян Крюгер с наградата 
за най-добра актриса.

Щастлив край 

Без милост

Бикини Муун

Фокстрот
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Светослав Загорски

На 210 км от британ-
ската столица Лондон е 
разположен Линкълн. Гра-
дът е административен 
център на графство Лин-
кълншър и през него пре-
минава р. Уидам. Линкълн 
впечатлява с прекрасна 
архитектура и традиции. 

През 47 пр. н. е. римля-
ните превземат същест-
вуващото на това място 
келтско селище и основа-
ват колонията Линдум. 

След  Норманското 
нашествие през 1068 г. 
Уилям I Завоевателя по-
строява крепост, а чети-
ри години по-късно започва 
изграждането на катедра-
ла. 

Оттук се развива и 
търговията с вълна с 
Фландрия – до 1369 г., ко-
гато центърът за продаж-
ба се измества в Бостън. 
Поставя се и началото 
на манифактурното про-
изводство на земеделски 
машини и дренажната 
обработка на почвата за 
борба с наводненията и 
речните наноси. До XVIII в. 
градът остава център на 
земеделски район, но след 
откриването на железни-
цата се развива машино-
строенето. 

Днес Линкълн е туристиче-

ски център,

а посетителите могат 
да се насладят на много-
бройните исторически 
здания, включително ка-
тедралата, крепостта и 
средновековната епархия. 

Селището е разделено 
на две. По-новата част е 
разположена около р. Уи-
дам, а Старият град е на 
по-високо, където са ка-
тедралата и крепостта. 
Свързването на двете те-
ритории става чрез дълга 
пешеходна улица, която е 
избрана за „Най-добрата 
улица в Англия за 2012 г.“. 
Разхождайки се по нея, ще 
минете покрай множество 
малки магазинчета и ти-
пични уютни чайни.

Най-голямата забеле-
жителност на града е 

катедралата. 

Тя е централният ар-
хиепископски храм на 
Англиканската църква в 
Линкълн и в графството 
и е световноизвестна с 
библиотеката си. В нея 
се съхранява от 1215 г. и 
е обществено достъпно 
едно от четирите копия 
на „Великата харта на сво-
бодите“.

Най-старите части на 
храма са свидетелство за 
норманския архитектурен 
стил. Катедралата е чет-
върта по големина във Ве-
ликобритания, а нейната 
кула, издигаща се на 83 м, 
е втората най-висока на 
Острова след тази на 
църквата в Солсбъри.

През 1185 г. по време 
на силно земетресение 
катедралата в Линкълн е 
почти изцяло разрушена. 
През 1192 г. под ръковод-
ството на епископ Свети 
Хуго е започнато строи-
телството на нова. Рели-
гиозната сграда е готова 
през 1235 г., като от ста-
рото здание е запазена 
само западната фасада. 
Днес катедралата в Лин-
кълн е трикорабна и с два 
трансепта, като запад-
ният е по-голям, по-дълъг 
и върху него е построена 
83-метровата кула. Хра-
мът е основно реставри-
ран през 2000 г., като за 
целта е осигурен бюджет 
от 3 млн. евро.

През август 2005 г. 
за снимките на филма 
„Шифърът на Леонардо“ 
Англиканската църква 
отказва да предостави 
Уестминстърското абат-
ство. Настоятелството 
на катедралата в Линкълн 
се съгласява. Срещу това 
получава 100 хил. британ-
ски лири възнаграждение, 

а храмът става основна 
дестинация на безбройни-
те фенове на бестселъра 
на Дан Браун.

Наблизо е разположен 

замъкът,

построен върху стария 
римски град и крепостни-
те стени през XI в. от 
Уилям I Завоевателя. Той е 
един от най-добре запазе-
ните подобни обекти в Ан-
глия. Част от укрепление-
то е използвана за затвор 
чак до XIX в.

