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Свилена Гражданска 
Ренета Николова

Ръководството на Камарата на строи-
телите в България стартира поредица от 
работни срещи. По инициатива на КСБ в цен-
тралния й офис браншовите организации в 
строително-инвестиционния процес – КСБ, 
Камарата на инженерите в инвестиционно-
то проектиране, Българска браншова камара 
„Пътища“, Камарата на архитектите в Бъл-
гария, Камарата на инженерите по геодезия,  
Съюзът на архитектите в България, създа-
доха работна група. В нея ще се подготвят 
общи становища и предложения за промени в 
нормативните актове. За неин председател 
бе избран инж. Мирослав Мазнев, изп. дирек-
тор на КСБ. Законът за устройство на тери-

торията и Законът за обществените поръчки 
са сред приоритетните нормативни актове, 
по които групата ще работи. Гост на съби-
тието бе арх. Иван Несторов, началник на Ди-
рекцията за национален строителен контрол. 

Първата от срещите на Камарата с ръ-
ководствата на институциите бе с кмета 
на Столичната община Йорданка Фандъко-
ва, заместника й по направление „Транспорт 
и транспортни комуникации“ Евгени Крусев и 
главния архитект на София Здравко Здравков. 
Бяха дискутирани темите за нормативната 
уредба, касаеща сектора, изпълнението на 
инфраструктурните проекти, възможности-
те за съвместна работа за повишаване на ка-
чеството на строителството, въвеждането 
на иновации при реализацията на обектите и 
др. Ръководствата на КСБ и СО се договориха 

да проведат среща, на която Столичната об-
щина да представи инвестиционната си про-
грама за 2018 г. и 2019 г. пред УС на Камарата. 

Последваха работни срещи с ръководство-
то на Държавен фонд „Земеделие“ – Разпла-
щателна агенция, както и с министъра на 
туризма Николина Ангелкова. 

До края на март на ръководството на КСБ 
предстоят срещи с министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството Николай 
Нанков, министъра на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията Ивайло 
Московски, министъра на околната среда и 
водите Нено Димов, Министерството на об-
разованието и науката. В началото на април 
е планирана среща с ръководствата на АПИ 
и на НСОРБ. 

Повече за срещите на страници 3, 8 и 9

ТЕМА

 стр. 16-17

Справочник на 
СОАПИ представя      
преимуществата 
на София като                          
бизнес дестинация

ИНТЕРВЮ

 стр. 6-7

КСБ – ПРОФЕСИОНАЛНА 
КВАЛИФИКАЦИЯ

 стр. 10

Провеждат се 
регионалните етапи 
на състезанието 
„Най-добър млад 
строител“

Светослава Георгиева,  
изп. директор на „Фонд мениджър 
на финансовите инструменти  
в България“ ЕАД:

Очаквам 
до края на 2018 г.  
да стартират работа 
трите фонда за градско 
развитие 
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29 март

Инж. Симеон Пешов – почетен председател на КСБ

Мартин Славчев

Областният съвет (ОС) на ОП на 
КСБ – София, проведе редовното си ме-
сечно заседание. То беше последното, 
председателствано от инж. Илиян Тер-
зиев, който през февруари бе избран за 
председател на Управителния съвет (УС) 
на КСБ. За негов заместник ОС на ОП 
на КСБ – София, номинира инж. Любомир 
Качамаков - член на ИБ и на УС на КСБ, 
ръководител секция „Високо строител-
ство“ към КСБ и представител във FIEC 
на групата държави от Централна и Из-
точна Европа, както и член на Съвета на 
директорите на в. „Строител“. На засе-

данието присъстваха и изп. директор на 
Камарата инж. Мирослав Мазнев, и инж. 
Благой Козарев – член на Изпълнително-
то бюро на КСБ и на УС, ръководител на 
секция „Хидротехническо строителство, 
ВиК мрежи и съоръжения“. 

Областният съвет реши извънредно-
то Общо събрание на ОП на КСБ – София, 
да се проведе от 9.00 ч. на 29 март в 
централния офис на Камарата. 

Членовете на Областния съвет бяха 
запознати с изпълнението на решенията 
от предходното заседание през февруари. 
Инж. Терзиев информира присъстващите 
за срещата на ръководството на Кама-
рата с другите браншови организации. 
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ОП на КСБ – Велико Търново 

Областно представителство на КСБ 
- Велико Търново, заедно със „Строителна 
квалификация” ЕАД проведе ежегодните си 
обучения по здравословни и безопасни ус-
ловия на труд (ЗБУТ). За фирмите, вписани 
в Централния професионален регистър на 
строителя, и членове на КСБ курсовете 
бяха напълно безплатни и преминаха в три 
части: „Длъжностни лица по безопасност и 
здраве в строителството“, „Координатор 
по безопасност и здраве в строителство-
то“, „ЗБУТ за контрол върху качеството 
на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност“. В рамките на 
деня бяха обучени над 120 души от област-
та.

Лектор на курса бе доц. д-р инж. Вен-
цислав Стоянов, декан на Строителния фа-
култет на ВСУ „Любен Каравелов“. Той за-
позна курсистите с приликите и разликите 
между длъжностно лице и координатор по 
безопасност и здраве, като им разясни и 
тяхната роля в процеса на работа. 

Лекциите бяха съобразени със съвремен-
ните изисквания, компетенциите и умени-
ята, които трябва да притежават хората, 
изпълняващи тези длъжности, както и с въ-

Недялка Маргаритова 
ОП на КСБ - Смолян

В ОП на КСБ – Смолян, се проведе курс за 
„Длъжностни лица по здраве и безопасност 
при работа“, „Координатори по здраве и без-
опасност при работа“ и „ЗБУТ за контрол 
върху качеството на изпълнение на строи-
телството и за съответствие на влагани-
те в строежите строителни продукти със 
съществените изисквания за безопасност“. 
Традиционно той се организира от ОП на КСБ 
– Смолян, и „Строителна квалификация“ ЕАД 
поне два пъти в годината, за да се обхване 
нарастващият интерес към него от страна 
на строителните фирми - членове на Камара-
та, от региона. Лектор на събитието беше 
доц. д-р инж Лъчезар Хрисчев – преподавател 

в УАСГ, който наред с изчерпателен поглед 
върху теорията представи и множество 
примери от практиката, свързани с безо-
пасността при работа и проблемите, които 
произтичат от нейното неспазване. 

Залата на Планетариума събра 113 пред-
ставители на компаниите за „Длъжностни 
лица по здраве и безопасност при работа“ и 
„Координатори по здраве и безопасност при 
работа“. „ЗБУТ за контрол върху качество-
то на изпълнение на строителството и за 
съответствие на влаганите в строежите 
строителни продукти със съществените 
изисквания за безопасност“ бе посетен от 
62 души. По думите на присъстващите лек-
торите са на изключително ниво не само по 
отношение на теорията, но и по отношение 
на практиката. 

Станислава Босева-Минковска 
ОП на КСБ - Плевен

За служителите на вписаните в Цен-
тралния професионален регистър на стро-
ителя и членовете на КСБ фирми ОП на КСБ 
– Плевен, и „Строителна квалификация“ ЕАД 
организираха обучение във връзка с Наредба 
за управление на строителните отпадъци и 
за влагане на рециклирани строителни ма-
териали, обнародвана в Държавен вестник 
на 5 декември 2017 г. В него се включиха и 

представители на ОП на КСБ - Ловеч. Лектор 
на семинара беше доц. д-р инж. Венцеслав 
Стоянов - катедра „Ниско строителство“ 
към Строителния факултет на ВСУ „Любен 
Каравелов“, София.

По време на курса се представиха поня-
тията при управлението на строителните 
отпадъци, квалификация, опасни и нежелани 
компоненти, методи за третиране, включи-
телно и на строителната площадка, изиск-
вания на националната нормативна уредба 
и др. 

проси по наболели теми от практиката на 
фирмите от бранша. Разгледана бе специфи-
ката на дейността по ЗБУТ, както и преван-
тивните методи, обхващащи съвкупност 
от предварителни предпазни средства при 
управление на риска по време на работа. 
За успешното прилагане на мерките са из-
ключително важни редовните инструкта-
жи на персонала, технологичните условия, 
при които се работи, и т.н. Доц. Стоянов 
акцентира върху динамиката на норматив-
ната уредбата по ЗБУТ, дадени бяха насоки 
да се търсят винаги последните издания на 
документите. Програмата обхвана редица 
законови наредби, стандарти и документи, 
въз основа на които се регламентира рабо-
тата на лицата, изпълняващи длъжността 
на координатор и длъжностно лице по безо-
пасност и здраве. 

Проведените съвместни проучвания и 
натрупаният опит относно необходимост-
та от обучения според нуждите на строи-
телния сектор допринесоха за разширяване 
на предлаганите квалификационни курсове, 
провеждани от ОП на КСБ - Велико Търново, 
със съдействието на „Строителна квали-
фикация” ЕАД. В бъдеще се планира орга-
низацията на нов - „Строителни скелета 
- безопасност при монтаж, експлоатация и 
демонтаж“. Вече има фирми от областта, 
проявили интерес към това предложение, 
като те са запознати с възможността 
обученията да протичат на местно ниво 
при сформиране на групи от 15 души.

От все сърце Ви пожелаваме здраве, още много професионални успехи и лично 
щастие! Хубав празник! 
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Росица Георгиева

„Художествена галерия за съвременно 
изкуство, разположена в подземията на 
бившия мавзолей, може да отвори врати до 
2 - 3 години. Ако конкурсът за обновяване на 
Зона 3 от градския център, който предстои 
да стартира, протече бързо и без пробле-
ми, тогава срокът може да се съкрати“, за-
яви зам.-кметът по направление „Култура, 
образование, спорт и превенция на зави-
симости” на Столичната община доц. д-р 
Тодор Чобанов пред журналисти. Решение-
то за обособяването на новата културна 
институция беше взето от Столичния об-
щински съвет в началото на февруари. От-
пуснати бяха и 100 хил. лв. за извършване 
на строително-монтажни дейности върху 
имота. Доц. Чобанов обясни, че подземно-
то пространство, което ще се превърне 
в място за експониране на творби на съ-
временни автори, е близо 1500 кв. м. „Пред-
полагам, че конкурсът за обновяването на 
Зона 3 ще тече паралелно с този за новата 
галерия. Екипите, работещи по двете зада-
ния, ще трябва да се координират”, обясни 
доц. Чобанов. Той не се ангажира каква ще 
е необходимата сума за обновяването на 
подземията. 

Мартин Славчев
Ренета Николова

Дванадесет компании и 
брокери на недвижими имо-
ти бяха отличени по време 
на третото издание на „Го-
дишни награди на Imoti.net”. 
Конкурсът привлече над 200 
компании, които се включиха 
в надпреварата за най-до-
брите агенции и експерти 
в бранша за 2017 г. Съби-
тието, което се състоя на 
21 март в новия шоурум „М 
Кар София“, събра редица 
представители на сектора. 
Сред официалните гости 
бяха инж. Любомир Качама-
ков - член на ИБ и на УС на 
Камарата на строителите в 
България (КСБ), ръководител 
секция „Високо строител-
ство“ към КСБ и предста-
вител във FIEC на групата 
държави от Централна и Из-
точна Европа, както и член 
на Съвета на директорите 
на в. „Строител“, зам.-минис-
търът на икономиката Лъче-
зар Борисов, зам.-кметът на 
Столичната община по на-
правление „Финанси и сто-
панска дейност“ Дончо Бар-
балов, главният архитект на 
София Здравко Здравков, доц. 
д-р Маню Моравенов от Ви-
сшето училище по застрахо-
ване и финанси (ВУЗФ) и др. 
Медиен партньор на събити-
ето бе в. „Строител“.

Инж. Качамаков, който 
беше и член на журито на 

конкурса, връчи призовете в 
категория „Бизнес имот на 
годината“. Първа награда 
спечели „Уолтопия Колайдър 
Център“, а „Карачи – Терма-
лен комплекс – Св. Св. Кон-
стантин и Елена“ и „НИКМИ 
Милениум Център – София“ 
се наредиха на второ и тре-
то място. 

„Благодаря на организа-
торите за това, че за първи 
път тази година сред прес-
тижните награди е вклю-
чена и категория „Бизнес 
имот на годината“, както 
и за това, че Камарата на 
строителите в България бе 
поканена да се включи в жу-
рито“, заяви инж. Качамаков. 

„Предизвикателството 
беше сериозно поради голе-
мия брой, и то атрактивни 
жилищни и бизнес имоти. За 
мен е удоволствие да връча 
наградите за „Бизнес имот 
на годината“, като искам да 
отбележа, че в категорията 
бяха номинирани и здания с 
търговско предназначение, 
а не само офис и корпора-
тивни сгради. Категори-
ята е нагледен пример за 
резултата от събирането 
на сериозен инвеститор и 
сериозен строител. И той 
е успешната реализация на 
обектите“, каза още той. 
„Строителните компании, 
изпълнили имотите, класира-
ни на 1-во, 2-ро и 3-то място, 
са с доказан опит и капаци-
тет, вписани са в Централ-

ния професионален регистър 
на строителя на КСБ, което 
гарантира сигурност на ин-
веститора“, подчерта инж. 
Качамаков. „Високото стро-
ителство отбеляза ръст 
през изминалата година, 
една тенденция, която се 
надяваме да продължи и през 
настоящата 2018 г. Пожела-
вам на следващото издание 
на конкурса журито да бъде 
още по-затруднено при своя 
избор от много и качествено 
реализирани обекти, които 
да се състезават за тази 
престижна награда. Тя е 
признание и за работата на 
нашите членове, строител-
ните фирми, които променят 
инфраструктурата, градска-
та среда, строят съвремен-
ни и модерни сгради, правят 
местата, в които живеем, 
по-удобни и красиви”, каза 
инж. Любомир Качамаков. 

„Радвам се, че в София се 
появяват добри продукти и 
се излезе от практиката за 
бърза препродажба на жили-
щата“, каза главният архи-
тект на столицата Здравко 

Здравков, след като връчи 
наградата в категория „Жи-
лищен имот на годината”. 
Той изтъкна, че излизащите 
на пазара жилищни сгради 
трябва да са устойчиви и да 
имат отношение към хора-
та, които ги обитават. На 
първо място в тази кате-
гория се нареди BLD ALBA, 
следвана от „Изгрев 132“ и 
„Еделвайс 3“.

 „Според повечето прог-
нози глобалната и европей-
ската икономика ще постиг-
нат растеж от 2,5% тази 
година, докато очакваният 
ръст на българската е 4%“, 
заяви зам.-министърът на 
икономиката Лъчезар Бори-
сов, който връчи призовете 
в категория „Дебют на аген-
ция за недвижими имоти“. 
Първо място спечели „Ан-
тре“, а за второто успя да 
се пребори Stonehard. 

Зам.-министър Борисов 
посочи, че имотите са най-
чувствителният сектор на 
икономиката и правител-
ството работи за намалява-
не на административните 

тежести и за развитието 
на компаниите. Той цитира 
неотдавнашно проучване, 
според което пазарът на 
бизнес имоти у нас е постиг-
нал ръст от 153% за 2017 г. 
на годишна база и това по-
ставя страната ни на първо 
място сред 60 държави. 

Най-добра агенция за не-
движими имоти на годината 
стана „Явлена“. Наградата 

бе връчена от доц. д-р Маню 
Моравенов от Висшето учи-
лище по застраховане и фи-
нанси. Потребителите също 
дадоха своя вот и отличи-
ха победител – най-добра 
агенция за недвижими имо-
ти в тази категория стана 
„Мирела“. Наградата беше 
връчена от зам.-кмета на 
Столичната община Дончо 
Барбалов.

Росица Георгиева
Ренета Николова

Ръководството на Камарата на строителите в Бъл-
гария (КСБ) и министърът на туризма Николина Ангелкова 
обсъдиха възможностите за сътрудничество по въпроси 
от взаимен интерес. Това стана по време на проведена 
работна среща. От страна КСБ участваха председате-
лят на Управителния съвет инж. Илиян Терзиев, инж. Лю-
бомир Качамаков, член на Изпълнителното бюро и на УС, 
инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, и Ренета 
Николова, ПР на КСБ, прокурист и главен редактор на в. 
„Строител”.  Инж. Терзиев изрази готовност КСБ да под-
помага Министерството на туризма с експертизата, 
която притежава. 

Повече четете в следващия брой на в. „Строител”
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Вестник „Строител“ бе медиен партньор на третото 
издание на „Годишни награди на Imoti.net”
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Свилена Гражданска 

Със Заповед на ръководителя на Упра-
вляващия орган на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 2020“ („ОПРР 
2014 – 2020“) и зам.-министър на регио-
налното развитие и благоустройство-
то Деница Николова до 15 май 2018 г. се 
удължава срокът за кандидатстване по 
процедурата „Регионална здравна инфра-
структура“. Това съобщават от пресцен-
търа на Министерството на регионал-

Десислава 
Бакърджиева

Второкласният път 
II-86 Смолян – Мадан в 
района на с. Тикале тряб-
ва да остане затворен в 
следващите месеци зара-
ди опасност от свличане 
на скална маса. Работи се 
усилено по изграждането 
на обходния му път и се 
очаква до края на следва-
щата седмица новата от-
сечка от близо 1,5 км да 
бъде асфалтирана и обез-
опасена. Това стана ясно 
на брифинг в Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ (АПИ), на който бяха представени ос-
новните изводи от доклада на експертите, 
проучили срутището на II-86, което се акти-
вира на 6 март. Резултатите представиха 
председателят на Управителния съвет на 
АПИ инж. Дончо Атанасов, членът на УС на 
АПИ и почетен председател на Камарата 
на строителите в България инж. Светослав 
Глосов и доц. д-р Стефчо Стойнев от Минно-
геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, 
който е и ръководител на работна група, 
изготвила становище и препоръки за про-
блемната зона.

Инж. Дончо Атанасов съобщи, че новата 
отсечка ще e през с. Влахово и ще удължи 
пътя на шофьорите с 600 - 800 м. По него ще 
преминават само леките автомобили и бусо-
ве, а тежкотоварният трафик ще продължи 
да използва обходния маршрут през Рудозем. 
„Продължаваме да обследваме срутището. 
Прави се геодезическо заснемане и допълни-
телни геоложки проучвания, които трябва 
да се извършат в целия засегнат участък. 
На базата на изготвените проучвания и на 
продължаващите задълбочени изследвания 
ще се предприемат и бързи мерки по укреп-
ването. Най-важното е, че всички институ-
ции работим в пълен синхрон“, допълни той. 
Председателят на УС на АПИ обясни, че през 
последните дни са решени редица въпроси, 
свързани с обследването на водопровода и 
на 110-киловолтовия далекопровод, премина-
ващи на 200 м над срутището. Засега те 
не са засегнати от него и функционират 
нормално.