Днес замъкът е от-
ворен за разглеждане от 
туристите, като от ог-
ромните му стени се раз-

крива великолепна гледка 
към катедралата, града и 
околностите. Той е огра-
ден от каменна стена, с 
канавки и ровове от всич-
ки страни, с изключение на 
южната. От юг стените 
са прекъснати от две мо-
гили, наречени Моти. Ква-
дратната кула и Кулата на 

обсерваторията са разпо-
ложени върху първата, а на 
втората се издига Кулата 
„Луси“ от XII в., кръстена 
на Луси от Болинбрук, гра-
финя на Честър. 

В Стария град можете 
да посетите друга забе-
лежителност - Еврейска-
та къща. Сградата се 

свързва с процъфтяваща-
та еврейска общност в 
средновековния Линкълн. 
Датира от края на XIII в. 
и е непроменена и до днес. 
От 1973 г. насам е ресто-
рант, а преди това е била 
антикварен магазин.

Еврейската къща 

е построена от мес-
тен варовик. Сградата 
първоначално се състои 
от зала на първия етаж 
над обслужващите и скла-
дови помещения, които 
са на нивото на земята. 
Запазена е почти цялата 
оригинална фасада, както 
и двата романски прозо-

реца и голяма част от 
каменната облицовка на 
горния етаж. И до днес 
над арката на входната 
врата се издига коминът. 
Единствено не са оцелели 
двете колони, които де-
коративно са поддържали 
арката.

Гордост за местните 
жители е и най-високият 
мост в Линкълн, който е 
най-старият в Обедине-
ното кралство от покрит 
тип. Съоръжението е из-
градено около 1160 г., като 
първоначално върху него е 
имало параклис, посветен 
на Томас Бекет. Той е из-
дигнат през 1235 г. от из-
точната страна. Храмът 
е разрушен през 1762 г.

Сегашният ред от 
дървени рамкирани мага-
зини на западната стра-
на на моста датира от 
около 1550 г. Двата горни 
етажа на магазините са 
дърворезбовани, като в 
ъглите им има фигури на 
ангели. Търговските площи 
са частично ремонтирани 
в началото на XX в. под 
ръководството на архи-
текта на Линкълн – Уилям 
Уоткинс. 

Мостове като този са 
били много популярни през 
Средновековието, като 
най-известният е Лондон-
ският, но повечето от тях 
отдавна са разрушени, за-
щото препятствали дви-
жението на корабите по 
реките. 

Линкълн 

предлага на туристите и 

много музеи и галерии за 

посещение.

Музеят на Линкълншър 
е разположен в Стария 
град и предлага на посе-
тителите подробности 
от живота в графството 
през последните 3 века, а 
също така в него се про-
веждат множество излож-
би през годината. Една от 
най-интересните експо-
зиции изобразява живота 
в Линкълншър по време на 
Първата световна война. 
Именно в нея ще видите 
първия в света танк, из-
ползван през конфликта, 
изработен в Линкълн.

Катедралата

Една от вратите, през които се влиза в Линкълнския замък

Улицата, която свързва двете части на града

Покритият мост Еврейската къща
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Construction of a new section of Hemus Motorway to start
By 20 March will be turned the first sod of 9.3 km section Yablanitsa – Boaza road junction 

“By 20 March we start 
the construction of the sec-
tion Yablanitsa – Boaza road 
junction of Hemus Motorway,” 
said the Minister of Regional 
Development and Publ ic 
Works Nikolay Nankov. Con-
tractor of the engineering of 
the 9.3 km section is HVP 
Yablanitsa DZZD, which in-
cludes Hydrostroy AD, Vod-
stroy 98 AD and Patstroy Bur-
gas EOOD. Their contract is 
for BGN 54 990 000, exclud-
ing VAT.  Construction super-

vision was assigned to DZZD 
Consultants Hemus 1 – 2016. 
The company comprises PS 
Consult EOOD, Euroconsult 
AD and Strol-1000 AD. The 
value of their contract is BGN 
595 899.10, excluding VAT. 

The project envisages 
construction of 5 agricul-
tural underpasses, 2 agri-
cultural overpasses and an 
underpass at the municipal 
road from Brestnitsa to the 
Saeva dupka cave. A stage 
connection will be built at 

km 87+600 near the village 
of Brestnitsa with I-4 Koritna 
– Belokopitovo road. The 
motorway section will have 
two lanes of 4 m for motion 
in one direction, two lanes of 
3 m for stopping, a median 
dividing strip - 2 m, leading 
strips and banquets. 