Доц. д-р Стефчо Стойнев посочи, че ра-
ботната група е извършила подробен оглед 
и детайлна картировка на участъка от II-86, 
замервания на структурата на масива, про-
веждане на геодезични изследвания и изграж-
дане на мониторингова система, чрез която 
се следи динамиката на свлачищно-срутищ-

ния процес. След обработката на данните 
експертите са установили, че свлачището 
е възникнало внезапно без видими признаци 
за деформирането на тази зона, както и че 
съществува опасност от по-нататъшно 
развитие на този процес. „Свличането на 
скална маса продължава, като периодично 
падат блокове. След като скалните матери-
али се обрушат, настъпва процес на бавна 
релаксация и стабилизиране. В момента се 
намираме в активен стадий на развитие, но 
постепенно ще започне затихване“, комен-
тира доц. Стойнев.  

„Платното е в сравнително добро със-
тояние. Въпреки това на този етап не е 
допустимо разчистване, тъй като падна-
лите блокове имат контрафорсна роля и те 
задържат както обрушените части, така 
и пакета от скали нагоре“, предупреди доц. 
Стефчо Стойнев. Той обяви, че работната 
група препоръчва на АПИ да изчака процеса 
на затихване и пътят Смолян – Мадан да ос-
тане затворен. 

На пресконференцията инж. Светослав 
Глосов разясни, че в някои публикации неко-
ректно е представена информация, свързана 
с подаден сигнал в АПИ на 18 декември 2017 г. 
Той е постъпил от гражданин от региона, 
който е сигнализирал, че има опасност от 
срутване на скална маса на пътя Смолян – 
Мадан. Инж. Глосов подчерта, че става дума 
за друг участък от второкласното трасе, а 
не за настоящото срутище. „В сигнала се 
посочва отсечката от км. 109+450 до км. 
109+600. Още същия ден поискахме от об-
ластното пътно управление да направи оглед 
на мястото и да докладва за състоянието 
му“, обясни инж. Глосов. Той допълни, че тази 
зона се следи системно. По думите му там е 
имало паднали камъни, но те своевременно са 
били почиствани. Инж. Глосов допълни, че ще 
се предвиди укрепването и на този скат, за 
да не се допускат свлачищни процеси.

Десислава Бакърджиева

„Все повече нараства значението на 
комбинирания транспорт с оглед осигуря-
ване на по-екологичен, по-евтин и същевре-
менно по-бърз превоз на товарите. Евро-
пейското законодателство в тази област 
има нужда от ревизия, за да послужи като 
инструмент за развитие на мултимодални-
те връзки между съществуващите транс-
портни системи и изграждането на нови 
в ЕС.“ Това е заявил зам.-министърът на 
транспорта, информационните технологии 
и съобщенията Велик Занчев при откриване-
то на среща на високо ниво на тема „Мул-
тимодален транспорт за Европа“, която се 
проведе в София. Във форума са участвали 
еврокомисарят по транспорт Виолета Булц, 
министри и зам.-министри на транспорта 
от страните от Западните Балкани и ЕС, 
както и представители на българските и 
европейските институции, свързани с от-
расъла. Това съобщиха от Министерството 
на транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията. 

„Вече започнахме преразглеждането на 
Директивата за създаване на общи правила 
за комбиниран транспорт на стоки“, е посо-
чил Велик Занчев.

Зам.-министърът е подчертал още, че е 
от съществено значение прехвърлянето на 
товарите от автомобилния към железопът-
ния, вътрешноводния и морския транспорт. 
„Създаването на благоприятни условия за 
развитие на мултимодалния транспорт и 
логистиката изисква изграждане на съвре-
менни интермодални терминали на тери-
торията на пристанищата и в точките, в 
които се пресичат основните направления“, 
е заявил той.

В обръщението си Виолета Булц е под-
чертала, че мултимодалността изисква 
общ подход към всички видове транспорт с 
акцент върху проектите с висока добавена 

стойност. След дебата с министрите ев-
рокомисарят даде пресконференция за бъл-
гарските медии. Тя обясни, че на форума са 
дискутирани възможностите за постигане 
на по-устойчиви и ефективни транспортни 
и логистични вериги в Европа и извън нея. 
„Секторът допринася за конкурентоспосо-
бността в много и различни области. Тър-
сим повече зелени решения. Сега, с Българ-
ското председателство, се опитваме да 
ангажираме в това и Западните Балкани“, 
каза Булц. Тя подчерта, че именно мултимо-
далният транспорт може да допринесе за 
намаляване на замърсяването на въздуха, 
включително на емисиите въглероден ди-
оксид. Булц посочи, че участниците в кон-
ференцията в София са решили да обърнат 
внимание на започнатите, но недовършени 
проекти, за да бъдат свързани съществува-
щите трасета. 

Еврокимисарят уточни, че по време на 
срещите в София се е стигнало до едино-
душно решение да се обърне сериозно вни-
мание на стандартите, които трябва да се 
разработят, за да се съчетаят отделните 
модули транспорт и така да се позволи из-
ползването на мултимодалния вариант. Тя 
обясни, че свързването на пътната, железо-
пътната и водната инфраструктура трябва 
да е не само физическо, но и с база данни. „В 
бъдеще дигиталната инфраструктура ще 
надгражда физическата“, коментира още тя. 

Снимки Румен Добрев

Свилена Гражданска

Промени в законодателството, които 
да спрат злоумишленото обжалване на об-
ществени поръчки, и други, които да дадат 
инструменти за борба с престъпността, 
бяха обсъдени на правителствено заседание. 
Това съобщиха от пресцентъра на Минис-
терския съвет. 

Работни групи с участието на всички 
заинтересовани институции готвят изме-

нения в Закона за обществените поръчки 
и в Наказателния кодекс. Прецизират се 
текстовете за кръга заинтересовани лица 
при обжалване на търговете, като целта е 
да не бъдат спирани с години значими про-
екти, което води до загуба на средства и 
невъзможност да бъдат реализирани важни 
за обществото политики. Готвените про-
мени в наказателното законодателство са 
свързани основно с приравняване на про-
тивозаконното отнемане на автомобил с 
кражба.

ното развитие и благоустройството. 
Промяната се налага поради комплексния 
характер и големия териториален об-
хват на проекта на Министерството 
на здравеопазването. В рамките му се 
предвижда да бъдат модернизирани 27 
центъра за спешна медицинска помощ в 
областните градове с техните 170 фили-
ала и 6 изнесени екипа. Планира се заку-
пуването на 400 съвременни медицински 
превозни средства. Общият ресурс по 
процедурата за директно предоставяне 
на безвъзмездната финансова помощ е 
163,5 млн. лв. 
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„Пътищата се изграждат спо-
ред изискванията, но експлоатаци-
ята им е неправилна заради липсата 
на финансиране за текущи ремонти 
и поддръжка“. Това каза в ефира на 
„Новините“ на NOVA изп. директор 
на Камарата на строителите в 
България инж. Мирослав Мазнев по 
темата за състоянието на пътна-
та инфраструктура след зимния се-
зон. Той обясни, че пътят, като всяко 
техническо съоръжение, функционира 
при определени условия и той тряб-
ва да бъде поддържан според тях. По 
думите на инж. Мазнев почти 100% 
от всички пътища са изпълнени ка-
чествено и отговарят на нужната 
плътност на асфалта. „Съгласно нормите 
при полагането на асфалта плътността му 
е над 97%, за да не се просмуква вода в него. 
Но да не забравяме, че тези съоръжения са 
на открито и се получават размествания 
и пукнатини, съответно водата и ледът 
оказват много пагубно влияние. Така вина-
ги през пролетта се увеличават дупките“, 
подчерта той. 

Според него влошаването на състоя-
нието на пътната инфраструктура след 
зимния сезон се дължи на това, че поддър-
жащите ремонти не се изпълняват навреме 
и редовно. „Говорим за една хронично недо-
финансирана дейност. Заради това при рез-
ки промени във времето има поражения по 
тези съоръжения“, допълни изп. директор на 
КСБ.

Инж. Мазнев засегна и друг проблем, 
свързан с пътната мрежата. „Има случаи, 
когато обществени поръчки се изпълняват 
от фирми, които не са вписани в Централ-
ния професионален регистър на строителя 
поради исканата най-ниска цена. Наемат 
се подизпълнители, които са случайни, и из-
вършваните работи понякога не отговарят 
на изискванията. Това за радост се случва 
сравнително рядко. Виждате изградените 
наскоро магистрали и рехабилитирани пъ-

тища, всички те са качествено направени 
и по тях почти няма проблеми“, подчерта 
инж. Мазнев. 

„При ремонта на пътища в България 
използваме съвременни технологии като 
по целия свят, стига те да се прилагат 
стриктно. През зимата за кърпенето на 
дупки по настилките се влагат студени 
смеси. Много често обаче се правят комен-
тари, че те не трябва да се използват, за-
щото са временни и това е излишно харчене 
на пари. Всяка една ремонтна дейност, без 
значение дали е с топъл или студен асфалт, 
има своята дълготрайност, ако е направена 
съгласно техническите изисквания“, катего-
ричен бе инж. Мирослав Мазнев. 

Според него приходите от ТОЛ система-
та, която предстои да бъде въведена у нас, 
ще помогнат за по-качествените ремонти 
по републиканската мрежа. „Ние привет-
стваме всеки механизъм за привличане на 
повече средства за пътния сектор, защото 
ще доведе до положителни резултати. Това 
обаче ще има и друг ефект – ще поскъпнат 
строителните продукти. Фирмите ще 
трябва да работят с по-скъпи материали, 
което респективно ще доведе и до поскъп-
ване на строителния продукт“, коментира 
още инж. Мазнев.

Инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ: 

Започна изпълнението на текущи ре-
монтни дейности по републиканската път-
на мрежа в страната. По разпореждане на 
министъра на регионалното развитие и 
благоустройството Николай Нанков предсе-
дателят на Управителния съвет на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Дончо 
Атанасов е изискал от директорите на об-
ластните пътни управления да се работи 
постоянно в зависимост от метеорологич-
ните условия и приоритетно да се изкърп-
ват неравностите по автомагистралите, 
първокласните и второкласните трасета. 
От пресцентъра на АПИ съобщиха, че през 
седмицата със студена асфалтова смес са 
изпълнявани дейности на АМ „Тракия“ на те-
риторията на областите София и Пловдив, 
както и на АМ „Хемус“, път I-1 в област Враца 
и др.

От АПИ уточниха, че през април, след 
приключването на зимното поддържане, ще 
бъде извършен подробен оглед на състояние-
то на републиканските пътища и прилежа-
щите мостови съоръжения. Приоритетно 
ще бъдат ремонтирани автомагистралите, 
първокласните трасета, както и най-нато-
варените участъци от второкласната и 
третокласната мрежа. Целта е строител-
ните дейности по основните направления 
да приключат преди началото на активния 
летен сезон.

През тази година ще бъде извършен пре-
вантивен ремонт на близо 570 км републи-
кански пътища, информираха от АПИ. Дей-
ностите по 440 км от тях са започнали през 
миналата година, а по останалите 130 км ще 
стартират сега. Те ще включат цялостно 
преасфалтиране на големи участъци, полага-

не на маркировка, ограничителни системи и 
т.н. Предвидените средства от националния 
бюджет са на стойност 311 млн. лв. 

С финансиране от Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 2020“ („ОПРР 2014 
– 2020“) през 2018 г. ще завършат и ремон-
тите на ключови пътни артерии в Северо-
източна и Северозападна България, които са 
започнали през миналата година. По „ОПРР 
2014 – 2020“ основно се обновяват над 215 км 
второкласни и третокласни пътища. Сред 
тях са 30 км от второкласния II-49 в участъ-
ците Търговище – Разград и Кубрат – Тутра-
кан, 30 км от II-29 Варна – Добрич – Кардам, 
29 км от III-904 Старо Оряхово – Гроздьово – 
Провадия, 42 км от прохода „Петрохан“ на те-
риторията на Софийска област (II-81), 30 км 
от II-57 Стара Загора - Раднево, 12 км от II-
35 Плевен - Ловеч, 12 км от II-44 Драгановци 
– Габрово, 17 км от III-1002 Враца - пещера 
Леденика и др. Реконструира се и 10-километ-
ровото трасе на II-86 Пловдив – Асеновград, 
като пътното платно се разширява до ма-
гистрален габарит.

Със стартирането на новия строителен 
сезон ще започнат СМР на още 5 нови обек-
та по „ОПРР 2014 – 2020“, за които догово-
рите са подписани преди седмици. Общата 
им дължина е над 71 км. Участъците, които 
основно ще се ремонтират, са 30 км от път 
III-112 Дъбова махала – Монтана, 9 км от II-57 
Раднево – Новоселец, 14 км от II-44 Севлиево 
– Драгановци, 9 км от II-35 Плевен – Ловеч 
(околовръстният път на град Ловеч) и 9 км 
от III-306 Червен бряг – Чомаковци. Рехабили-
тацията на II-35 Плевен – Ловеч ще включи и 
тунела при 43-ти километър, който е с дъл-
жина 400 м. Предвижда се възстановяване на 
хидроизолацията на съоръжението, подмяна 
на съществуващата предпазна ограда, ново 
енергоефективно осветление и др.

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Състоянието на републиканската 
пътна мрежа в края на зимния сезон 
и противодействието на битовата 
престъпност са били основните теми 
на оперативно заседание на правител-
ството, свикано от министър-предсе-
дателя Бойко Борисов. Това съобщиха 
от пресцентъра на правителството. 
На заседанието премиерът е обвързал 
осъществяването на пътните ремонти 
с безопасността на движението. Той е 
препоръчал администрацията на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ и полицията да 
бъдат ангажирани активно с осигуряване 
на сигурността на пътуващите по време 
на дейностите по рехабилитация, както 

и с подпомагане на местните власти при 
изпълнение на отговорностите им по от-
ношение на общинските пътища.

На срещата Бойко Борисов е възло-
жил на министъра на вътрешните рабо-
ти Валентин Радев организирането на 
видеонаблюдението и осигуряването на 
полицейско присъствие в малките насе-
лени места да стане негов личен прио-
ритет. Борисов е наредил също така при 
пътуванията си в страната и участието 
си в анализи за работата на областни-
те дирекции на МВР Валентин Радев да 
провежда срещи с всички кметове, вклю-
чително кметските наместници, да се 
информира лично от тях за работата на 
мобилните полицейски групи и да пред-
приема незабавни мерки за подобряване-
то й, ако бъдат докладвани проблеми.
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Общият ресурс, с който ще разполагат, е над 450 млн. лв., като това включва както 
публичното финансиране, така и привлеченото допълнително частно съфинансиране

Светослава Георгиева, изп. директор на            

Свилена Гражданска 

Г-жо Георгиева, как 

протича дейността на 

„Фонд мениджър на фи-

нансовите инструменти 

в България“ ЕАД? Какво 

отчитате за направено 

през изминалата 2017 г.? 

Нека първо да пред-
ставя „Фонд мениджър 
на финансовите инстру-
менти в България“ ЕАД. 
То е дружество, което 
има стратегическа цел 
да гради капацитет и да 
управлява финансовите 
инструменти (ФИ) през 
програмния период 2014 
– 2020 г. и занапред по 
оперативните програми, 
съфинансирани от Евро-
пейските структурни и 
инвестиционни фондове. 
Ресурсът е под формата 
на кредити, гаранции и 
дялови инструменти, т.е. 
той се възвръща, а не е 
грант. В този ред на мисли 
ФИ имат доста позитиви, 
които държа да отбележа. 
Един от тях е именно, че 
ресурсът се възстановя-
ва. Той се влага в проекти, 
които имат способността 
да генерират приходи, да 
възвръщат своята ин-
вестиция и след това тя 
да бъде рециклирана, т.е. 
отново насочена в под-
крепа на нови предложения 
и така да се мултиплици-
ра положителният ефект 
от този вид финансиране. 
Освен това ФИ имат за 
цел да мобилизират както 
публичния, така и частния 
ресурс, т.е. тези, които 
ние структурираме, за-
дължително имат частно 
участие от минимум 10% 
или 30% в зависимост от 
вида на инструмента. Това 
е т.нар. съгласуване на ин-
тересите на мениджъра на 
Фонда на фондове и на фи-
нансовия посредник, като 
освен капитал от част-
ния сектор се мобилизира 
и експертиза от него при 
подбора и оценяването на 
крайните проекти, които 
ще бъдат подкрепени. 

Тук ще отбележа и на-
чина, по който работим. 
Като цяло Фонд на фон-
довете работи чрез фи-
нансови посредници. Ние 
не финансираме директно 
крайни получатели и проек-
ти. Целта ни е да избираме 
наши партньори – банки, 
фондове, финансови и кре-
дитни институции, които 
имат най-голям опит със 
съответните бенефициен-
ти. Ще отбележа, че порт-
фолиото ни е много богато 
– от гаранции за малък и 
среден бизнес за инова-
ции и енергийна ефектив-
ност през микрокредити-
ране, дялови инвестиции 
в стартиращи компании, 
Фонд „Мецанин/Растеж“ 

до Фондове за градско раз-
витие, насочени към общи-
ни и техните дружества. 
Нашата основна цел е да 
избираме най-добрите и 
опитни финансови посре-
дници, с които да работим. 

За дейността ни до мо-
мента ще кажа, че друже-
ството ни съществува от 
две години. За този период 
една от най-важните ни 
задачи, която изпълнихме, 
бе да изградим капацитет 
и високо професионален и 
качествен екип, разбиращ 
от палитрата от регла-
менти и регулации, с кои-
то сме задължени да се 
съобразяваме, както и от 
местния банков и финан-
сов пазар у нас, така че да 
можем да структурираме 
инструментите си по въз-
можно най-добрия начин 
за крайните получатели и 
за посредниците ни. От 
2017 г. за половината от 
малко над 1 млрд. лв., кои-

то имаме под управление, 
са вече стартирани три 
процедури за подбор на фи-
нансови посредници. Една-
та я приключихме в края на 
миналата година. Тя е за 
подбор на посредници за 
микрокредитиране със спо-
делен риск по ОП „Разви-
тие на човешките ресурси 
2014 – 2020“. Там избрахме 
двама партньори – „Микро-
фонд“ АД и „СиС Кредит“ 
АД, които ще имат под уп-
равление 3,4 млн. лв. Този 
ресурс е вече на пазара и 
крайните получатели мо-
гат да се възползват от 
него. Той предоставя ми-
крокредити от 5 хил. лв. до 
49 хил. лв. За тях могат да 
кандидатстват старти-
ращи компании и социални 
предприятия, включително 
такива, създадени и упра-
влявани от уязвими групи 
– млади хора до 29 години, 
безработни над 6 месеца, 
както и хора с увреждания. 
Иновативното при проду-
кта е, че той дава възмож-
ност на малки компании 
в сферата на услугите 
например да вземат заем 
за бизнеса си, като имат 
до две години банкова ис-
тория. Освен това креди-

тите се предоставят на 
значително по-облекчени 
условия от такъв тип 
пазарно финансиране, по-
ниски лихвени проценти, 
по-занижени изисквания 
за обезпечения и за са-
моучастие, както имат и 
възможност за 24 месеца 
гратисен период. Призова-
вам хората и фирмите да 
се обърнат към нашите 
партньори за конкретна 
информация как могат да 
кандидатстват.

Освен този инстру-
мент стартирахме през 
септември 2017 г. процеду-
ра за подбор на посредни-
ци на Фонд за ускоряване и 
начално финансиране. Чрез 
нея ще създадем три фон-
да, които да инвестират 
в съвсем начален етап на 
стартиращи предприятия. 
Това е дялов инструмент. 
Тук ще се влагат средства 
в капитала на зараждащи 
се бизнес идеи, на нови 
компании и на екипи от 
хора, които имат някаква 
концепция, която биха ис-
кали да развият. Процеду-
рата напредва по план и 
се надявам тя да приключи 
в средата на тази година 
и ресурсът да бъде на раз-

положение към крайните 
получатели през втората 
половина на 2018 г. Заделе-
ните средства за целта 
са 100 млн. лв. за трите 
фонда. Първите два са фо-
кусирани върху началния 
стадий на развитие на 
бизнес идеята, а третият 
е за компании, които вече 
са стартирали работата 
си, имат концепция и искат 
да направят първи стъпки 
с продуктите си.

В първите дни на яну-

ари т.г. получихте 6 за-

явления на кандидати за 

мениджъри на Фонд за 

градско развитие (ФГР) 

с ресурс по ОП „Региони в 

растеж 2014 – 2020“. До-

къде стигна процедурата 

за избор? Кога крайните 

бенефициенти ще могат 

да кандидатстват за фи-

нансиране? 

Това е третият ин-
струмент, за който през 
октомври 2017 г. старти-
рахме процедура за под-
бор на посредници. Той е 
насочен към развитието 
на градската среда, ин-
фраструктура, паркове, 
театри и е продължение 
на инициативата JESSICA 
от предходния програ-
мен период 2007 – 2013 г., 
която е добре позната на 
Вашите читатели. През 
периода 2014 – 2020 г. оба-
че ресурсът, с който раз-
полагаме за новия ФГР, е 
пет пъти по-голям. Той е 
на стойност 353,3 млн. лв. 

и обхватът му е също пет 
пъти по-мащабен, като 
ще включва 39 града. Ре-
сурсът е обособен в три 
регионални фонда – ФГР 
„София“ с 87,4 млн. лв., ФГР 
„Северна България“, кой-
то обхваща градове като 
Монтана, Добрич, Габрово, 
Шумен, Силистра, Търгови-
ще и т.н. със 130,4 млн. лв., 
ФГР „Южна България“ – 
Благоевград, Хасково, Ям-
бол и т.н. със 135,5 млн. лв. 
Към публичния ресурс от 
353, 3 млн. лв. ние сме по-
ставили условие мениджъ-
рите да добавят минимум 
30% съфинансиране. Към 
кредитирането има опция 
и за допълнителни вграде-
ни гаранции, които да сти-
мулират посредниците да 
поемат повече риск и да 
предоставят възможност 
за заеми по проектите, 
които в противен случай 
при нормални пазарни усло-
вия не биха имали шанс да 
получат подкрепа от банка 
или друга кредитна инсти-
туция. По този начин су-
мата, която очакваме да 
достигне до крайните по-
лучатели, е над 450 млн. лв. 

Кандидатите в про-
цедурата включват пред-
ставители на банковия и 
небанковия сектор – ДЗЗД 
обединение на „Сибанк“ 
ЕАД, „ОББ“ ЕАД, „Фонд за 
органите на местното са-
моуправление в България – 
ФЛАГ“ ЕАД, „Българска кон-
султантска организация“ 
ЕООД, „Фонд за устойчиво 

градско развитие“ ЕАД 
(ФУГР) и „Регионален фонд 
за градско развитие“ АД 
с участието на „Сосиете 
Женерал Експресбанк“ АД, 
„Сожелиз България“ ЕООД, 
„Елана Холдинг“ АД. 

Разкажете повече за 

това, което ще финанси-

ра този инструмент. 

Целевите сектори, в 
които се допускат инвес-
тиции, са няколко – градска 
среда и транспорт, зони с 
потенциално икономиче-
ско развитие, спортна и 
културна инфраструкту-
ра. Ще се подкрепят вло-
жения и в енергийна ефек-
тивност в еднофамилни 
жилищни сгради, както и 
в студентски общежития. 
Има целеви средства за 
инвестиции в туризъм и 
културно наследство, кои-
то обхващат, както приле-
жащата инфраструктура 
около обектите от нацио-
нално и световно значение, 
така и тези около тях, в 
които ще извършват па-
зарна дейност. Целта ни 
е ресурсът да бъде пред-
ставен на облекчени за 
крайните получатели усло-
вия – по-ниски лихвени про-
центи, гратисен период, 
като проектите могат да 
бъдат до 20 млн. лв. 

Кои ще са крайните 

бенефициенти по ФГР?

Това могат да бъдат, 
както общини и техните 
дружества, така и частни 

Светослава Георгиева има богат междунаро-

ден опит в сферата на финансите. Занимавала се 

е с инвестиционно банкиране и дялово инвести-

ране в Лондон, след което пет години работи в 

Европейската комисия в Брюксел. Там натрупва 

опит, свързан с ключови реформи във финансо-

вия сектор и икономическото управление на ЕС 

след кризата по време на преструктурирането 

на банковия отрасъл в Гърция, Италия и Словения. 

Завършила е икономика и финанси в Лондон 

(University College London) със специализация в 

Москва и магистратура във Френското бизнес 

училище ESCP Europe в Париж. 

От юли 2017 г. е изп. директор на „Фонд мени-

джър на финансовите инструменти в България“ 

ЕАД.
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         „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД:

фирми, които работят за 
изграждане на инфраструк-
тура и за осъществяване-
то на проекти, които по-
добряват градската среда, 
както и публично-частни 
партньорства. Ще дам за 
примери няколко предложе-
ния, реализирани по фондо-
вете за градско развитие 
от предходния програмен 
период – Женският пазар 
в София, обновяването 
на парка „Възраждане“ и 
неговото облагородява-
не, както и ремонтът и 
модернизацията на Цен-
тралния градски пазар в 
Стара Загора. Но както 
вече казах, през сегашния 
период инструментът е 
с много разширен обхват, 
както регионален, така и 
по отношение на видове-
те проекти, които могат 
да бъдат подкрепени, вклю-
чително енергийна ефек-
тивност на еднофамилни 
жилищни сгради, студент-
ски общежития, туризъм и 
културно наследство. 

До момента процедура-
та за финансови посредни-
ци върви по план. В края на 
миналата година получи-
хме шест заявления за ин-
терес за ресурса. В момен-
та комисията по подбор 
разглежда подадените от 
кандидатите документи. 
Предстои финализиране на 
първоначалния подбор, след 
което участниците ще бъ-
дат поканени да подадат 
оферти и да заповядат при 
нас на преговори. Надявам 
се процедурата да приклю-
чи в края на тази година 
и фондовете за градско 
развитие да стартират в 
рамките на 2018 г. Призо-
вавам Вашите читатели 
да следят процедурата и 
избора на финансови посре-
дници, но и да подготвят 
своите проекти, тъй като 
ресурсът е много голям. 

Също така искам да 
подчертая, че през минала-
та година успяхме да дого-
ворим и да подпишем спо-
разумение с Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) 
за допълване на средства-
та по ФГР и за създаване 
на т.нар. инвестиционна 
платформа за развитие на 
градската среда. 

Какво представлява 

тя? 

Тя е възможност за 
допълване на средства-
та на „Фонд мениджър на 
финансовите инструмен-
ти в България“ ЕАД с до-
пълнително финансиране 
от Европейския фонд за 
стратегически инвести-
ции чрез ресурси от ЕИБ, 
т.е. към 353 млн. лв. има 
възможност за осигурява-
не на допълнително още 
пари. За момента сътруд-
ничеството не навлиза в 
детайла каква ще е добав-
ката, но когато приключим 
процедурата, ще имаме по-
вече яснота колко ресурс 

ЕИБ ще осигури. Това до 
голяма степен зависи от 
готовността на самите 
проекти. По този начин 
ЕИБ ще прецени колко до-
пълнителен ресурс да пре-
достави от плана „Юнкер“. 
Работата трябва да бъде 
съвместна. Разчитаме на 
мениджърите на проекти 
да напредват със своите 
планове и да имат готов-
ност да представят свои-
те предложения. 

През настоящия про-

грамен период финансо-

ви инструменти ще има 

и по ОП „Околна среда 

2014 – 2020“ („ОПОС 2014 

– 2020“). Как се развиват 

процедурите по програ-

мата?

Там имаме ресурс, 
предназначен за сектори-
те „Води“ и „Отпадъци“. 
В момента сме в етап на 
подготовка и структури-
ране на тези инструмен-
ти, така че те да бъдат 
съобразени с всички специ-
фики на двете сфери. 

Докъде стигна рабо-

тата Ви по ОП „Иновации 

и конкурентоспособност 

2014 – 2020“ („ОПИК 2014 

– 2020“)? За какво ще мо-

гат да кандидатстват 

фирмите? 

По оперативната про-
грама имаме ресурс от 
над 300 млн. лв. Той е из-
цяло насочен към компании 
независимо на какъв етап 
се намират от жизнения 
си цикъл на развитие и 
растеж. Стартирахме 
една процедура за подбор 
на посредници за Фонд 
за ускоряване и начално 
финансиране, която пред-
стои да приключим в сре-
дата на тази година. Ос-
вен нея направихме през 
миналата година пазарни 
консултации и структури-
рахме всички останали ин-
струменти по „ОПИК 2014 
– 2020“. В момента актив-
но работим за започване 
на процедурата за Фонд 
„Мецанин/Растеж“. Това е 
уникален и единствен по 
рода си инструмент у нас, 
който предоставя възмож-
ност за алтернатива на 
банковото финансиране 
под формата на квазидяло-
ви инвестиции в капитала 
на дружеството. Той е на-
сочен към фирми, които са 
в по-зрял етап от своето 
развитие, имащи сериоз-
ни амбиции и планове за 
растеж, за появата им на 
нови пазари и на пускането 
на продуктови линии и т.н. 
Процедурата предстои 
да стартира до среда-
та на годината. Другият 
фонд, по който работим 
усилено, е този за рисков 
капитал. Той инвестира в 
по-начален етап от разви-
тието на компаниите и е 
за фирми с потенциал за 
растеж – високотехноло-
гични, имащи амбиции да 

разработват нови бизнеси 
с иновативен привкус. 

Още един дялов ин-
струмент предстои да 
стартираме през 2018-а - 
Фонд „Технологичен транс-
фер“. Целта му е да служи 
за мост между науката и 
компаниите. В България 
има много хора с инте-
ресни идеи и научни раз-
работки, които ако бъдат 
подпомогнати с финанси и 
от фонд мениджър, който 
ни предстои да изберем с 
опит в областта, могат 
да се превърнат в мно-
го успешни бизнеси. Това 
ще бъде целта на иници-
ативата, която ще бъде 
първата такава у нас. В 
Европа като цяло има мно-
го малко подобни инстру-
менти и те се развиват 
обичайно на пазари в САЩ 
и Великобритания. Това е 
модел, който се надяваме 
успешно да пренесем тук 
на нашия български па-

зар. Той ще бъде насочен 
както към академичната 
сфера, към университети 
и факултети с научни раз-
работки, така и към компа-

нии с производства, които 
вътрешно имат силна раз-
война дейност и работят 
за нови продукти и тех-
нологии – нанотехнологии, 

мехатроника, клийнтех, 
фарма и т.н. 

Какво друго предстои 

до края на годината? 

Много от нещата ги 
набелязах вече. Непосред-
ствено ни предстои да 
стартираме процедура-
та за Фонд „Рисков капи-
тал“. Там ресурсът ни е за 
47 млн. лв. Ще търсим по-
средници, които имат опит 
с такъв тип инвестиции. 
Планираме да започнем и 
Фонд „Мецанин/Растеж“, 
чийто бюджет е 75 млн. лв. 
Също ще търсим мениджъ-
ри с опит в дейността, но 
и такива, които могат да 
допринесат допълнително 
със съфинансиране. Пред-
стои да стартираме още 
една процедура за посре-
дници за микрокредитиране 
със споделен риск, инстру-
мента, за който разказах 
в началото на интервюто 
– за микрокредити за мал-
ки предприятия с малка или 
никаква банкова история. 
Той стимулира предприема-
чеството във всички обла-
сти. 

Освен това сме зало-
жили да продължим със 
структурирането и подго-
товката на инструменти-
те по „ОПОС 2014 – 2020“ и 
да завършим процедурите 
по двете инициативи, по 
които работим – за град-
ско развитие и за старти-
ращи предприятия. 

Как може да си взаи-

модействате с Камарата 

на строителите в Бълга-

рия? 

 „Фонд мениджър на фи-
нансовите инструменти в 
България“ в повечето слу-
чаи не работи директно с 
крайните получатели. Това, 
което можем да направим 
за Камарата и за нейните 
членове и за останали-
те Ваши читатели, е да 
предоставяме актуална 
информация относно раз-
витието на процедурите 
и как те могат да се въз-
ползват от нашите финан-
сови инструменти. Винаги 
сме на разположение.

Снимки в. „Строител“
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Свилена Гражданска 
Ренета Николова

По инициатива на Ка-
марата на строителите в 
България (КСБ) се създаде 
работна група на браншо-
вите организации от сек-
тора. Тя ще подготвя общи 
становища и предложения 
за промени в нормативните 
актове, касаещи отрасъла. 
Структурата бе учредена 
по време на среща, която се 
проведе по покана на КСБ. 
Тя се състоя в централата 
на Камарата, а домакин бе 
инж. Илиян Терзиев, предсе-
дател на Управителния съ-
вет на КСБ. От страна на 
КСБ в нея участваха и инж. 
Николай Николов, зам.-пред-
седател на УС на Камара-
та и председател на ОП на 
КСБ – Бургас, инж. Любомир 
Качамаков, член на ИБ и на 
УС на КСБ, ръководител сек-
ция „Високо строителство“ 
към КСБ и представител във 
FIEC на групата държави от 
Централна и Източна Евро-
па, член на Съвета на дирек-
торите на в. „Строител“, 
инж. Благой Козарев, член на 
ИБ и на УС на КСБ и ръково-
дител на секция „Хидротех-
ническо строителство, ВиК 
мрежи и съоръжения“, инж. 
Любомир Пейновски, член на 
УС на КСБ, инж. Валентин 
Зарев, ръководител на сек-
ция „Проектиране и строи-
телен надзор“. Модератор 
на събитието бе инж. Миро-
слав Мазнев, изп. директор 
на Камарата. В срещата се 
включиха ръководителите 
на всички браншови орга-
низации от сектора - инж. 
Иван Каралеев, председател 
на УС на Камарата на инже-
нерите в инвестиционното 
проектиране (КИИП), инж. 
Стефан Чайков, председа-
тел на Българска браншова 
камара „Пътища“ (ББКП), 
арх. Петкана Бакалова, зам.-
председател на УС на Ка-
марата на архитектите в 
България (КАБ), инж. Атанас 
Ангелов, председател на УС 
на Българската асоциация 
на архитектите и инжене-
рите консултанти (БААИК), 
инж. Милен Димиев, предсе-
дател на УС на Камарата 
на инженерите по геодезия 
(КИГ), арх. Георги Бакалов, 
председател на Съюза на ар-
хитектите в България, инж. 
Андон Тушев, председател на 
Сдружение „Български вра-
ти, прозорци и фасади“, и др. 
Гост на събитието бе арх. 
Иван Несторов, началник на 
Дирекцията за национален 
строителен контрол. 

„Благодаря на всички Вас, 
колеги, които се отзовахте 
на поканата на КСБ. Благо-
даря и на арх. Иван Несто-
ров, началник на ДНСК, за 
това, че се присъедини към 
нашата среща за отзивчи-
востта към проблемати-
ката, която е от основно 
значение за строителния 
сектор. Най-важното е да 
работим заедно за един по-

прозрачен и уеднаквен за 
всички нас строително-ин-
вестиционен процес. Тази 
среща на браншовите ор-
ганизации в сектора не е 
случайна. УС на КСБ реши да 
проведем поредица от сре-
щи – с всички ресорни ин-
ституции и министерства, 
агенции, парламентарни 
комисии. Но според нас, пре-
ди да стартираме разгово-
рите с администрацията, 
беше важно да се срещнем 
с Вас колеги, защото заедно 
представляваме бранша, за 
да уеднаквим позициите си 
и да набележим общи цели“, 
заяви при откриването на 
срещата инж. Илиян Тер-
зиев, председател на УС на 
КСБ. „Всички сме наясно, че 
нормативната база, по коя-
то работим, се нуждае от 
промяна. Не искам да вли-
зам в конкретика, защото 
ще трябва да говоря доста 
дълго по въпроса. Смятам, 
че опитите всеки да решава 

самостоятелно отделните 
проблеми, не са добри. Наша-
та позиция е, че трябва да 
се обединим около основни 
принципи, около една визия 
за промени в нормативна-
та база, поднормативните 
актове и наредби и всички 
произлизащи от това неща, 
защото само така можем да 
защитим бранша и с общи 
усилия да вървим напред“, 
подчерта той. „Индивидуал-
ните инициативи разпиля-
ват нашите усилия и няма 
да ни доведат до по-добри 
резултати. Целта на среща-
та е да набележим формата, 
под която да започнем наша-
та съвместна дейност. От 
КСБ предлагаме да се създа-
де работна група от пред-
ставители на организации-
те, които днес сме тук, и тя 
да формира обща политика“, 

обясни инж. 
Те р з и е в  и 
предложи изп. 
д и р е к т о р 
на КСБ инж. 
М и р о с л а в 
Мазнев  да 
оглави нова-
та структу-
ра. „Смятам, 
че той има 
необходимия 
опит и кон-
такти. Зако-

нът за устройство на те-
риторията (ЗУТ) и Законът 
за обществените поръчки 
(ЗОП) са сред приоритет-
ните нормативни актове, 
по които групата трябва 
да работи. Също считам, че 
териториалното устрой-
ство трябва да се отдели 
и да се третира в отделен 
нормативен акт. Разбира се, 
структурата ще има много 
работа по наредбите и във 
връзка със стандартизация-
та на документите“, посочи 
председателят на УС на КСБ 
инж. Терзиев.