Minister Nankov added 
that geology and design are 
currently being carried out 
in the section of Hemus Mo-
torway between Boaza road 
junction and the intersection 

for Lovech and Pleven from 
road II-35. The construction 
of the 52 km long track will 
be divided into three stages. 
By the middle of the year 
will be announced a public 
procurement contract to se-
lect contractors of the three 
sections. These are Boaza 
– Dermantsi road junction, 
Dermantsi road junction – 
Kalenik road junction and 
from Kalenik road junction to 
the intersection with the road 
Pleven – Lovech. 

In the Regional administration – 
Vratsa, was approved the proposal 
for the State plan admission for the 
school year 2018/2019 for Vratsa 
District. This happened at a meeting 
of the Employment Committee to 
the Regional Development Council. 
In determining the specialties was 
reported that business in the region 
is experiencing a serious shortage 
of staff, which hampers the eco-
nomic development of the poorest 
region in Europe. The admission 
plan for 2018/2019 includes train-
ing of 10 profiles in 19 classes in the 
municipalities Byala Slatina, Vratsa, 
Kozloduy and Roman and training in 
39 professions in 45 classes. Of the 
proposed professions 6 have first 
degree of professional qualification 
in 5 classes, 9 – have a second de-
gree in 13 classes and 24 – have a 
third degree in 27 classes. 

Partnership agreements for dual 

training were signed in Byala Slati-
na, Vratsa and Mezdra. The number 
of classes in this form of training 
is 7 in the three municipalities, of 
which 5 are in Vratsa in 7 profes-
sions – construction technician, 
joiner builder, plumber, machine 
technician, electronics technician, 
applied programmer, technician-
technologist in the food processing 
industry, 1 class – in Byala Slatina, 
in profession fashion technologist 

of clothing and 1 class in Mezdra in 
2 professions –technician in railway 
engineering and electrician of rail-
way equipment.

The Regional Office of the Bul-
garian Construction Chamber in 
Vratsa together with its members 
for years has been working with the 
Dimitraki Hadzhitoshin Vocational 
School in an attempt to revive the 
construction classes and the tradi-
tions of vocational education.

The road Vidin – Botevgrad will 
be completed by December 2021 
and the most difficult sections will 
be ready by the end of 2020. These 
terms were recorded in a decision 
of the Council of Ministers, which is 
a continuation of the cabinet’s man-
agement program for the mandate 
2017 – 2021. The meeting was at-
tended by the regional governors of 
Vidin Albena Georgieva, of Vratsa 
– Malina Nikolova and of Montana 
–Rosen Belchev, as well as by rep-
resentatives of protesters from Vidin 
standing for the faster construction 
of the road. 

“A concrete timetable has been 
drawn up for the project implemen-
tation with clear and consistent im-
plementation steps,” said the Min-
ister of Regional Development and 
Public Works Nikolay Nankov. He 
pointed out that the construction of 
a modern road infrastructure in the 
direction Vidin – Sofia will ensure 

a speeding and comfortable traffic 
from the Danube Bridge 2 to the 
interior of the country and to the 
Aegean Sea along the European 
Transport Corridor №4.

The project Vidin – Botevgrad 
envisages the implementation of 6 
sections. The first stage is Vidin – 
Dimovo with a length of 35.7 km, the 
second is Dimovo – Bela – Ruzhintsi 
– 22.3 km, the third is Ruzhintsi – 
Montana – 40.3 km. The next three 
are Montana – Vratsa - 28.7 km, 
Vratsa – Mezdra  – 9 km, where will 
be made rehabilitation and Mezdra  
– Botevgrad - 33 km. 

“We will announce public pro-
curement for the most difficult sec-
tions within 10 days. They will be 
completed by the end of 2020,” said 
Minister Nankov. He announced that 
the total cost of the project is BGN 
1.6 billion, which will be provided by 
future revenues from tolls and elec-
tronic vignettes. 