„Безспорно считаме 
тази среща за начало, за 
възможност да представим 
първите си визии по отно-
шение на необходимите про-
мени в нормативната база, 
касаеща сектора“, каза инж. 
Мирослав Мазнев и допълни, 
че не трябва да се работи 
на парче по промяната на за-
конодателството. „Не е ра-
ботещ подход да се излиза с 

отделни предложения, които 
в края на краищата дори да 
бъдат приети, биха спъвали 
в някаква степен целия про-
цес по развитие на норма-
тивната база“, посочи той.

Инж. Иван Каралеев от-
беляза, че от КИИП считат, 
че е наложително осъщест-
вяването на общо разглеж-
дане на нормативните ак-
тове, особено на ЗУТ, както 
и на наредбите и подзаконо-
вите актове, които са свър-
зани с него, а също така и 
на ЗОП. По думите му този 
процес е необходим. „Подкре-
пяме Вашето предложение за 
създаване на работната гру-
па. Трябва всичко да се раз-
глежда в нея, а след това да 
излизаме с общи материали“, 
заяви инж. Каралеев. 

Според инж. Стефан 
Чайков учредяването на гру-

пата е чудесна идея. „Смея 
да твърдя, че с избирането 
на новия УС на ББКП от ап-
рил м.г. протече доста сери-
озен процес на консолидация 
вътре в бранша. Рестарти-
рахме дейността на Консул-
тативния съвет към пред-
седателя на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура“, 
в който са включени пред-
ставители на КСБ и ББКП“, 
съобщи той. По думите му в 
работната група трябва да 
участват представители на 
организациите на най-висо-
ко ниво, така че тя да има 
пред администрацията и 
обществото възможно най-
големия авторитет и пред-
ставителност. Той допълни, 
че конкретните проблеми 
могат да се възлагат на 
отделни подгрупи, за да се 
вземат становища, които 
да се съгласуват след това 
в голямата група. 

„Благодаря от името на 
КАБ за тази покана. Ние при-
ветстваме всяка инициати-
ва, свързана с облекчаване 
на инвестиционния процес. 
Всички ние от бранша знаем 
колко е труден той в момен-
та“, каза арх. Петкана Бака-
лова, зам.-председател на 
КАБ. „Имаме няколко работ-
ни групи в нашата камара с 
различен фокус, които биха 
били полезни с материали-
те, изготвени от тях. С удо-
волствие ще се включим в 
работната група на браншо-

вите организации. Може би 
трябва да се помисли за гра-
фик за дейността й и теми 
за всяко събиране, за да 
може да има предварителна 
подготовка. Нужно е да има 
подгрупи, за да се решават 
нещата в оперативен поря-
дък, така например по теми, 
които касаят инженерната 
инфраструктура, но нямат 
отношение към нас - архи-
тектите, не е необходимо 
ние да взимаме участие. С 
удоволствие ще се включим 
с целия си експертен потен-
циал в групата“, информира 
арх. Бакалова. 

Инж. Атанас Ангелов 
припомни, че едно от пър-
вите неща, които си е по-
ставил за цел, след като бе 
избран за председател на 
УС на БААИК, е било да ра-
боти в посока обединяване 

на всички браншови орга-
низации в подобна работна 
група. „Много приятно съм 
изненадан от така предло-
жената структура. Видяхме 
горчивия опит, когато всяка 
организация сама за себе 
си дава предложения, които 
не са съобразени с другите. 
Смятам, че презентирана-
та от Вас форма е начинът 
да постигнем положителен 
ефект за нашата дейност, 
т.е. да работим съвместно, 
като обединяваме нашите 
усилия по всички теми, кои-
то са свързани с подобрява-
не на нормативната база. 
Трябва да излизаме с общи 
становища. Приветствам го 
и съм съгласен с така пред-
ложения начин на работа“, 
подчерта инж. Ангелов.

„От КИГ също споделяме 
мнението, че е необходима 
сериозна промяна в някои за-
кони, визирам най-вече ЗУТ и 
ЗОП. Също така сме на мне-
ние, че са нужни изменения 
за някои други нормативни 
актове, за които в хода на 
дейността на работната 
група ще изкажем станови-
щето си. Подкрепяме идеята 
и ще се включим активно“, 
посочи от своя страна инж. 
Димиев.

„Искам да поздравя фо-
рума, защото когато става 
дума за ЗУТ, има твърде мно-
го нерешени въпроси, свърза-
ни и с административното 
управление и проектант-
ската дейност, касаещи 
браншовите организации 
като цяло. Преди повече от 
половин година проведохме 
среща между председатели-
те на КСБ, КИИП, КАБ, САБ и  
БААИК. На нея си обещахме 
да обединим усилия, защото 
създаваме един продукт и 
не е без значение как би се 
структурирал нашият ос-
новен закон – ЗУТ, и съпът-
стващите го нормативни 
актове. От САБ винаги сме 
давали предложение и сме 
търсили хармонизирането 
им“, заяви арх. Бакалов и до-
пълни, че от САБ преди две 
години са били пред подпис-
ване със Световната банка 
за осъществяване на иници-
атива за разработване на 
съответните документи, 
които да облекчат режима. 
„Според нас ЗУТ трябва да 
е кратък и ясен, а тълкува-
нето му и детайлизиране-
то да става чрез наредби“, 
каза той. „Планирането и 
проектирането са две раз-
лични неща. Много пъти се 
бъркат. Планове и проекти 
- също. Важно е да се върне 
думата градоустройство, 
защото устройственото 
планиране е широко понятие. 
Трябва да е ясно кой и с какво 
участва в процеса – докъде 
са урбанистите, архитекти-
те градостроители, колеги-
те – архитекти и инженери, 
които се занимават с инвес-
тиционното проектиране, 
строителите и естествено 
главните архитекти и адми-
нистрацията как ще взай-

модействат. Готови сме да 
подкрепим инициативата за 
работната група“, отбеляза 
арх. Бакалов. 

„Благодаря за поканата 
да участвам в срещата. 
Всички сме заедно в този 
сектор и вървим в една по-
сока, при което трябва да 
уеднаквим първо начина на 
виждане, на действие и да 
синхронизираме работата 
на ДНСК и представители-
те на съответните браншо-
ви организации. Благодаря, 
че най-накрая се събираме 
на една маса. От тук на-
татък има много теми, по 
които трябва да работим 
заедно“, каза арх. Несторов. 
„30 години от моя живот са 
минали в държавната и об-
щинската администрация. 
Достатъчно добре познавам 
проблемите на целия строи-
телен бранш, надзорен, про-
ектантски, от гледна точ-
ка на одобряващ орган като 
служител на Столичната 
община, а от друга - като 
представител на МРРБ. От 
миналата година съм дирек-
тор на ДНСК. От дълги го-
дини работя с моите колеги 
по различни теми. Запознат 
съм детайлно с проблемите, 
които съпътстват целия 
строителен процес, за лип-
сата или за ненавременната 
намеса на ДНСК, за намеса-
та на дирекцията малко по-
остро или не на точното 
време и място“, обясни той. 
„Смятам, че когато има до-
бър диалог между всички 
страни, нещата винаги сво-
евременно могат да бъдат 
коригирани. Мога да Ви га-
рантирам, че като предста-
вител на МРРБ и ръководещ 
ДНСК винаги ще бъда готов 
за разговори и съвместно 
да отстраняваме пробле-
ми, които са възникнали при 
строителството на даден 
обект. Поради тази причи-
на приемам и тежкия анга-
жимент да бъда посредник 
между Вашите структури 
и МРРБ. Най-необходимите 
за промяна текстове в за-
конодателството ще бъ-
дат представени в работна 
група за промени в ЗУТ към 
МРРБ“, съобщи арх. Несто-
ров. „Работим за облекчава-
не на административните 
процедури. Нека да се стре-
мим към отстраняване на 
пречките, които са доказа-
ли, че вече 20 години спъват 
дейността на участниците 
в инвестиционния процес и 
на нас като администрация. 
Нека да се концентрираме 
върху тези проблеми и да 
ги предложим на правител-
ството чрез МРРБ“, добави 
той.

По време на срещата 
стана ясно, че всяка от бран-
шовите организации ще опре-
дели по двама представители 
за участие в работната гру-
па. На следващо заседание 
ще бъдат структурирани и 
подгрупи, които да разглеж-
дат конкретни теми, акту-
ални за сектора. 

Тя ще подготвя общи становища и предложения за промени в нормативните актове
Снимки Румен Добрев
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Свилена Гражданска 
Ренета Николова 

Ръководствата на Камарата 
на строителите в България (КСБ) 
и Столичната община (СО) прове-
доха работна среща. В нея участ-
ваха инж. Илиян Терзиев, предсе-
дател на Управителния съвет, 
Владимир Житенски, зам.-предсе-
дател на УС, инж. Любомир Кача-
маков, член на Изпълнителното 
бюро и на УС на КСБ, ръководител 
секция „Високо строителство“ към 
КСБ и представител във FIEC на 
групата държави от Централна и 
Източна Европа, член на Съвета 
на директорите на в. „Строител“, 
Велико Желев, член на ИБ и УС, инж. 
Мирослав Мазнев, изп. директор, 
Валентин Николов, председател 
на Контролния съвет на КСБ, инж. 
Иван Моллов, зам.-председател на 
ОП на КСБ – София. В срещата се 
включи и инж. Симеон Пешов, по-
четен председател на Камарата. 
Столичната община бе предста-
вена от кмета Йорданка Фандъко-
ва, заместника й по направление 
„Транспорт и транспортни кому-
никации“ Евгени Крусев и главния 
архитект Здравко Здравков. 

Инж. Илиян Терзиев благодари 
на кмета Фандъкова за бързата 
реакция за организиране на сре-
щата, както и за добрия диалог, 
който има между КСБ и СО. „Из-
разявам желание съвместната ни 
работа да продължи. Бихме искали 
да имаме по-регулярни срещи, в 
които да си казваме проблемите, 
така че да можем с общи усилия да 
ги решаваме, което мисля, че ще е 
в наш и във Ваш интерес. 

Столичната община е един от 

най-големите работодатели 

на бранша 

и смятам, че тези дискусии 
ще доведат до ясна перспектива 
какво предстои в града и ще бъ-
дат полезни“, заяви инж. Терзиев 
и предложи да се проведе среща 
между кмета Фандъкова и нейния 
екип с УС на КСБ, където да бъде 
представена подробна информа-
ция за предстоящите до края на 
годината проекти. Председате-
лят на браншовата организация 
припомни, че подобна дискусия се 
е състояла през 2017 г. между арх. 
Здравков и ОП на КСБ – София.

„Бихме искали да получим ин-
формация за това какво предстои, 
какво искате от нас. Там, където 
са Ви нужни експерти, как можем 
да помогнем. Актуална е темата 
за доизграждането на Софийския 
околовръстен път. Въпросът за 
качеството на довършителните 
работи е голям. Смятам, че като 
организация можем да бъдем по-
лезни“, подчерта той и допълни, 
че от КСБ са готови да участват 
при подготовката на технически 
задания, комисии и т.н. 

Председателят инж. Терзиев 
представи конкретни предложения 
за подобряване на строително-ин-
вестиционната среда. „За да може 
и КСБ да играе по-сериозна роля, 
фирмите, участващи в търговете 
самостоятелно или под формата 
на консорциуми, които ще изпъл-
няват строителни работи, задъл-
жително трябва да бъдат вписани 
в Централния професионален ре-
гистър на строителя в съответ-
ната категория за изпълняваните 

от тях работи. Това трябва да се 
отнася и за всички подизпълните-
ли. Целесъобразно би било всички 
подизпълнители да не се обявяват 
в тръжната документация, а да се 
даде възможност да бъдат включ-
вани по всяко време на строител-
ството, когато отговарят на 
условията, необходими за съот-
ветната работа. Документите 
на фирмите, обявени в Централ-
ния професионален регистър на 
строителя, доказващи легитим-
ността и опита, би следвало да 
се признават при търговете, без 
да се изисква тяхното допълни-
телно представяне. Въвеждането 
на предквалификация за големите 
обекти може да съкрати сроко-
вете, да елиминира основанията 
за обжалвания и да гарантира, че 
като изпълнители ще влязат сери-
озни фирми с опит и капацитет“, 
акцентира той. „Изразявам още 
веднъж нашата готовност за ди-
алог, сътрудничество и подкрепа с 
целия капацитет, с който разпола-
гаме“, каза инж. Терзиев. 

„КСБ винаги е била сериозен 

партньор на Столичната 

община 

по всички теми. Обръщаме се 
към Камарата, когато имаме въ-
проси. Благодарна съм за подкрепа-
та на предложенията ни в Закона 
за устройството и застрояване 
на Столичната община (ЗУЗСО). 
Давам си сметка, че в КСБ члену-
ват най-сериозните компании от 
бранша, работeщи както в публич-
ния сектор директно с нас като 
възложител, така и в частния“, 
заяви кметът Фандъкова и пояс-
ни, че предложенията за промени 
в ЗУЗСО са изготвени вследствие 
на многогодишни наблюдения вър-
ху строителството в столицата. 
„Измененията, които се правят на 
текстовете в ЗУЗСО, са важни, 
защото от тях зависи не просто 
днешното състояние на града, но 
и развитието му в дългосрочен 
план в посока – добро място за 
живеене, за работа, за обучение 
и за прекарване на свободното 
време“, подчерта Фандъкова. „Ще 
съм благодарна, ако от Камарата 
се включвате с идеи, с които да 
гарантираме развитието на сто-
лицата. Разбира се, за мен е важно 
и участието на КСБ при решава-
нето на текущите и натрупани 
проблеми на града, свързани с по-
добряването на инфраструктура-
та. Много от Вашите членове са 
изпълнители на обекти с възложи-
тел Столичната община. Надявам 
се при срещите да дискутираме 
реалните проблеми, свързани най-
вече с кадрите, с недостига на 
квалифициран и добре подготвен 
персонал във всички сфери, вклю-
чително и в строителната. Това 
безспорно е важно за осигуряване 
на качеството на строителни-
те дейности“, каза кметът. Тя 
предложи да се направи специална 
дискусия заедно със зам.-кмета 
Крусев. 

„Приемам идеята да организи-
раме среща, в която да запознаем 
членовете на Камарата с кон-
кретните планове на СО за 2018 г. 
и 2019 г. В краткосрочен период 
залагаме проекти за две години, 
за да можем да започнем тази 
пролет с тръжните процедури за 
следващата, а сега да стартира-

ме работата по обектите от на-
стоящата“, информира Фандъкова 
и поясни, че още през зимата при 
подходящи метеорологични усло-
вия са правени аварийни ремонти 
на уличната мрежа. Тя посочи, 
че основната задача на СО е да 
приведе инфраструктурата след 
зимния период в добро състояние 
за движение. Кметът съобщи, че 
предстои да се обявят две проце-
дури за пътна поддръжка на две от 
зоните, като след месец и полови-
на ще бъдат пуснати още четири 
за други четири зони. 

Фандъкова подчерта, че в ра-
ботата по строителни обекти 
най-важно е качеството. Затова 
разчита строителите да подо-
брят своя капацитет и да имат 
квалифицирани кадри. „Нашата 
цел е да не допускаме компромис 
с качеството и сме заложили ви-
соки изисквания в процедурите и 
тежки санкции“, заяви тя. Кметът 
отправи и предложение във връз-
ка с подобряване на изпълнението 
да бъдат проучени и иновативни 
технологии.

Фандъкова отбеляза, че

строителната програма за 

тази и следващата година е 

изключително амбициозна. 

От гледна точка на разпре-
делението на бюджета инвес-
тициите в инфраструктура 
остават основен приоритет 
– транспортна, образователна, 
социална, културна. Започва ре-
алното изпълнение на проектите 
по Оперативна програма „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“. „Там 
имаме редица сериозни обекти, 
които трябва да осъществим 
през тази и през следващата го-
дина, свързани с много сгъстени 
срокове. Носим отговорност не 
само към самата реализация на 
предложенията за подобряване 
на средата, но и към доброто 
финансово изпълнение на „ОПРР 
2014 – 2020“, така че ще разчи-
таме на всички фирми, които ще 
се включат, че ще работят така, 
че да е качествено, и не само в 
график, но и изпреварващо“, под-
черта кметът и обясни, че поч-
ти е приключила процедурата за 
един от най-тежките обекти, а 
именно обновяването на ул. „Граф 

Игнатиев“. По думите й се очак-
ва да приключи успешно и търгът 
за Зона 4, както и тези за рекон-
струкцията на трамвайните ли-
нии. Тя съобщи, че са  

осигурени допълнителни 

40 млн. лв. за поддръжка на 

вътрешнокварталните улици, 

за които се подготвя програ-
ма. 

„За по-голямата част от про-
ектите поръчките тепърва ще 
се провеждат, така че се надявам 
компаниите да могат да си напра-
вят сметка и да не вземат повече 
обекти, отколкото могат да из-
пълнят. Това смятам, че е черта 
на отговорния бизнес“, заяви тя и 
обърна внимание на качествената 
реализация на обектите. „Като 
цяло градът е променен благодаре-
ние на усилията на общината и на 
работата на строителните ком-
пании. Когато обаче един детайл 
излезе напред, а цялото остане 
встрани, някак си хората започ-
ват да вярват, че се работи само 
некачествено и нищо хубаво не се 
случва в столицата. Това е едно 
внушение, което има съвсем други 
цели, но се налага в обществото. 
Ще разчитаме на Вашата позиция 
и мнение в това отношение“, под-
черта тя и добави, че за нея е ва-
жно да има гаранции, че компании-
те, които участват в конкурсите, 
са сериозни и са се доказали, като 
това важи и за подизпълнителите. 