Eng. Daniel Panov, Chairman of the Board of NAMRB 
and Mayor of Veliko Tarnovo Municipality:

Iliyana Tsanova, Deputy Managing Director of EFSI:

I expect a strong 2018 construction season 
for municipal projects under EU programs 

By December 2021 the road 
Vidin – Botevgrad will be ready 

Eng. Panov, we are in the 

beginning of 2018. What is 

your assessment regarding 

the activity of the National 

Association of Municipali-

ties in the Republic of Bul-

garia (NAMRB) in 2017? 

NAMRB completed an-
other year of its work aimed 
at providing services to the 
local authorities. We held a 
General meeting of the As-
sociation a few days ago. 
This is the forum where we 
report what has been done; 
we celebrate our successes, 
share the difficulties in our 
common work and accept the 
priorities for next year. 2017 
was the year of caretaker 
government and early parlia-
mentary elections. The new 
parliament and government 
actually began their work in 
the middle of the year. The 
central government’s pace 
of work slowed down in the 
first six months of 2017. This 
prompted us to take urgent 
action to prevent the trans-
fer of new financially not 
secured responsibilities to 
the municipalities. NAMRB 
initiated and organized nu-
merous meetings for solving 
problems of the EU projects 
with beneficiaries the local 

authorities. The efforts of 
the Management Board were 
mainly focused on justifying 
the need for stronger state 
support for municipal activi-
ties and attracting additional 
EU resources. Thanks to our 
intensive work with the cen-
tral administration we man-
aged to increase all transfers 
to the local authorities com-
pared to 2017 in the State 
Budget Act of the Republic 
of Bulgaria for 2018. For the 
delegated activities the in-
crease is by 14.8%, for the 
capital subsidy – 6.5%, and 
4.9% for the local activities. 

Unfor tunate ly,  in  the 
strategic for us process of 
decentralization in 2017 we 
did not make any progress. 
The measures laid down in 
the Decentralization program 
2016 – 2019, albeit limited, 
were not implemented during 

the year. 
NAMRB and the Bul-

garian municipalities have 
successfu l ly  jo ined the 
preparation of the Bulgarian 
Presidency of the Council of 
the EU. Throughout 2017, we 
were proactive and accom-
plished coherent, coordi-
nated and targeted activities 
at national and international 
level. 

How would  you ap-

preciate the cooperation 

between NAMRB and BCC 

and between Veliko Tarnovo 

Municipality and the Cham-

ber? 

The cooperation between 
BCC and Veliko Tarnovo Mu-
nicipality is good and benefi-
cial. The roof of the church 
“St. St. Konstantin and Ele-
na”, which is a monument 
of culture and was built by 
Master Kolyo Ficheto, was 
repaired with common ef-
forts. The temple was forti-
fied and the outer scaffolding 
which stood for decades was 
removed. With the Chamber 
we work in synchronization 
and the expert opinion of the 
builders always matters in the 
realization of projects impor-
tant for the old capital. 

By 2020 the Juncker Plan should mobilize 
EUR 500 B investments 

Mrs. Tsanova, the Eu-

ropean Parliament adopted 

an extension of the term of 

action of the European Fund 

for Strategic Investments 

(EFSI) and the initiative will 

receive additional funding. 

What does this mean for the 

Juncker plan? 

The changes are in a 
positive direction. The EU 
budget guarantee has in-
creased by 10 billion euros 
and now stands at 26 billion 
euros. The target is also in-
creased - to support invest-
ments amounting to 500 
billion euros by 2020. If the 
amendments were not voted, 
the Juncker plan would end 
in July this year. Among the 
other important changes is 
that the focus is on the co-
hesion regions and Bulgaria 
is exactly such region. New 
eligible sectors for funding 
are included, such as bio 
economy and agriculture. We 
have a recommendation that 
at least 40% of the invest-
ments are for the measures 
to combat climate change. 
Enhanced requirements for 
transparency and publ ic 
communication are also in-
troduced. 

How is the implementa-

tion of the Juncker plan go-

ing currently? 

To date, we have ap-
proved over 700 projects in 
all 28 Member States; the 
total value of the invest-
ments are 264 billion euros. 
Advantageous loans and eq-
uity financing for small and 
medium-sized enterprises 
(SMEs) account for the bulk 
of the portfolio – about 30%. 
It is provided through banks 
or equity funds that receive 
funds or a guarantee from 
us. The direct funding to pri-
vate companies for R & D, 
research and innovation fol-
lows. Investments in the en-
ergy sector are third, mainly 
renewable energy projects, 
energy efficiency and mod-
ernization of the existing in-
frastructure. 

What are the challenges 

to optimize the fund activ-

ity? What changes did you 

do or will you do to make it 

more accessible to the can-

didates?

After two years of work 
I think we have got a good 
speed. We hired over 1,000 
people in the European In-
vestment Bank (EIB) group 
to prepare and fund the pro-
ject plans. The European In-

vestment Advisory Hub has 
worked to establish a direct 
relationship with the national 
development banks of the 
Member States acting as 
agents at the local level. For 
example, in Bulgaria we have 
strengthened the capacity 
of the EIB group’s office so 
that businesses have more 
efficient and fast commu-
nication. We have a repre-
sentative for the technical as-
sistance hub based in Sofia 
whose role is to help potential 
candidates to prepare their 
proposals in a quality way. 
With the European Bank for 
Reconstruction and Develop-
ment (EBRD) we are working 
on a project to provide tech-
nical assistance to SMEs 
in drafting their proposals, 
business plans, development 
strategies, etc., by using local 
and foreign consultancy com-
panies. More than 2/3 of the 
costs are covered by us. We 
offer this assistance in Bul-
garia, Romania and Greece. 

in Vratsa District 
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Тенис Бокс

Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА И ПЪРВА ДИВИЗИЯ

След приключването на Първа фаза на Българска 
строителна футболна лига (БСФЛ) първенството на-
влезе в заключителния си етап, като се раздели на Висша 
лига и Първа дивизия. И в двете групи отборите ще игра-
ят по системата „Всеки срещу всеки“ по два пъти, за да 
се определят шампионите. 

В БСФЛ се включиха и тимовете на „Адамант Сървис 
Груп“, Cordeel Bulgaria и „Архитектурно студио Stephen 
George“. Още в първия кръг на Първа дивизия жребият оп-
редели двама от дебютантите да застанат един срещу 
друг - Cordeel Bulgaria и „Архитектурно студио Stephen 
George“. Отборът на Cordeel Bulgaria показа по-добра 
игра и заслужено спечели със 7:3 след точни попадения 
на Милен Кръстев (3), Денис Крол (2), Борислав Даскалов 
и Петър Халачев, а за „архитектите“ точни бяха Йордан 
Начев (2) и Калин Трачев.

Другият дебютант „Адамант Сървис Груп“ победи с 
4:2 „Кондекс“ след голове на Илия Гущеров, Трендафил Те-
нев, Пламен Мерджанов и Никола Яначков. Антон Антонов 
и Красимир Златев отбелязаха за „Кондекс“.

Най-категоричната победа в Първа дивизия записа 
Pipe System с 11:0 над АПИ след голове на Денис Борисов 
и Едуард Емилов (3), Георги Петров и Ивайло Стойчев (2) 
и Христо Киров.

Отборът на „Рутекс“ спечели срещу „Теразид“ с 3:1, 
като капитанът Петър Ванков се отчете с две попа-
дения, а третото за тима на „валяците“ вкара Христо 
Симеонов. Почетният гол за „канарчетата“ беше дело на 
Мартин Станков.

„Строителния техникум“ и „Главболгарстрой“ завър-
шиха 2:2 благодарение на попаденията на Росен Найде-
нов (2) за „ветераните“ и Стефан Пехливанов и Виктор 
Димитров за „ГБС“.

Тимът на „Артекс“ надигра „Монтаж Строителни Кон-
струкции“ с 6:4 във Висша лига след голове на Владимир 
Великов и Стоимен Иванов (2), Артем Тодоров и Алексан-
дър Нацков. За МСК вкараха Александър Генов, Стоян Асе-
нов, Калин Митов и автогол на Христо Минчев.