Арх. Здравков повдигна въпро-
са за промени в нормативната 
уредба за начина на придобиване 
на улици. Инж. Мазнев информи-
ра, че преди дни по инициатива на 
КСБ е сформирана работна група 
от представители на браншови-
те организации – КСБ, КИИП, КАБ, 
БААИК, КИГ, САБ, ББКП, която ще 
подготвя общи от бранша пред-
ложения за нормативни промени. 
„Изменението на начина на придо-
биване на улиците е част от те-
матиката, която ще разгледаме. 
Изразяваме готовност да рабо-
тим съвместно със СО по тези 
проблеми“, добави той. „Главният 
архитект Здравко Здравков ще 
се включи в работната група“, от 
своя страна посочи кметът Фан-
дъкова.

„Като доайен искам да изразя 

гражданската позиция, че сто-
лицата се измени твърде много 
през Вашите мандати, и Ви же-
лая здраве, за да продължите да 
работите все така. Метрото е 
голямото постижение в София и 
всички го отчитат. По линия на 
КРИБ присъствах на срещата, на 
която представихте Вашата ка-
питалова програма. Достатъчно 
пари сте отделили за инфраструк-
турата на града. Мисля, че подоб-
но изложение пред Камарата ще е 
изключително полезно“, заяви инж. 
Симеон Пешов, почетен предсе-
дател на КСБ. „Имаме доста съв-
местни въпроси, които трябва да 
решаваме. Сред тях са темите за 
качеството на проектите и от-
чужденията. Заедно с г-н Крусев 
и арх. Здравков теглим тежестта 
на последния проблем. Има улици, 
където една канавка не можем да 
прекараме, защото собственикът 
иска 1500 евро на кв. м. Този въпрос 
трябва да го решаваме заедно в 
Народното събрание чрез промяна 
на нормативните документи и да 
използваме чуждия опит на Герма-
ния, Австрия и т.н.“, каза той и 
обърна внимание на планираност-
та при поддръжка на уличната 
мрежа. Инж. Пешов изрази мнение, 
че трябва да се работи за изграж-
дане на канализацията в т.нар. 
Витошка яка, както и че е добре 
големите обекти да се разделят 
на лотове. 

Зам.-председателят на КСБ 
Владимир Житенски подчерта, че 

за успешното реализиране на 

големите обекти предквали-

фикацията е много важна. 

По време на дискусията бяха 
обсъдени темите за довършва-
нето на Софийския околовръстен 
път, разширяването на ул. „Тодор 
Каблешков“ и др. проекти. 

„Да благодарим и на в. „Стро-
ител“, нашия любим вестник, 
който е изданието на КСБ, за 
всички добри инициативи, защо-
то какво по-хубаво от изложба-
та „Виж София - където стро-
ителството среща историята 
с бъдещето“, която вече стана 
традиционна и популяризира ра-
ботата на строителните ком-
пании“, заяви в края на срещата 
кметът Фандъкова.

Снимка Румен Добрев
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Състезанието „Най-добър млад стро-
ител“ се провежда в три етапа – учили-
щен, регионален и национален. Учениците 
се състезават в четири дисциплини „Ма-
зилки, шпакловки и бояджийски работи“, 
„Облицовки и настилки“, „Сухо строител-
ство“ и „Зидарии“. Те се обучават заедно 
с учителите по професионална подготов-
ка в извънкласни занимания. Фирмите 
партньори предварително предоставят 
варианти на примерни задания и крите-
рии за оценяване. До настоящия момент 
са проведени училищните кръгове на 
състезанието, до които след предвари-

телен подбор достигат най-сръчните и 
знаещи ученици. Домакините на регио-
налните кръгове, които се определят 
на ротационен принцип, тази година са 
Професионална гимназия по строител-
ство и архитектура – Пазарджик, ПГ по 
строителство, архитектура и геодезия 
„Лубор Байер“ – Стара Загора, ПГСАГ – 
Шумен, ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефа-
нов“ – Монтана. Заявка за регионалните 
състезания са подали 24 училища със 114 
участници, разпределени в четирите със-
тезателни дисциплини.

За националния кръг на надпревара-

та отиват класиралите се на първо и 
второ място индивидуално или отборно 
ученици, а спечелилият първа позиция 
тим в дисциплината „Сухо строител-
ство“ ще има възможност да се яви 
на международното състезание Knauf 
Junior Trophy.

Десетгодишната традиция на ор-
ганизираните от Министерството на 
образованието и науката подобни със-
тезания е възможност за учениците да 
доразвият своите професионално-лично-
стни качества – комуникативност, тру-
дова дисциплина и етика, работа в екип. 

Гимназистите могат да развиват твор-
ческите си способности, да се съревно-
вават на междуучилищно ниво, да бъдат 
оценени от бъдещите си работодатели и 
да им бъдат предложени договори за от-
пускане на стипендии и за реализация в 
строителните фирми. От друга страна 
надпреварата дава възможност на про-
фесионалните гимназии за организиране 
на атрактивна извънкласна дейност, на-
сочена към изграждане у децата на инте-
рес към професията, мотивиране участи-
ето им в междуучилищно сътрудничество 
и съревнование.

Борислав Брайков, началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева, експерт, КСБ

Професионална гимназия по строи-
телство и архитектура – Пазарджик, бе 
домакин на регионален кръг на състеза-
нието „Най-добър млад строител“. В дву-
дневната надпревара се включиха учас-
тниците от София, Перник, Пловдив и 
Благоевград. Тя бе открита в конферент-
ната зала на хотел „Тракия“. Присъства-
ха арх. Кръстьо Танков – гл. архитект в 
община Пазарджик, инж. Любомир Келчев 
– председател на ОП на КСБ – Пазарджик, 
което е съорганизатор на проявата, Бо-
рислав Брайков, началник-отдел „Анализи, 

професионална квалификация и монито-
ринг“ в КСБ – София, Александра Поли-
щук – старши експерт по организация на 
средното образование в Регионално уп-
равление на образованието – Пазарджик, 
инж. Тодор Калоянов – председател 
на Регионална колегия на Камарата 
на инженерите в инвестиционно-
то проектиране – Пазарджик, арх. 
Бойко Столинчев – председател на 
РК на Камарата на архитектите в 
България. Проведе се техническа 
конференция и бяха изтеглени със-
тезателните номера, след което 
учениците решаваха теоретичен 
тест.

На следващия ден в Младежкия 
дом в града се откри състезанието 

по изпълнение на практическите задачи. 
Председател на журито бе инж. Любо-
мир Келчев – председател на ОП на КСБ 
- Пазарджик, а сред членовете бе и Мом-
чил Йорданов от „Винербергер“ ЕООД. 
Инициативата предизвика интереса на 
ученици от ОУ „Стефан Захариев“. Те на-
блюдаваха състезателните дейности и 
се запознаха със специалностите, които 
могат да изучават в ПГСА – Пазарджик. 
По този начин състезанието „Най-добър 
млад строител“ в допълнение на една от 
основните си цели - да осигури възмож-
ност на учениците от професионалните 
гимназии да демонстрират теоретична 
подготовка, практически умения и ком-
петентности за изпълнение на дейнос-
ти – има потенциал да се превърне и в 
инициатива на регионално и национално 
ниво в подкрепа повишаване на имиджа на 
строителната професия сред учениците 
в края на основното им образование. Така 
надпреварата събира на едно място на-
стоящето и бъдещето на бранша. 

Арх. Кръстьо Танков връчи призовете 
на най-добрите състезатели, а награди-
те, осигурени от КСБ, Борислав Брайков. 
Инж. Петя Иванова – директор на ПГСА 
– Пазарджик, и организатор на регионал-
ния кръг, поздрави отличените ученици, 
като им благодари за старанието и по-
жела много успехи. Поощрен бе трудът 
на всички учители, обучавали и подкрепя-
ли своите гимназисти.

Георги Сотиров

Професионалната гим-
назия по строителство, 
архитектура и геодезия 
„Лубор Байер“ - Стара Заго-
ра, беше домакин на регио-
нален кръг от Национално-
то състезание „Най-добър 
млад строител“. В него 
взеха участие отборите 

на седем професионални гимназии от югоиз-
точната част на страната - Бургас, Сливен, 
Хасково, Ямбол, Кърджали и два от Града на 
липите. Организатор на надпреварата по 
професионално направление „Строителство” 
бе Министерството на образованието и на-
уката, а Камарата на строителите в Бълга-
рия бе партньор на инициативата. Вестник 
„Строител“ бе медиен. 

Една от основните цели на състезание-
то бе реализацията на активно публично-
частно партньорство - обвързване на учи-
лищните дейности с бизнес средите, както 
и популяризиране на материалите и техноло-
гиите, използвани в бранша. Събитието бе 
част от проявите, свързани със 75-годиш-
нината на старозагорската професионална 
гимназия.

Инж. Весела Георгиева, зам.-директор 
по учебно-производствената дейност на 
училището, ни информира, че кулминацията 
на тържествата, посветени на юбилея на 
ПГСАГ, ще бъде през ноември, когато през 
1943 г. е отворило врати. Лубор Байер е 
проектирал сградата му по подобие на Ап-
риловската гимназия в Габрово и е автор 
на известната правоъгълна градоустрой-
ствена система на Стара Загора. „ПГСАГ 
подготвя за нуждите на сектора среден  
ръководен персонал. Строителните тех-
ници и геодезистите, завършили нашата 
гимназия, са еднакво добре приети във фир-
мите в региона, където подпомагат рабо-

тата на архитектите и инженерите, или 
във висшите училища, където продължават 
образованието си. Ще допълня само, че над 
80% от абитуриентите ни следват в уни-
верситети, основно в инженерно-строител-
ните специалности“, сподели тя. 

„Старозагорската професионална гим-
назия приема всяка година по шест пълни 
паралелки по първо или второ желание. Това 
говори красноречиво, че те идват в „Лубор 
Байер“ с категоричната нагласа да овладеят 
професията на строителя“, добавя тя. 

Инж. Христина Петрова, гл. учител 
по професионална подготовка, разказа за 
традицията да се работи по европейски 
проекти. Досега училището е спечелило 
четири, два от които в Германия, където 
учениците и преподавателите са придо-
били впечатления от дуалното обучение в 
професионален център в гр. Котбус. Група 
от специалността „Геодезия“ са се обуча-
вали и работили в геодезически фирми в 
Испания, а предстои ученици да практику-
ват и в Португалия.

 „Участието на КСБ и на строителни 
компании като съорганизатори на национал-
ното състезание осигурява неговата пред-
ставителност“, заяви инж. Петко Балабанов, 
председател на ОП на КСБ - Стара Загора. 
„Областното представителство поддържа 
много тесни контакти с професионалната 
гимназия в Стара Загора, те са и асоцииран 
наш член. С инж. Георги Славов, директор 
на ПГСАГ „Лубор Байер“, редовно обсъжда-
ме общи идеи и проблеми. При защитите 
на дипломните работи наши представите-
ли участват като членове на държавните 
изпитни комисии“, добави инж. Балабанов. 
„Строителството, разбира се, е тежък и сло-
жен отрасъл - зиме на студа, лете - на висо-
ките температури на открито, и затова за 
хората професията е истинско призвание“, 
добавя той. 

„В последно време в ПГСАГ „Лубор Байер” 
активно заложи на компютърното и на 
чуждоезиковото обучение“, информира инж. 
Балабанов. „След добра подготовка в стро-
ителното училище и необходимия стаж от 
няколко години в практиката, а и с наличното 
желание непрекъснато да се учи младият чо-
век ще успее и в живота, и на строителната 
площадка”, подчертава той.

Снимки Мартина Кръстева Снимки авторът
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През тази и следващата година ще се изградят общо 77 км от АМ „Хемус“

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

В средата на април ще 
започне ремонтът на съо-
ръжение 6 на Аспаруховия 
мост във Варна. Дейност-
ите ще стартират ведна-
га след приключването на 
строителните работи по 
бул. „Приморски“ и отваря-
нето му за движение. Това 
стана ясно след посеще-
ние на министъра на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството Николай 
Нанков, който е проверил 
напредъка на инфраструк-
турни проекти в града, съ-
общават от пресцентъра 
на Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството. Той е 
инспектирал бул. „Примор-
ски“ в района на Летния 
театър и обновяваните 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 
2020“ ул. „Мара Тасева“ и 
бул. „Първи май“ в кв. „Аспа-
рухово“. Нанков е направил 
оглед и на изграждането 
на втория етап от водо-
провода за кв. „Аспарухово“ 
и се е запознал със стро-
ежа на новия бул. „Васил 
Левски“. Министърът е 
уточнил, че при изпълне-
нието на СМР на съоръже-
ние 6 на Аспаруховия мост 

ще се направи временна 
организация на движение-
то и няма да се затваря 
цялото съоръжение, като 
ще се работи по опреде-
лени участъци поетапно. 
„Ремонтът трябва да при-
ключи до началото на ак-
тивния летен сезон“, е по-
сочил Нанков и е допълнил, 
че до 15 август ще завър-
шат дейностите и на бул. 
„Васил Левски“. В изгражда-
нето на новия булевард се 
инвестират 70,5 млн. лв. 
от държавния бюджет. 

По думите му в момен-
та в града се изпълняват 
СМР по програмата за те-
кущ ремонт и поддържане 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) и на мо-
ста „Звездица“ на автома-
гистрала „Черно море“. „До 

края на месеца трябва да 
е готов проектът на де-
телината на „Игнатиево“, 
чрез която ще се изнесе 
трафикът за курортите 
на север от Варна. Ще 
бъдат довършени и рабо-
тите по обновяването на 
пътя Добрич – Албена и Ак-
саково – Албена“, е инфор-
мирал министър Нанков. 

Той е обявил, че с на-
чалото на строителния 
сезон ще стартират и 
нови ремонти на тунели и 
мостови съоръжения по АМ 
„Хемус“. Те ще се извърш-
ват по графици, така че 
от началото на активния 
туристически сезон - 15 
юни, да няма тапи и за-
дръствания по аутобана. 
Нанков е обяснил, че ако 
има СМР, те ще са по до-

лното стоене на мосто-
вите съоръжения, за да не 
пречат и да не затрудня-
ват трафика. 

„През тази и следва-
щата година ще се из-
граждат общо 77 км от 
автомагистрала „Хемус“, 
е заявил още министърът. 
През 2018 г. ще стартира 
реализацията на 25 км от 
аутобана. Преди посеще-
нието си в морския град 
Нанков е издал строител-
ното разрешение за запад-
ния участък на АМ „Хемус“ 
– малко повече от 9 кило-
метра от Ябланица до раз-
клона за Тетевен при п.в. 
„Боаза“. Отсечката е от 
км. 78+500 до км. 87+800 и 
ще бъде с по две ленти за 
движение в посока по 4 м, 
две ленти за спиране по 

3 м, средна разделителна 
ивица - 2 м, водещи ивици 
и банкети. Освен изграж-
дане на магистралния път 
проектът включва и реха-
билитация на близо 400 м 
от директното трасе при 
км. 78+500, където сега АМ 
„Хемус“ свършва, и строи-
телство на етапна връзка 
при км. 87+600 в близост 
до с. Брестница. Предвиж-
да се и рехабилитация на 
външните водопроводи за 
селата Брестница и Злат-
на Панега, които попадат 
в трасето на аутобана, и 
полагане на тръбна мрежа 
за интелигентни транс-
портни системи по проте-
жение на новия участък. 
Ще се извърши и рекон-
струкция на далекопровод. 
В рамките на проекта ще 

 

бъдат направени и 5 сел-
скостопански подлеза, 2 
селскостопански надлеза, 
както и подлез при общин-
ския път от с. Брестница 
към пещерата Съева дупка. 
Договорът за строител-
ството на магистрална-
та отсечка с Консорциум 
„ХВП Ябланица“, в което 
са „Хидрострой“ АД, „Вод-
строй 98“ АД и „Пътстрой 
Бургас“ ЕООД, бе подписан 
през юли 2017 г. Срокът за 
реализацията му е 910 дни, 
като от тях 180 дни са 
предвидени за проектира-
не, а 730 дни са за изграж-
дане на обекта.

„До два месеца тряб-
ва да е изготвено строи-
телното разрешение и за 
16,5 км от Белокопитово 
до п.в. „Бухово“. Отделно 
ще стартира тръжната 
процедура и за 52 км до 
разклона за Плевен и Ловеч 
с II-35“, е информирал във 
Варна Николай Нанков. Той 
е коментирал и ТОЛ сис-
темата, която по думите 
му може да заработи още 
в началото на следващата 
година. В момента се раз-
работва софтуер за бъде-
щия орган, който ще упра-
влява системата. Нанков е 
обявил, че до две седмици 
ще се вземе решение дали 
това ще бъде отделна дър-
жавна компания, или ще 
бъде част от структурата 
на АПИ. Очаква се ТОЛ сис-
темата да генерира приход 
на годишна база почти два 
пъти и половина повече от 
наличния към момента. 

Свилена Гражданска 

Министърът на регионалното разви-
тие и благоустройството Николай Нан-
ков издаде разрешение за строеж за още 
близо 2 км от лот 3.1. на АМ „Струма“ за 
участъка от км. 370+400 до км. 372+000, 
който започва от изхода на бъдещия 
тунел „Железница“ в посока Симитли. В 
разрешението на строеж са предвидени 
и строително-монтажни работи за ре-
конструкция на далекопровод, пресичащ 
АМ „Струма“ при км. 371+940. Това съоб-
щиха от Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройството. 

Лот 3.1 от Благоевград до Круп-
ник включва изграждането на автома-
гистрален път от км. 359+000 до км. 
376+000.  Разделен е условно на два 

участъка. Първият е от км. 359+000 
до км. 366+000 /7 км/, а вторият - от 
км. 370+400 до км. 376+000 /5,6 км/. Меж-
ду тях е предвидена реализация на тунел 
„Железница“. 

Изпълнител на проектирането и 
строителство е ДЗЗД „АМ Струма 3.1“. 
Изграждането на участъка между Благо-
евград и Крупник от автомагистралата 
се финансира от Оперативна програма 
„Транспорт и транспортна инфраструк-
тура 2014 - 2020“.

Със заповед на заместник-минис-
търа на регионалното развитие и бла-
гоустройството Валентин Йовев е 
одобрен подробен устройствен план – 
парцеларен план (ПУП-ПП) за близо 17-ки-
лометров участък от автомагистрала 
„Хемус“ от п.в. „Буховци“ при пресичане-
то с път III-5102 до началото на п.в. „Бе-
локопитово“.  

Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфраструктура“ 
стартира тръжни процедури за строител-
ство за 425 млн. лв. без ДДС. Открити са 
обществените поръчки за изграждането 
на 33 км от път I-1 между Мездра и Ботев-
град и за над 6 км от Софийския околовръс-
тен път - от п.в. „Цариградско шосе“ до п.в. 
„Младост“. Проектите ще се реализират 
със средства от републиканския бюджет. 

Индикативната стойност на търго-
вете за Мездра – Ботевград е близо 302 
млн. лв. без ДДС. Това е от една от най-
сложните отсечки от пътя Видин – Бо-
тевград, поради което 33-километровият 
участък е разделен в два лота. Първият е 
от км. 174+800 до км. 194+122, а лот 2 - от 
км. 161+367 до км. 174+800. Индикативната 
стойност на поръчката за допълнително 
проектиране и строителство на лот 1 е 

123 000 000 лв. без ДДС. Срокът за реа-
лизация е 1096 дни, от които 180 дни са 
за проектиране и 916 за строителство. 
Кандидатите могат да подават оферти-
те си до 28 май. Прогнозната стойност 
на търга за допълнително проектиране и 
строителство на лот 2 е 178 800 000 лв. 
без ДДС. Срокът на изпълнение е 1096 дни, 
от които 180 дни са за проектиране и 916 
за строителство. Документи могат да се 
подават до 4 юни. 

Обществената поръчка за проек-
тиране и строителство на Софийския 
околовръстен път II-18 е в участъка от 
км. 35+260 до км. 41+340, който е с обща 
дължина 6,08 км. Индикативната стой-
ност е 123 млн. лв. без ДДС. Срокът за ре-
ализация е 910 календарни дни, от които 
180 дни са за проектиране и 730 за строи-
телство. Кандидатите могат да подават 
офертите си до 11 юни.
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Кметството в с. Баня ще бъде 
обновено, след като кметът на Раз-
лог Красимир Герчев подписа договор 
с Управляващия орган на проект „Кра-
сива България“. Сградата се нуждае 

спешно от ремонт на покрива. Освен 
това ще се подменят старата до-
грама,  водосточните тръби и улуци. 
Ще се обнови мазилката на фасада-
та. Също така ще бъдат изградени 
мълниезащитна и заземителна ин-
сталация. 

Общият бюджет е 97 137 лв., като 
средствата за дейностите по про-
ект „Красива България“ са 43 712 лв., 
а съфинансирането от местния бю-

джет е 53 425 лв.
„Реновирането на сградата е 

част от поетите ангажименти към 
жителите на с. Баня и съм щастлив, 
че благодарение на екипа ми ще имам 
възможност да го изпълня“, е заявил 
Герчев.  

Община Разлог кандидатства и 
за европейско финансиране с проек-
ти за ремонт на улици в населеното 
място. 

И в Пловдив напредва идеята за осъществяване на най-дългото съоръжение над реката
Страницата подготви 
Елица Илчева

„Община Пазарджик обяви 
обществена поръчка за инже-
неринг за изграждането на нов 
мост над р. Марица в града“, е 
съобщил кметът Тодор Попов. 
Съоръжението, което ще е с 
дължина 108 м, ще свързва парк 
„Остров Свобода“ със Зоната 
на здравето. Напречното се-
чение и подходите към него ще 
са с габарит 6 м, пешеходните 
алеи ще са 5 м, като специално 
са предвидени и рампи за инва-
лиди с широчина 2,5 м. 

Мостът е крайно необхо-
дим, тъй като движението в 
този район сега е изнесено по 
старо бетонно съоръжение, 
строено през 70-те години на 
миналия век, като трафикът е 

изключително натоварен. Пред-
видените срокове за изпълнение 
на обекта са не повече от 50 

календарни дни за изготвяне на 
технически проект, а за реали-
зация на строително-монтаж-

ните работи – до 240, считано 
от датата на откриване на 
строителна площадка и опре-
деляне на строителна линия и 
ниво. Индикативната стойност 
на поръчката е близо 1,1 млн. лв.

Тази година ще започне и 
изграждането на нов мост над 
р. Марица в Пловдив, след като 
Общинският съвет е одобрил 

идеята на кме-
та инж. Иван 
Тотев. Той ще 
свързва райо-
ните „Западен“ 
и „Северен“ с 
останалата 
част на града. 
Според инж. 
Тотев това ще 
е най-дългото 
съоръжение в 
Пловдив.  „По 

план обектът започва от бул. 
„Копривщица“ с голямо кръгово, 
преминава над реката покрай 
стадион „Марица“ и излиза на 
бул. „България“, е обяснил кме-
тът. Следващ етап е изгражда-
нето на още 3-километров път, 
излизащ при разсадника на Голя-
моконарско шосе в землището 
на община „Марица“.

Всички документи за строително разрешение на 
кръговото кръстовище „Розова градина“  в Сливен са 
готови и може да се пристъпи към изграждане на обек-
та, съобщиха от общината. Има развитие и по другия 
важен за града проект - пробива на ул. „Георги Сава Ра-
ковски“. „Топлофикация - Сливен“ е поискала да постави 
тръби по ул. „Антим I“ и да осигури топлоподаване и към 
кв. „Звездите“. „Моето становище и това на местна-
та администрация е да стане сега, за да не се копае, 
когато е готова улицата. Добре е да се координират 
действията и всичко под нея да се направи едновремен-
но“, е пояснил кметът Стефан Радев. 

В община Стара Загора до 15 юни могат да се по-
дават проектни предложения за включване в актуали-
зираната инвестиционна програма по Приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 
ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“, съобщават от 
пресцентъра на местната администрация. Неусво-
еният ресурс за града е в размер на 8 126 434 лв. 
Инвестиционните приоритети са енергийна ефек-
тивност в сграден фонд, както и социална и културна 
инфраструктура.

Предложения могат да идват и от сдружения на 
собствениците, неправителствени организации, 
публични институции, групи граждани, ангажирани с 
реализацията на свои идеи. Проектите се подават в 
деловодството на общината.

Белла Сиракова,
ОП на КСБ - Враца

Община Враца и Висшето училище по телекомуника-
ции и пощи ще кандидатстват по съвместен проект за 
изграждане на Център по компетентност на информа-
ционни технологии и мобилни комуникации. Това е ста-
нало ясно след проведена среща между кмета Калин Ка-
менов и ректора на учебното заведение проф. Димитър 
Радев. За финансиране ще се кандидатства по Опера-
тивна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж 2014 - 2020“.

„Убеден съм, че много скоро ще подпишем споразу-
мението, с което ще стартираме проектните дейнос-
ти по изграждането на Центъра по компетентност“, е 
обяснил Калин Каменов и е допълнил, че общината ще 
осигури място или база, където ще се разкрие звеното 
за обучение. Той е посочил още, че в момента най-тър-
сените специалности са в сферата на компютърните 
технологии, киберсигурността и мобилните телекому-
никации. Целта за изграждането на Центъра за ком-
петентност е да подготви професионални бакалаври 
за бъдещите инвеститори и бизнеса в района и в съ-
щото време местните специалисти да останат тук, 
във Враца.

„Увеличава се инте-
ресът към Индустри-
алния парк в Шумен“, е 
съобщил на специален 
брифинг кметът Любо-
мир Христов. Пет нови 
инвеститори искат да 
изграждат предприя-
тия. С някои от фирми-
те вече има подписани 
предварителни догово-
ри, а с други  все още текат преговори. Две от дружествата 
ще преработват етерични култури. „През следващите дни ни 
предстоят срещи с министъра на икономиката. Общината 
ще търси средства от държавата, тъй като започваме да 
развиваме и зона С, която ще се простира на 680 дка“, е под-
чертал кметът Христов. Инфраструктурата може да бъде 
изградена от общината само за няколко месеца.

 „Предстои строителство на база за логистична ком-
пания, в момента се водят преговори за завод за части на 
автомобили“, е уточнил изп. директор на Индустриалния парк 
Николай Тончев. Той е припомнил, че досега не са получавани 
външни средства за разработване на зоната. В момента в 
нея работят три предприятия, които дават прехрана на над 
1000 души. Общо 11 парцела са продадени през миналата го-
дина. Според Тончев АМ „Хемус“ е жизненоважна за Северо-
източна България.

Припомняме, че миналата година Шумен получи наградата 
за община с най-много инвестиции.

Община Си-
листра е гото-
ва да кандидат-
ства с проект 
за изграждане 
на сграда за со-
циални жилища 
по Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. Вече е 
отредено място на ул. „Хаджи Димитър“ в града, а 
през април миналата година беше проведен открит 
конкурс за идейна концепция. На първо място е класи-
ран проектът на ЛЕСС ЕООД, София. „Дружеството 
вече е готово и с инвестиционен работен проект 
и общината се обръща към всички заинтересовани 
лица да изразят своето мнение и препоръки по него“, 
съобщават от местната власт. Предложения и ко-
ментари се приемат на електронната страница на 
общината.



РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 13петък, 23 март 2018 Ñòðîèòåë

Модернизацията се осъществява по „ОПРР 2014 – 2020“
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

С официална първа ко-
пка започнаха дейностите 
по проект за ремонт на 
Професионалната гимна-
зия по аграрни технологии 
(ПГАТ) „Цанко Церковски“ в 
Павликени. Финансиране-
то е осигурено по Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж 2014 – 2020“. 
Стойността на стро-
ителните работи е 1,3 
млн. лв., като 195 000 лв. са 

от националния бюджет. 
Продължителността на 
проекта е 26 месеца.

Символично първото 

парче от изолацията на 
стената положиха инж. Ема-
нуил Манолов, кмет на общи-
ната, и Владислав Георгиев, 

изп. директор на „БКС-Горна 
Оряховица“ АД, изпълнител 
на договора за инженеринг. 

„ПГАТ „Цанко Церков-

ски“ е важна за Павликени, 
тъй като подготвя кадри 
за основния икономически 
отрасъл на региона – сел-

ското стопанство. Освен 
това връзката на голяма 
част от нашите съграж-
дани с училището е силна. 
През почти столетната 
му история тук са получили 
образование, осигуряващо 
начален старт и последва-
ща достойна реализация, 
хиляди деца“, е заявил инж. 
Манолов. 

По проекта ще бъдат 
въведени мерки за енер-
гийна ефективност в 
учебната сграда и рабо-
тилницата с цел постига-
не на клас В. 

„Дупница кандидатства по INTERREG V-A 
България-Македония за ремонт на Часовнико-
вата кула“, е съобщил зам.-кметът Красимир 
Георгиев. Партньор от съседката ни е община 
Крива Паланка, а прогнозната стойност на про-
екта е 200 000 евро. Всички заложени дейности 
по него общината е съгласувала с Министер-
ство на културата и Националния институт за 
недвижимо културно наследство. 

Вътрешно символът на града ще бъде укре-
пен и възстановен, старият часовников механи-
зъм ще бъде съхранен като музеен експонат и 
ще се подмени с нов. Няколко монокъла ще пре-
доставят възможност да се разглежда градът. 
Ще бъде ремонтирана и компрометираната 
дървена фасада. 

Самият хълм, който е в началото на град-
ската градина, също ще се облагороди. Ще се 
направят нови алеи и подстъпи за свободен дос-
тъп към кулата, която от години е заключена. 

Емблематичната за Дупница сграда през 
XVI в. е била използвана за наблюдателница, а 
от края на XVIII в. е превърната в Часовникова 
кула. През годините по нея са подменяни различ-
ни елементи и са правени частични ремонти.

200 

При село Обнова бе направена символична първа 
копка по проект на община Левски за подобряване 
пътната инфраструктура, съобщи пресцентърът 
на местната администрация. Финансирането е от 
INTERREG V-A Румъния - България. Предвижда се ре-
хабилитация на трасето до с. Каменец с обща дъл-
жина 7068 м, от които 2268 м са през с. Обнова. В 
участъка има мост, който също ще се ремонтира. 

Град Левски е пресечна точка на седем републи-
кански пътища. Проектът цели да подобри връзката 
с Европейски транспортен коридор VII и автомаги-
страла „Хемус“. Новото шосе ще допринесе за по-
добра свързаност между общините Турну Мъгуреле 
и Левски, както и с други, като Плевен, Русе и Гюр-
гево. По този начин ще се засили трансгранично 
сътрудничество, базирано на оста, свързваща Е 83 
с Е 70.

Общият бюджет е 2 596 171 евро, от които сред-
ствата от ЕФРР са 2 206 745 евро, националното 
съфинансиране - 337 502 евро, а размерът на собст-
вения принос е 51 923 евро.

Нова детска площадка и спортно игрище в 
квартал „Галата“ откри кметът на Варна Иван 
Портних. „С новата придобивка изпълняваме обе-
щанието си към хората да изградим място за 
спорт и игри за децата“, е заявил той. Комплек-
сът е разположен на терен от 2 дка, реализиран 
е на две нива и включва спортно игрище, трибуни 
за зрители с 60 места, детска площадка, открит 
фитнес и пешеходни зони. Всички съоръжения за 
игра отговарят на изискванията за безопасност и 
са достъпни за хора с увреждания. Инвестицията 
е за около 250 000 лв.

„Работим по изграждане на още 8 нови площад-
ки в целия град. В район „Младост“ ще разширим 
съществуващата спортна база, проектираме го-
лям спортен комплекс във „Владиславово“ с игри-
ща за футбол, волейбол, баскетбол“, е информирал 
Портних.

Белла Сиракова,
ОП на КСБ - Враца  

Община Ботевград обяви 
обществена поръчка за избор 
на изпълнител за втория етап 
от реконструкцията и бла-
гоустрояването на Градския 
парк. Инвестиционният про-
ект е разработен и одобрен 
за реализация на четири фази. 
Настоящият търг включва дейности по централната площадна част. 
Заложени са изграждане на подземна и надземна инфраструктура, ланд-
шафтно оформление и парково обзавеждане съобразно предвиденото 
в инвестиционния проект. Територията, предмет на реконструкция и 
благоустрояване, обхваща съществуващите паркови пространства в 
западната част на града с площ от 65 хил. кв. м.

Сред строително-монтажните работи, които трябва да бъдат 
извършени, са подмяна на съществуващата настилка с нова в подхо-
дящо композиционно решение, обновление на осветителните тела и 
допълването им с нови. Ще се доставят и засадят подходящи дървесни 
видове, храсти и цветя. Планира се да се изгради кът за отдих и да се 
обособи зона с детски атракциони. Ще се направи и велоалея. Предвиде-
на е подмяна на тротоарните настилки, граничещи с уличното платно, 
и реализацията на поливна система.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 548 333 лв. без ДДС. 
Оферти се подават до 17.30 ч. на 16 април т.г.

БАНСКО

Одобреното предложение на 
община Банско по проект „Красива 
България“ е за прилагане на мер-
ки за енергийна ефективност в 
сграда на Социален учебно-профе-
сионален център (СУПЦ), където 
е разположена и обществената 
кухня. Стойността на сключения 
договор е 214 210 лв. с ДДС, като 
55% от сумата се осигуряват от 
местния бюджет. Строително-ре-
монтните дейности ще включват 

и енергоспестяващи мерки. 
Ще бъде сменена дограма-
та на помещенията с PVC 
и стъклопакет. Планирано е 
да се постави топлинна из-
олация на външните стени, 
на подовите площи, както и 
на покривната конструкция.

Предвиден е и ремонт 
на обществената кухня, която е в 
сградата. „Това ще даде възможност 
да се увеличи капацитетът й и да 

се повиши качеството на предлага-
ната социална услуга“, съобщиха от 
общината.

Между община Банско и Държа-
вен фонд „Земеделие“ – Разплаща-
телна агенция, е подписан договор 
за рехабилитацията на уличната 
мрежа в курорта и в Добринище. 
„Одобреното финансиране е по 
„Програмата за развитие на сел-
ските райони 2014 - 2020”, Мяр-
ка - 7 „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони” на 
обща стойност 1 888 988 лв.“, е 
съобщил кметът Георги Икономов. 
Ще бъдат обновени напълно ас-
фалтовите настилки и тротоари-

те на улиците „Цар Симеон“ между 
кръстовищата с ул. „България“ и 
ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Глазне“ 

между кръстовищата с ул. „Пирин“ 
и ул. „Патриарх Евтимий“, част 
от ул. „България“ в Банско, както 
и улиците „Георги Темелков“, „Алек-
сандър Стамболийски“ и „Паисий 
Хилендарски” в гр. Добринище и др. 

„Паралелно с изпълнението на 
рехабилитационните дейности 
на улиците ще изградим кабелни 
колектори, в които да бъде по-
ставена слаботоковата мрежа, 
обслужваща доставчиците на съ-
общителни услуги“, е информирал 
Икономов.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” 

Георги Сотиров

Град Червен бряг е разположен на 
границата между Предбалкана и цен-
тралната част от Дунавската равнина. 
B покрайнините на селището се намира 
природен парк „Голеж“. 

Населен преди повече от 7000 годи-

ни, Червенобрежкият регион е оживен 
център на търговска дейност през ве-
ковете. През годините траки, римляни, 
гърци и българи са наричали тези земи 
свой дом. Неолитните селища при Те-
лиш, тракийските поселища в с. Чома-
ковци и местността Пипра, римските 
градове при с. Реселец и с. Чомаковци, 

византийските крепости, пътища, мо-
стове разказват миналото и придават 
уникалния дух на района. 

Червен бряг е споменат за пръв път 
в османски данъчен регистър от 1430 г. 
като с. Джервен брег. В средата на 
XVI в. е записано като с. Добролък, ти-
мар от каза Мроморнича. През XVI в. е 

документиран и в регистъра за войнуци 
към каза Нийболу като с. Червен бряг. 
Изследователите смятат, че името на 
селището идва от червеникавата глина, 
добивана край него.

Основана през 1899 г., жп гарата 
дава възможност на малкото село, на-
миращо се само на 3 км от нея, за трий-

Инж. Вълов,  какви 

европейски проекти ре-

ализирате в момента в 

община Червен бряг? 

Ще започна с Опера-
тивна програма „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“ 
(„ОПРР 2014 – 2020“). По 
процедурата за енергийна 
ефективност в перифер-
ните райони по програ-
мата имаме възможност 
да кандидатстваме за 
саниране на обществени 
и частни сгради. Вече сме 
защитили шест проекта, 
като три от тях са за об-
ществени здания. Те са за 
Народно читалище „Нико-
ла Йонков Вапцаров 1908“, 
сградите на Районна служ-
ба „Пожарна безопасност 
и защита на населението“ 
и на Социалната служба с 
нейните пет институции 
- патронаж, център за ра-
бота на лица с уврежда-
ния и т.н. Трите остана-
ли проекта са за частни 
жилища – четири блока и 
три многофамилни къщи. 
Средствата за шестте 

предложения са за близо 
8,2 млн. лв. В момента се 
работи по всички обекти. 
Сключени са договорите 
със строителите. Изпъл-
нителите по „ОПРР 2014 
– 2020“ не са от нашата 
община, но за този вид ра-
бота има специални изиск-
вания, например за прите-
жаваните сертификати в 
областта на енергийната 
ефективност и пр. По ва-
жното е, че сериозно се 
осъществяват предвиде-
ните дейности.