С хеттрик на Иво Велчев „Инфра холдинг“ стартира с 
победа над „Марибор строй“ с 4:1. Четвъртото попадение 
бе на Димитър Димитров, а почетния гол за противника 
отбеляза Борислав Беширов.

В последния мач, изигран във Висшата лига на БСФЛ, 
отборите на „Контракт сити“ и „Ергодом“ си поделиха 
по една точка след 1:1. „Гражданите“ поведоха след гол на 
Ерсин Георгиев в 30-ата минута на мача, но не им стигна-
ха силите да задържат крехката си преднина и в 49-ата 
минута Йордан Димитров изравни резултата.

Ф
ут

бо
л

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

„Ювентус“ отново доказа класа-
та си в един от най-интригуващите 
реванши от 1/8-финалната фаза на 
Шампионската лига, като надигра 
драматично с 2:1 „Тотнъм“ на „Уем-
бли“, осигурявайки си продължаване 
напред в надпреварата. Двата от-
бора завършиха 2:2 в Торино и ита-
лианците имаха да наваксват сери-
озен пасив. 

Резултатът бе открит в 39-ата 
минута, когато най-добрият играч 
на „Тотнъм“ в мача - Сон Хюн-Мин, 
даде заслужен аванс на лондончани. 
От „Ювентус“ опитаха да отгово-
рят веднага и организираха бързо 
една от малкото си опасни атаки 
през първото полувреме в 42-рата 
минута, когато Коща проби по де-
сния фланг, след което намери Пя-
нич на границата на наказателното 
поле. Шутът на последния премина 
на сантиметри встрани. В крайна 
сметка „бианконерите“ не успяха да 
регистрират нито едно попадение 
през първото полувреме.

Втората част започна с доста 
по-накъсана игра и множество нару-
шения. След 64-тата влезлият като 
резерва Лихтщайнер от „Ювентус“ 
бе изведен по десния фланг, след кое-

то центрира в наказателното поле, 
където Кедира продължи с глава към 
Игуаин, който изскочи зад отбрана-
та и протегна крак, нанасяйки пър-
вия точен удар в актива на отбора 
си - 1:1. Две минути и 49 секунди след 
това Игуаин изведе много добре Ди-
бала, който излезе очи в очи с Лорис 
и отбеляза за 1:2.

До края на двубоя домакините се 

опитаха да изравнят, но торински-
ят гранд показа характер и успя да 
защити преднината си.

В последната минута от редов-
ното време дори и шансът спря „Тот-
нъм“. Прецизен удар на Хари Кейн с 
глава срещна далечната греда, след 
което се разходи по голлинията, но 
в крайна сметка така и не влезе в 
мрежата на Буфон.
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Отборът на „Реал“ 
(Мадрид) също ще е на 
1/4 фаза в Лигата на бо-
гатите. Настоящият 
шампион на Европа изи-
гра още един много си-
лен мач и съвсем заслу-
жено победи с 2:1 ПСЖ 
и във втората среща 
между двата тима. След 
нулево първо полувреме 
Кристиано Роналдо от-
кри резултата в 51-вата минута. Дани Алвеш загуби нелепо топката и 
на практика позволи опасна контраатака на мадридския тим. Асенсио 
спринтира напред и я подаде на Лукас Васкес, а той на Кристиано, кой-
то реализира с глава за 0:1. Това бе попадение номер 102 на португалеца 
в Шампионската лига. Нещо повече, головата машина на испанците 
отбеляза в девети пореден мач в Лигата на богатите, нещо правено 
единствено от Рууд ван Нистелрой, и то преди 15 години.

В 66-ата Марко Верати получи втори жълт картон от съдията 
Феликс Брих, с което ПСЖ остана и с човек по-малко. 