Имаме проекти и по 
Програмата за развитие 
на селските райони. През 
февруари подписахме два 
договора за рехабилита-
ция на общински пътища 
и улици по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създава-
нето, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура“. Едини-
ят проект е на стойност 
5 340 000 лв. Той е за ре-
конструкция на Северен 
обходен път (през Марко-

ва могила), част от тра-
сето с. Ракита – с. Ъглен 
и от с. Телиш – с. Садовец.

Другият е договор за 
реновиране на улици в об-
щинския център за близо 
800 хил. лв. Ще бъдат ре-
конструирани 21 880 кв. м 
улици и 7196 кв. м трото-
ари на територията на 
града. Срокът за реализа-
ция на дейностите по два-
та проекта е 36 месеца 
от подписване на контра-
ктите. В момента се под-
готвя документацията за 
обявяване на процедурите 
и избор на изпълнители. 

Ще добавя, че по На-
ционалната програма 

за саниране на многофа-
милни жилищни сгради 
обновихме блок 10 в жк 
„Победа”, който е с 47 
апартамента. Хората са 
доволни от работата на 
строителите.

Споменахте рекон-

струкция на част от 

пътната инфраструкту-

ра в общината по ПРСР, 

но какво друго правите 

за обновяването на от-

сечките в района?

Пътната ни инфра-
структура е в относи-
телно добро състояние. 
Голям процент от трасе-
тата на територията ни 
са част от републикан-
ската пътна мрежа и те 
се поддържат от Агенция 
„Пътна инфраструктура“. 
Ние отговаряме за чет-
въртокласните участъци. 
Сериозни проблеми няма-
ме. Ако трябва обаче да 
говорим за политика по 
отношение поддържане-
то на четвъртокласната 
пътна мрежа, смятам, че 
държавата няма утвърде-
на добра система за фи-
нансиране на ремонта им. 
Според мен осигуряването 
на средства за тях е необ-
ходимо да е свързано и да 
зависи от дължината им и 
къде се намират. Би тряб-
вало на всички да е ясно, 
че трасетата в равнинна 
община много по-лесно се 
поддържат, отколкото 

тези в един планински или 
полупланински район, или в 
северната част на стра-
ната, където зимите са 
сурови. Снеготопенето и 
обилните дъждове също 
допринасят за състояние-
то на асфалтовите покри-
тия. На нас ни е ясно, че 
държавата няма откъде 
да вземе толкова сред-
ства, колкото ни се иска, 
но ако съществува подоб-
на система, за която спо-
менах, ние ще можем да 
планираме дейностите си 
средносрочно и дългосроч-
но и приоритетите ни ще 
бъдат ясни през целия 
ни мандат. С други думи, 
сега четвъртокласната 
мрежа разчита изцяло на 
бюджета на общината.

Сред важните проекти 
е и укрепването на свла-
чището на изхода от Чер-
вен бряг в посока Плевен. 
Вече са осигурени около 10 
млн. лв., които смятам, че 
са достатъчни за извърш-
ване на необходимите 
дейности по обекта.

Как се развиват насе-

лените места от общи-

ната? 

В нашите селища няма 
тенденция към тотал-
но обезлюдяване. Нямаме 
сериозни проблеми и с 
битовата престъпност. 
Землищата се обработ-
ват от големи арендато-
ри, които си разбират от 

работата, създават зае-
тост на хората, плащат 
рента. Развиват се услу-
гите и търговията.

Лошите новини обаче 
са свързани със застаря-
ването на населението, 
защото младите предпо-
читат да отидат да рабо-
тят и живеят със семей-
ствата си в големия град 
или в чужбина. 

През миналата година 
закрихме поредното учи-
лище, този път в с. Ресе-
лец. 

В общината има че-

тири професионални 

гимназии. 

Те функционират нор-
мално,  затова помага 
и бизнесът, а и ние не 
сме безучастни. Профе-
сионалната гимназия по 
хранителни технологии 
„Юрий Гагарин“ проме-
ня плановете си, като 
открива атрактивни и 
търсени от работода-
телите специалности. 
Става дума за сериозна 
подготовка на ученици за 
отрасъл „Туризъм“, къде-
то има явен недостиг на 
подготвени кадри. Профе-
сионалната гимназия по 
механоелектротехника 
„Девети май“, която до 
преди години обучаваше 

специалисти за вече за-
критото производство 
в общината,  от тази 
година  преориентира 

Инж. Данаил Вълов, кмет на общината: 

Снимки авторът
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сетина години да се разрасне. На 26 юни 
1929 г. на картата на Царство България 
се отбелязва най-малкият град, развил 
се около централната железопътна ли-
ния София - Варна. Червен бряг е важен 
жп възел, център на община, която об-
хваща територия от 485 кв. км площ и 
34 215 жители. В общината са включе-

ни четиринайсет селища – два града и 
дванайсет села. Тя е втора по големина 
в областта, граничеща с Луковит, Бяла 
Слатина, Долни Дъбник, Роман, Искър и 
Кнежа.

За развитието на общината днес 
ни разказа инж. Данаил Вълов, кмет на 
Червен бряг. 

подготовката на своите 
възпитаници чрез дуал-
ната система заедно с 
най-големия завод при нас 
- австрийско предприя-
тие за производство на 
кранове и друга подемна 
техника. На машините 
задължително ще проче-
тете името на марката, 
но под него с голяма веро-
ятност ще пише „Червен 
бряг - България”. 

С други думи – опит-
ваме се сериозно и после-
дователно да променяме 
обучението според изис-
кванията и нуждите на 
нашата икономика. 

Имаме и друго голямо 
предприятие, което със 
своите към 650 работници 
и специалисти произвежда 
текстилни изделия. Населе-
нието ни намира заетост 
и в още около трийсет 
средни фирми от различни-
те сфери на икономиката. 
В тази връзка можем да 

включим и арендаторите 
и, разбира се, търговията. 
Градът ни по традиция е 
търговски център. 

Какво правите, за да 

привлечете нови инвес-

титори? 

Съдействаме на пред-
приемачите, които искат 
да развиват бизнес при 
нас и да осигуряват рабо-
та за хората. Ясно е, че 
възможностите на общи-
ната за финансиране на 
каквото и да било са сил-
но ограничени. Но нашата 
сила е другаде – създаване 
на условия, предоставяне 
на терени, бързото прид-
вижване и обработка на 
съответната документа-
ция за стартирането на 
производство или услуга и 
т.н. Работим, за да обле-
кчим и насърчим инвести-
торите. 

Има ли висока безра-

ботица в общината?

Имаме незаети работ-
ни места. В същото време 
процентът на регистри-
раните безработни е ви-
сок, което не трябва да 
бъде смятано за парадокс. 
И причината, според мен, 
е политиката да се дават 
социални помощи на хора, 
които не си търсят рабо-
та. Активното намиране 
на заетост включва и не-
прекъснатите курсове за 
квалификация към община-
та, включително и за хора 
без трудови навици и об-
разование, за да придоби-
ят определени умения. Но 
когато такива съгражда-
ни знаят, че могат да раз-
читат на различни соци-
ални плащания, те просто 
решават, че за тях е по-
добре да не си търсят ра-
бота. Затова стигаме до 
там, че има свободни мес-
та, част от тях за неква-
лифицирани служители, но 

в същото време няма кого 
да наемем, и дирекцията 
„Бюро по труда“ отчита 
висок процент безработ-
ни. Струва ми се, че и тук 
държавата трябва да си 
промени политиката, да 
измени законодателство-
то, за да стане най-после 
ясно, че ако човек не си 
търси активно работа, 
ползва социалните по-
мощи от нашите данъци 
само за определен период 
от време. Не можем ние 
цял живот да издържаме 
такива хора, създавайки 
професията безработен. 

Червен бряг е втора-

та по големина община 

в Плевенска област. С 

какво тя се отличава от 

останалите?

Имаме с какво да се 
гордеем. В общината се 
събират две реки - Искър 
и Златна Панега. През те-
риторията ни преминава 

и жп линия. Червен бряг 
е най-близката и най-
удобната гара, свързва-
ща районите на Тетевен, 
Луковит, Оряхово, Бяла 
Слатина и част от Бо-
тевградско с главната 
жп линия София - Варна. 
Тук от нея се отделя вто-
ростепенната линия Чер-
вен бряг – Златна Панега. 
От историята знаем, че 
общинският център се 
разраства именно благо-
дарение на жп трасето. 

Уникалното е, че наши-
ят град е възникнал изклю-
чително по идея и с помо-
щта на частния бизнес, 
който започва да строи, 
да развива промишленост, 
предприемачество и на-
шите хора през годините 
не са чакали на държавата 
да им показва пътя. Ини-
циативни съграждани не 
липсват и сега. 

Общината е компакт-
на, селата са живи, няма-

ме населено място под 700 
жители, даже в шест от 
тях живеят по над 1000 
души и всичко това е со-
лидна предпоставка за 
развиване на бизнес. И хо-
рата го правят. 

Хората обаче имат и 

интерес селищата да бъ-

дат поддържани. Освен 

пътища те искат здрави 

тротоари, спортни пло-

щадки, модернизирана 

водоснабдителна и кана-

лизационна мрежа. 

Водният цикъл в Чер-
вен бряг вече е завършен. 
Трябваше да минат обаче 
две години от финализи-
рането му, за да можем 
да предадем съоръжени-
ята за стопанисване на 
ВиК оператора в Плевен. 
Ние сме първата община 
в Плевенска област, коя-
то успя да го направи, и 
то в началото на тази 
година. Разбира се, през 

това време изразходва-
хме доста средства за 
поддържане на пречис-
твателната станция за 
отпадъчни води и част 
от канализацията, около 
500 000 лв. Обърнали сме 
се към Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройство-
то за възстановяване на 
вложеното. Не може опе-
раторът да събира такси-
те от хората, а някой друг 
да плаща за поддръжката. 

Всеки свободен лев в 
общината отива за об-
новяване на уличната на-
стилка, защото покрай 
водния цикъл градът беше 
разкопан. 

Ще отбележа, че с ев-
ропейското финансиране 
успяваме да реализираме 
различни проекти, някои 
от тях и с определена со-
циална насоченост. Така 
например всеки ден из-
хранваме към 600 човека 
по „Осигуряване на то-
пъл обяд“ по Оперативна 

програма за храни и/или 
основно материално под-
помагане по Фонда за ев-
ропейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица. 

Имаме и няколко про-
екта за ограничаване на 
безработицата за младе-
жи до 29 години, както и 
за хора в предпенсионна 
възраст. 

Как се развива тури-

змът в региона? 

Строят се къщи за 
гости в селата Реселец, 
Бресте и Сухаче. Там ус-
ловията за развитие на 
различни форми на от-
расъла са много добри 
и хората изграждат. За 
организиран туризъм все 
още не мога да говоря, но 
през почивните дни имаме 
гости в общината. Разпо-
лагаме с места за спор-
тен риболов, за обиколки 
и пр. На около километър 
край с. Реселец се нами-
ра природният феномен 
Калето. Това е район с 

дължина приблизител-
но 750 м и широчина 30 
– 40 м. Отвсякъде го об-
граждат отвесни скали и 
слизането в него става по 
пътека между тях. Това е 
едно от малкото места в 
България, където се сре-
ща скорпион. В непосред-
ствена близост е природ-
ната забележителност 
Реселешки кукли – група 
от скални фигури.

По какви проекти ра-

ботите по програмите 

за трансгранично съ-

трудничество?

Наскоро завършихме 
предложение съвмест-
но с румънската община 
Калафат. Заедно с едно 
сдружение с нестопан-
ска цел и с активното ни 
съдействие създадохме 
контакти в образовател-
ната сфера. Нашите деца 
четири пъти посещаваха 
румънски училища, учите-
лите обсъждаха идеи, по-
сле визитата беше върна-
та. Партньорите усетиха 
какво означава българско 
гостоприемство.

Имаме контакти и с 
друга румънска община 
Каракал. С тях обсъжда-
ме проекти за ремонт на 
четвъртокласната мре-
жа. Независимо че нямаме 
излаз на голямата река, 
членуваме в Асоциацията 
на крайдунавските общи-
ни и развиваме определени 
дейности в полза на Чер-
вен бряг и региона.

Центърът на града
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Столицата привлича 52% 
от преките инвестиции в 
страната

Росица Георгиева

В последните години 
София се развива като 
изключително привлека-
телно място за инвести-
ции и продължава да бъде 
най-голямата областна 
икономика в страната. 
Столицата е на водещо 
място по отношение на 
заетост, инфраструктур-
на обезпеченост, качест-
во на живот, добро обра-
зование, успешен бизнес и 
ръст на туристите. Това 
се дължи на местополо-
жението, транспортната 
свързаност и на жители-
те на града, голяма част 
от които са подготвени и 
предприемчиви млади хора. 
Към края на 2015 г. София 
е привлякла повече от по-
ловината чуждестранни 
инвестиции у нас. Населе-
ното място се отличава и 
с добро усвояване на евро-
пейски средства. До края 
на септември 2017 г. гра-
дът е реализирал по този 
показател 3,5 млрд. лв. За 
да подпомогне успешния 
старт на нови вложения, 
Столичната общинска 
агенция за приватизация и 
инвестиции (СОАПИ) под-
готви и публикува спра-
вочника „София - бизнес 
дестинация“. В изданието 
е събрана и обобщена най-
важната и актуална ин-
формация в 60 страници. 

„София – бизнес 

дестинация”

обхваща широк спек-
тър от теми, като данни 
за икономиката на столи-
цата, работна сила, об-
разование, транспорт и 
свързаност, индустриал-
ни и офис пространства, 
приоритетни отрасли. 
Ръководството служи и 
като списък на поетапни-
те стъпки за стартиране 
на бизнес в София, тъй 
като съдържа и актуал-
на информация за данъци, 
такси, инвестиционни 

стимули, последователни-
те стъпки по регистрира-
не на фирма и още много 
сведения с практическа 
полза. Изданието е на раз-
положение на 4 езика – ан-
глийски, френски, немски и 
български, и може да бъде 
изтеглено от официална-
та страница на СОАПИ 
investsofia.com. Данните 
са представени предимно 
в графики, таблици и ин-
фографики. Цялото съдър-
жание може да се използва 
свободно за нуждите на 
бизнеса, например когато 
фирмите представят свои 
проекти на чуждестранни 
партньори и потенциални 
инвеститори.

В началото на справоч-
ника е изготвен 

общ профил на столицата. 

В него се акцентира на 
факта, че със своята хи-
лядолетна история София 
е един от най-старите 
градове в Европа, който 

през 1879 г. е избран за 
столица на България. Той 
е съсредоточил админи-
стративната, съдебната 
и изпълнителната власт 
в страната и е финансов, 
образователен, културен, 
бизнес и икономически 
център у нас. Статисти-
ката сочи, че населението 
надвишава 1,3 млн. души, 
което го нарежда на 15-о 
място по големина в Евро-
пейския съюз (ЕС). София 
формира 40% от брутния 
вътрешен продукт (БВП) 
на България, 1/6 от ин-
дустриалното производ-
ство и привлича 52% от 
преките чуждестранни 
инвестиции. Столицата 
заема 10-о място в класа-
цията за най-добре пред-
ставящите се европейски 
градове за 2017 г. Тук се 
развиват индустрии с ви-
сока добавена стойност, 
например делът на ИТ 
сектора в икономиката на 
населеното място е 5,7%, 
а заетостта в сферата 

на творческите индус-
трии продължава да рас-
те. Други важни данни във 
въвеждащата част на ръ-
ководството са броят на 
университетите – 23 от 
общо 51 в страната, и об-
щественият транспорт 
- добре развит, който 
осигурява лесен достъп 
до всички точки на града. 
Освен това най-голямо-
то летище в България се 
намира на 20 минути от 
центъра. 

В общия профил са 
включени и данни за гос-
тите на София от други 
страни. Те са нараснали 
с 9,4% за периода 2009 
- 2016 г., което нарежда 
града в топ 3 в Европа по 

ръст на чуждестранните 
туристи. За същия пе-
риод приходите от тази 
дейност са се увеличили 
с 20%. 

Пазар на труда

Важен ресурс за насе-
леното място е младата 
и високообразована работ-
на сила. От СОАПИ са от-
чели, че София е един от 
малкото градове в Бълга-
рия, които регистрират 
нарастване на население-
то. От 2003 г. насам бро-
ят на жителите на столи-
цата се е увеличил с 10%, 
или със 120 174 души. За 
същия период работната 
сила в града е нараснала 

с 24,09%, или със 136 700 
човка. Интересно е, че 
делът на заетите в пуб-
личния сектор е четири 
пъти по-нисък от този в 
частния. През 2015 г. ра-
ботещите в последния 
са 21,5%, а в публичния 
- 78,5%, като заетите в 
него са концентрирани 
предимно в секторите на 
образованието и публична-
та администрация.

Сред предимствата на 
София е и това, че в нея 
са концентрирани голяма 
част от работните пози-
ции, изискващи интелек-
туална дейност. Градът 
се нарежда на 16-о място 
сред европейските столи-
ци с 82,6 заети в сферата 
на знанието на всеки 1000 
работещи. Столицата 
има добри позиции и в тех-
нологичните и творчески-
те сектори.

Над 50% от работос-
пособното население 
имат придобита степен 
за висше образование към 
2016 г. Броят на висши-
стите се е увеличил зна-
чително спрямо 2011 г., 
когато е бил 40%. Очаква 
се тази тенденция да про-
дължи. 

Работната сила в Со-
фия се отличава и с из-
ключително високо ниво 
на владеене на чужди 
езици. Най-разпростране-
ни са английски, немски, 
руски, испански и френски. 
Приблизително 30% от 
населението в София на 
възраст между 19 - 34 г. 
владеят английски език на 
ниво C1 или C2. 6,7% имат 
задълбочени познания по 
руски език, 16% ползват 
свободно немски, a 1% го-
ворят испански. 