В 69-ата Асенсио уцели дясната греда на вратата на Ареола с 
удар от десет метра. В 71-вата най-сетне парижани стигнаха до гол, 
реализиран от Кавани за 1:1. В 80-ата минута домакините отново лесно 
загубиха топката и се получи опасна контра за гостите. Кристиано 
подаде надясно, след центрирането Рабио не успя да изчисти добре. 
Топката попадна у Каземиро, той шутира от 16 м, тя се отби в тялото 
на Маркиньос и сериозно промени посоката си, което я направи неспа-
сяема за вратаря и „Реал“ поведе в резултата - 2:1.

Старши треньорът на испанците Зинедин Зидан също остана много 
доволен от изхода на срещата. 

„Започнахме много добре, бяхме напълно съсредоточени. Мисля, че 
победата ни е заслужена. Длъжен съм да поздравя играчите, защото 
мачът не беше никак лесен. Атмосферата на стадиона беше фантас-
тична“, заявил той пред журналисти. 

След като Джосеп Гуардиола бе дал 
почивка на някои ключови играчи, от-
борът на „Базел“ изненада с 2:1 „Ман-
честър Сити“ при гостуването си в 
мача-реванш между двата тима от 
1/8-финалите в Шампионската лига. 

Швейцарците загубиха с 0:4 пър-
вия двубой. На терена в Англия Габриел 
Жезус даде преднина на домакините 
още в 8-ата минута, Мохамед Елюнуси 
изравни в 17-ата, а Михаел Ланг оформи 
крайния резултат в 72-рата, носейки 
обрата в полза на „Базел“.

„Ливърпул“ с лекота се класира за 
1/4-финалите, след като направи нулево 
реми с „Порто“, но всичко бе ясно още 
след първия мач, в който англичаните 
победиха съперника си като гост с 5:0. 
Макар да не предложи очакваното голо-
во шоу, двубоят бе доста интересен. 
Освободени от напрежението, и двата 
тима се постараха да покажат хубав 
футбол, а „Порто“ се представи далеч 
по-добре, отколкото на „Ещадио до Дра-
гао“, и също можеше да стигне до по-
бедата. Равният резултат се запази и 
„Ливърпул“ ще играе първия си четвърт-
финал в турнира от 2009 г. насам.

Жребият за турнира в Индиън Уелс, 
който е първи от серията „Мастърс“ за 
годината, вече е изтеглен. Най-добри-
ят роден тенисист Григор Димитров 
ще започне участието си директно от 
втория кръг, като негов съперник ще е 
победителят от мача между Фернандо 
Вердаско и Гуидо Пея. Ако го надиграе, 
българинът може да срещне в третия 
кръг добре познатия му Андрей Рубльов, 
а на осминафиналите най-вероятно ще 
го чака Роберто Баутиста Агут или 
Алберт Рамос-Винолас.

По-нататък пътят на първата ни 
ракета може да се пресече с Кевин 
Андерсън или Ник Кирьос, а на полу-
финалите е възможен сблъсък с вода-

ча в световната ранглиста Роджър 
Федерер.

Григор никога не е стигал по-напред 
от трети кръг в Индиън Уелс. През ми-
налия сезон той отпадна на същата 
фаза след драматична загуба от Джак 
Сок. 

Федерер, който е шампион в надпре-
варата от 2017 г., също стартира от 
втория кръг, а първият му противник 
ще е един измежду Райън Харисън и Фе-
дерико Делбонис.

Петкратният победител в тур-
нира Новак Джокович ще играе срещу 
квалификант във втория кръг, но след 
това почти сигурно ще срещне Кей 
Нишикори. 

Джоузеф Паркър про-
дължава да води усилена 
подготовка за предсто-
ящия боксов мач срещу 
Антъни Джошуа. Двама-
та ще се срещнат на 31 
март в Кардиф, а побе-
дителят ще получи све-
товните титли в тежка 
категория на четири от 
големите боксови органи-
зации. За своите трени-
ровки Паркър предпочете 
Лас Вегас вместо родна-
та Нова Зеландия. 

„Плажната ивица е 
само на 15 - 20 минути 
път оттук. Обстановка-

та е спокойна. Мога да се 
концентрирам върху бо-
кса. За мнозина Лас Вегас 
е странен избор, защото 
хората идват тук да се 
забавляват. Тренирам, да-
вам почивка на мозъка си 
и имам време за себе си“, 
е заявил той пред журна-
листи. 

В момента 26-годиш-
ният боксьор е носител 
на титлата на Светов-
ната боксова организа-
ция. В кариерата си той 
има 24 победи - 18 от тях 
с нокаут, и нито една за-
губа.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИКУЛТУРАОБЩИНИ
Между 
маслиновите 
дървета на Ван Гог

Перник - важен административен, 
икономически и транспортен 
център

Ярославъл –  
в Златния пръстен 
на Русия

Годишната награда 

за 2013 г. на НСОРБ 

в категория 

„Печатни медии“

Почетен плакет 

на ВСУ „Любен 

Каравелов“

2017 г.

Юбилеен 

плакет на 

ВТУ „Тодор 

Каблешков“

2017 г.

Годишната награда 

на ББАПБ „Медия на 

годината“ за 2014 г. за 

принос в областта на 

пътната безопасност

Наградата за 2010 г. на 

Съюза на юристите в 

България  и на Висшия 

съдебен съвет за 

публикация в централния 

печат на правна тематика 

и за точно и обективно 

отразяване дейността на 

съдебната система

Наградата за 2014 г. 

на Националната 

асоциация на 

медиаторите и 

Съюза на юристите в 

България за специален 

принос и подкрепа 

за утвърждаване на 

медиацията
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Елица Илчева

Майсторите на купа-
жа – шведите от Chapters 
of Ampersand, базирана в 
Гьотеборг, отдавна са 
станали синоним на из-
искана естетика, на ул-
тра съвременния дизайн, 
високо качество и вечна 
класика с уклон към раз-
коша. В този случай от 
компанията са обедини-
ли националните тради-
ции в производството на 
стъкло и уникалния вкус 
на коняка с повече от 60 
години стареене. Резул-
татът е Et №1. Общо 300 
бутилки са произведени 
от еликсира, като всяка 
има индивидуален сериен 
номер и подпис на хората, 
участвали в създаването 
й. Цената е 8300 евро. 

Когато става въпрос 
за изкуството да се про-
извежда коняк, все пак 
всичко се свежда до уме-

нието на майстора в из-
бата. Et №1 е направен в 
сътрудничество с коняч-
ната къща Tiffon. Те съче-

тават Grande Champagne 
Cognac, дестилиран през 
1974 г., Grande Champagne 
Cognac от 1943 г. и сър-

цевината на напитката - 
Phylloxera от 1870 г. 

Еликсирът е с цвят на 
кехлибар и вкус на ванилия 
и сладък ирис. С  отпива-
нето носът усеща интен-
зивна и почти непреодо-
лима сложност: стафиди, 
след това канела и тъмна 
череша. На небцето се 
хващат кленов сироп, ня-
кои нотки на свеж тютюн 
и леко балсамов и умерен 
сладък вкус. Завършекът е 
много по-светъл и по-ожи-
вен с препечени дървесни 
нотки. 

Неповторимата на-

питка е налята в бутил-
ки с формата на рог или 
люта чушка, проектира-

ни от шведския художник 
стъклописец Горан Уорф и 
направени от стъкларите 
Ян-Ерик Рицман и Свен-Ак 
Карлсон. В ръчната из-
работка са използвани 
някои от най-модерните 
техники за създаване на 
кристали.

Горан Уорф е емблема-
тичен творец, който въ-
преки че притежава една 
от най-малките леярни 
в шведското кристално 

кралство, е сред най-нап-
редничавите и опитни спе-
циалисти. Всъщност, два-
ма от неговите експерти 
занаятчии изнасят лекции 
за изкуството на стъклар-
ството в цял свят. 

Бутилките са опако-
вани в кутии от шведски 
дъб, вътре са облицовани 
със син плат, маркирани с 
индивидуални серийни но-
мера, както и сертификат 
за автентичност.
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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

Овен това 
бяха изготвени 

промените, които 
се представиха 
за обществено 

обсъждане

Блондинка се връща 
разтревожена вкъщи 
и пита мъжа си:
- Къде са децата?
- На английски!
- Офф, добре! Where 
are the children?
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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