ИКОНОМИКАТА НА СОФИЯ ПО СЕКТОРИ

Добавена стойност по факторни разходи на нефинансови предприятия в 
София (2016)

Ремонтни дейности 
и търговия
26%

Недвижими имоти 
3.4%

Производство и 
дистрибуция на 
електричество, 
отопление и газ  
4.5%

Строителство 
4.9%

Административни и 
спомагателни дейности 
5%

Професионални дейности 
и научни изследвания 
9%

Създаване и 
разпространение 
на информация и 

творчески продукти, 
далекосъобщения 

17.9%

Производство 
10.6%

Други 
9.5%

Транспорт, складиране и пощи 
9.2%

Източник:  НСИ

България  София       Източник: НСИ (данни за период 2011-2016) и 
Институт за пазарна икономика (прогноза за 2017)

РЕАЛЕН РЪСТ НА БВП

Реален БВП на глава от населението – София, 
дясна скала, в лева

 Реален БВП - София,
лява скала, в хил. лева

 Източник:  НСИ

РЕАЛЕН БВП НА СОФИЯ
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„София – бизнес дести-
нация” предоставя сведе-
ния и за 

трудовите 

възнаграждения.

Към третото триме-
сечие на 2017 г. средната 
брутна работна заплата 
е 1405 лв., или 718 евро, 
като се отбелязва увели-
чение от близо 10% спря-
мо третото тримесечие 
на 2016 г. Тенденцията 
се очаква да продължи и 
през 2018 г. ИТ секторът 
и професионалните услуги 
предлагат най-високите 
трудови възнаграждения 
в столицата. Въпреки 
нарастването им София 
остава един от градове-
те с най-ниски разходи за 
заплати в ЕС, е записано в 
справочника. Той разглеж-
да и 

политики за привличане  

на кадри,

които са важни за биз-
неса. Такава е европейска-
та Синя карта - разреши-
телно за работа, което 
дава право на висококвали-
фицирани кадри от страни 
извън ЕС да пребивават и 
работят в България. През 
октомври 2017 г. процеду-
рата за издаване на Синя 
карта е улеснена, а раз-
решителното за работа 
и срокът за пребиваване 
в страната са увеличени 
до 4 години. „В допълнение, 
през юни 2017 г. България 
облекчи процедурите за 
регистрация на сезонни 
работници от държави из-
вън ЕС до 90 дни. Очаква 
се това да улесни привли-
чането на работна сила 
най-вече в туристическия 
сектор. Граждани на всич-
ки държави членки на ЕС, 
Европейската икономи-
ческа зона и Швейцария 
имат право да пребивават 

и работят в България“, се 
подчертава в изданието. 

В последните години 

икономиката на София 

се развива с темпо-
ве, по-бързи от тези на 
много европейски столи-
ци. Според експертите 
това се дължи предимно 
на високия износ и увели-
ченото крайно потреб-
ление. Те допълват, че 
икономиката на града е 
експортно ориентирана, 
като формира 1/3 от из-
носа на България. Ста-
тистиката сочи, че брут-
ният вътрешен продукт 
на София е 35,2 млрд. лв. 
БВП на глава от населе-
нието е 26 690 лв., което 
е 2,2 пъти над средното 
за страната. Ръстът на 
БВП на София в момента 
надминава темповете на 
растеж на национално 
ниво и е 5,3%. За периода 
2000 - 2016 г. инвестици-
ите в София с натрупване 
са 12,2 млрд. евро. 

Полезната информация 
в изданието за  

установяване на бизнес  

в града

включва подробно опи-
са ни такси и срокове за 
регистрация на фирма, на-
ционалните и местните 
мерки за насърчаване на 
инвестициите и начините 
за учредяване на фирма с 
участие на чуждестранен 
инвеститор. Установява-
нето на компании, включи-
телно и на такива с чуж-
дестранно участие, както 
и придобиването на акции 
в съществуващи местни 
дружества, е уредено в 
Търговския закон. За съз-
даването на различните 
видове компании не се из-
исква предварително раз-
решение от държавни ин-
ституции, с изключение на 

случаите, включващи бан-
кови и застрахователни 
дейности, инвестиционни 
фондове, управляващи дру-
жества, инвестиционни 
посредници или специални 
концесионни права и др.

Националните поощ-
рения за инвеститори 
се издават от правител-
ството чрез Българската 
агенция за инвестиции. 
Сертификатите са клас 
А, Б или Приоритетен. 
Изискванията за първите 
два са вложенията да са 
от 1 до 5 млн. евро и оси-
гуряване на 25 - 150 нови 
работни места, а за При-
оритетен – 7,5 до 50 млн. 
евро и създаването трудо-
ва заетост от 15 до 200 
човека. Местният серти-
фикационен клас е В и се 
издава от Столичната об-
щина чрез СОАПИ. Той е за 
инвестиция до 1 млн. евро 
и най-малко 1 ново работ-
но място.

Офис и индустриални 

площи

Информацията в „Со-
фия – бизнес дестинация” 
показва, че в сравнение 
с останалите градове в 
България столицата се 
отличава с най-лесен и 
бърз процес по издаване на 
разрешителни за строеж. 
Процедурата отнема 97 
дни, с възможност да се 
съкрати срещу допълни-
телни такси за определени 
общински услуги. 

Извадката за пазара 
на офис площи показва, че 
през последните години 
той се развива динамично. 
Наличните площи от клас 
А и Б са 1 663 000 кв. м, 
а до 2020 г. се очаква да 
бъдат завършени близо 
500 000 кв. м нови. Цената 
за отдаването на бизнес 
имоти под наем е между 10 
и 13 евро на кв. м. Същест-
вуващите индустриални 
площи са 864 000 кв. м, а 
планираните до 2020 г. са 
133 000 кв. м. Те се отда-
ват под наем средно меж-
ду 2,70 и 4,50 евро за кв. м. 
Търговските площи са 
406 660 кв. м, а планирани-
те до 2020 г. - 40 000 кв. м. 
Средната цена за отдава-
не под наем на търговска 
площ от 100 кв. м, която се 
характеризира с най-висо-
ко качество и местополо-
жение, е 38 евро за кв. м.

Индустриални и 

технологични паркове

Над 6 индустриални и 
логистични парка са раз-
положени в или около Со-
фия, включително най-го-
лямата икономическа зона 

в региона София - Божури-
ще. В столицата е и пър-
вият научен и технологи-
чен парк в България София 
Тех Парк. 

Свързаност и обществен 

транспорт 

През града преминават 
3 паневропейски транс-
портни коридора.

Няколко  автомаги-
страли свързват София с 
Черноморското крайбре-
жие, пристанището в Бур-
гас, както и с границите 
с Турция, Гърция и Сърбия.

Мрежата на общест-
вения транспорт в София 
е добре развита, като 
системата на метрото в 
града бързо се разширява 
– в момента има две линии 
с 34 функциониращи стан-
ции с обща дължина 40 км. 
Сега се изграждат 12 км и 
12 спирки от третия лъч. 
Има и идея втората линия 
да бъде удължена с 4 до-
пълнителни станции.

Метрото свързва гра-
да с Терминал 2 на лети-
ще София, Интер Експо 
Център, централните 
железопътна и автогара, 
Бизнес парк София, както 
и с повечето бизнес зони 
в столицата и големите 
жилищни райони.

Ръководството засяга 
и 

приоритетни индустрии 

в столицата, като голя-
мо внимание се обръща на 
сектора на информацион-
ните технологии, който е 

сред най-бързо растящите. 
В момента делът му в ико-
номиката на града е 5,7%, 
с което отбелязва ръст от 
над 50% от 2011 г. насам. 
ИТ индустрията е почти 
изцяло експортно ориенти-
рана и представлява 2,1% 
от общия износ на Бълга-
рия. Секторът е привля-
къл над 260 млн. евро преки 
чуждестранни инвестиции 
от 2000 г. насам. 

Аутсорсинг индустри-
ите също се развиват 
с бързи темпове. През 
2016 г. те произвеждат 
3,6% от БВП на Бълга-
рия, а прогнозата е, че до 
2020 г. делът им ще нарас-
не до 4,2%. Оборотът през 
2016 г. е на стойност от 
1,5 млрд. евро, като очак-
ванията са до 2020 г. да 
достигне 2,5 млрд. евро. 
Според Българската аут-
сорсинг асоциация и Ин-
ститута за пазарна ико-
номика (ИПИ) над 80% от 
аутсорсинг компаниите са 
съсредоточени в София и 
съставляват 20% от всич-
ки фирми в столицата. По 
предварителни данни на 
ИПИ през 2016 г. добавена-
та стойност на сектора 
в столицата достига ре-
кордните 2,2 млрд. лв., или 
над 1,1 млрд. евро, като 
отбелязва 50% увеличение 
спрямо 2011 г. Към края 
на 2016 г. преките чуж-
дестранни инвестиции (с 
натрупване) в аутсорсинг 
индустрията в София дос-
тигат 1 млрд. евро, а за-
етите в сектора в града 
са 68 500 души, или 10% от 
всички работещи. 
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ЖЕЛЕЗОПЪТНА И МАГИСТРАЛНА МРЕЖА

Източник:  Forton / Cushman and Wakefield 

1.  Бул. „Тодор Александров”
2.  Централна бизнес зона
3.  Зона „Sofia Square”
4.  Бул. „Н. Вапцаров”
5.  София Тех Парк
6.  Зона Capital Fort 
7.  Зона Grand Kanyon
8.  Бизнес парк София

БИЗНЕС ЗОНИ В СОФИЯ

Снимка Галя Герасимова
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Росица Георгиева

През 2018 г. 550 хил. лв. 
ще бъдат вложени в обно-
вяване на спортна инфра-
структура в София. Това 
е заложено в прие тия от 
Столичния общински съ-
вет Годишен план на Про-
грамата за ремонт на 
спортна инфраструкту-
ра, включваща училищ-
на база, обособяване на 
парк фитнес площадки, 
поставяне и подновява-
не на тенис маси, както 
и аварийни ремонти на 
пространства със свобо-
ден достъп. Средствата, 
необходими за обезпеча-
ване на дейностите, са 
предвидени в бюджета 
на София за 2018 г. През 
следващите месеци ще 
бъдат обновени 9 училищ-
ни физкултурни салона. 
Предстои изграждането 
на 5 фитнеса на откри-
то. Планирано е поставя-
нето на 9 тенис маси в 
различни части на града. 
Ще бъдат обезопасени 
3 спортни площадки. 30 
хил. лв. от планираните 
средства са за аварийни 
ремонти на съоръжения 
след получаване на сиг-
нали за лошо или опасно 
състояние. Съветниците 
решиха, че допълнително 
към програмата ще бъ-

дат включени обекти от 
спортната туристическа 
база, които са общинска 
собственост. За целта 
се планират 140 хил. лв. 

Припомняме, че през 
2017 г. от бюджета на 
София  бяха  отделени 
545 800 лв. за ремонти на 
спортна инфраструкту-
ра. Тогава в програмата 
бяха включени 5 училищ-
ни зали, за чиято модер-
низация бяха заделени 
100 хил. лв. С 63 хил. лв. 
се реконструираха пло-
щадки в дворовете на 
учебните заведения, а 25 
хил. лв. пък бяха заложени 
за аварийни ремонти. 357 
хил. лв. се инвестираха в 
изграждането на фитне-
си на открито и поста-
вянето на съоръжения за 
тенис. 

Обновяване на училищна 

спортна база

През 2018 г. 175 хил. лв. 
ще бъдат разпределе-
ни между 9 училища на 

територията на града. 
С 50 хил. лв. ще се мо-
дернизира спортните 
бази в 28 СУ „Алеко Кон-
стантинов“ и 135 СУ „Ян 
Амос Коменски“ в район 
„Красна поляна“. По отно-
шение на първото учебно 
заведение има издадено 
предписание от Столич-
ната регионална здравна 
инспекция за извършване 

на спешен ремонт, кой-
то трябва да приключи 
до края на август т.г. В 
училището има 503 уче-
ници, които се обучават 
на двусменен режим. По-
следното реновиране на 
салона е направено през 
2007 г. В 135 СУ „Ян Амос 
Коменски“ се обучават 
450 ученици. Последният 
ремонт е през 2013 г. 55 
хил. лв. ще бъдат дадени 
на район „Лозенец“ за мо-
дернизиране на спортна 
училищна инфраструкту-
ра. В 35 СУ „Добри Войни-
ков“ се планира циклене 
и лакиране на дюшемето 
на залата, подмяна на ос-
ветлението и вратите, 

укрепване на решетки на 
прозорците. То е обно-
вявано за последен път 
през 2009 г. Обектът се 
използва от 3432 ученици. 
В 21 СУ „Христо Ботев“ в 
същия административен 
район на София са предви-
дени шпакловане и боядис-
ване на стените, циклене 
и лакиране на дюшемето 
на салона, укрепване на 
решетките на прозор-
ците. В него спортуват 
1586 ученици и за после-
ден път е реновиран през 
1960 г. В 139 ОУ „Захарий 
Круша“, където се обуча-
ват 1527 деца, предсто-
ят циклене на дюшемето 
на салона, подмяна на 

осветлението и на ре-
шетките на прозорците, 
както и шпакловане на 
стените. Съоръжение-
то е отдадено под наем, 
като за последен път е 
ремонтирано през 2009 г. 
Друг административен 
район, който ще получи 30 
хил. лв. за спортната ин-
фраструктура, е „Красно 
село“. Там се планира да 
се работи по две училища. 
За цялостната модерни-
зация на салона в 132 СУ 
„Ваня Войнова“ са необхо-
дими над 42 хил. лв., но за 
тази година са заложени 
средства само за цикле-
не и лакиране на паркета. 
Съоръжението се използ-
ва от 497 ученици, които 
се обучават на двусменен 
режим. Последно то е ре-
монтирано през 2010 г. В 
36 СУ „Максим Горки“ ще 
се направи шпакловка и 
боядисване на стените 
на салона. Там спортуват 
930 ученици на двусменен 
режим. За последен път 
залата е реконструирана 
преди 8 години. 

Към район „Искър” ще 
бъдат насочени 40 хил. лв. 
за две учебни заведения. 
Ще започне работата 
в салона на 89 ОУ „Д-р 
Христо Стамболийски“. 
Необходимата сума за ця-
лостния му ремонт, как-
то и на съблекалните, е 
над 73 хил. лв. Там се обу-
чават 255 деца на целод-
невен режим. За последен 
път салонът е обновяван 
през 1996 г. Другото учи-
лище е 150 СУ „Цар Симе-
он I“. В него се предвиж-
да циклене и лакиране на 
паркета на залата, както 
и боядисване на стените. 
Съоръжението се използ-
ва от 407 ученици. То е 
обновявано през 1989 г. 

Ремонт на спортни 

площадки със свободен 

достъп

Друго направление, в 
което ще бъдат инвес-
тирани средства, е свър-
зано със съоръженията 
със свободен достъп. За 
обновителни дейности 
по такива обекти в три 
столични района се от-
делят 40 хил. лв. 7 хил. лв. 
ще бъдат дадени за обез-

опасяване на площадката, 
която се намира в бли-
зост до кръстовището 
на ул. „Гео Милев“ и „Ни-
колай Коперник“ в „Сла-
тина“. В администраци-
ята са получени сигнали 
за лошото състояние на 
съоръжението. В район 
„Студентски“ ще бъде 
ремонтирана 1 площадка 
за мини футбол, която 
има нужда от обновяване 
на оградата, настилка-
та и осветлението. За 
това се предвиждат 11 
хил. лв. А други 22 хил. лв. 
ще бъдат вложени в до-
вършването на спортно 
съоръжение в район „Овча 
купел“, ремонтът на кое-
то е започнал през мина-
лата година. 

Стрийт фитнес на от-

крито и тенис маси

В седем столични ра-
йона ще бъдат изградени 
спортни съоръжения на 
открито. 165 хил. лв. са 
разпределени към „Сер-
дика“, „Банкя“, „Витоша“, 
„Овча купел“, „Нови Искър“, 
„Надежда“ и „Панчарево“. 
В Парк „Братска могила“ 
в кв. „Орландовци“ ще 
бъде поставена лостова 
система на стойност 30 
хил. лв. В кв. „Градоман“ 
предстои изграждане на 
лостово съоръжение, а в 
двора на Народно читали-
ще „Светлина – Вердикал 
1927 г.“ в кв. „Вердикал“ 
ще бъде поставена те-
нис маса. Стойността 
е близо 20 хил. лв. В жк 
„Гърдова глава“ ще бъде 
изграден фитнес на от-
крито и ще бъдат по-
ставени две тенис маси 
на обща стойност 40 
хил. лв. В село Мало Бу-
чино се предвижда да се 
направи фитнес площад-
ка на открито, а в парк 
„Горна баня“ предстои 
поставянето на две съо-
ръжения за тенис. Те ще 
струват на общината 33 
хил. лв. В „Панчарево“ се 
планира изграждането на 
фитнес на открито за 
30 хил. лв. Тенис маси ще 
бъдат поставени в село 
Кубратово, както и във 
Волуяк и кв. „Надежда 5“. 
Стойността на трите 
съоръжения е 13 хил. лв. 

Предстои обновяване на 9 салона, изграждане на 5 фитнеса на открито и поставяне на 9 тенис маси
Снимки в. „Строител“
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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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Елица Илчева

Казват, че Казанлък е 
там, където е мястото на 
сърцето, ако си предста-
вим картата на България 
като жив организъм. И нес-
лучайно швейцарецът Жак 
Фардел, който е свързал 
живота си с града за де-
сетилетия като препода-
вател, пише: „тук всичко 
е като една миниатюра на 
целия български търсещ, 
любознателен, устремен 
към модерността, идваща 
от западния свят, народ“. 
Историята на селището, 
възникнало в края на съд-
бовния ХIV в. на единия 
бряг на Старата река, е 
свързана преди всичко с 

имената на големите ро-
зотърговци от средата на 
ХIХ в. – Димитро Папазоглу, 
Петко Орозов, Кънчо Ши-
пков и Христо Христов. Те 
успяват да надвият конку-
рентите си от Европа и 
Близкия изток и да изведат 
България дори на американ-
ския пазар, да привлекат 
чуждестранен капитал и 
да модернизират розоваре-
нето в Казанлък. 

А там, където има бога-
ти хора, видели Европа, за-
дължително се изграждат 
и хубави сгради. 

Истински шедьоври на 

времето са двете Шип-

кови къщи и Папазовата.

Единият от Шипковите 
домове е на ул. „Отец Паис-
ий“. В къщата някога е била 
разполежена кантората за 
преговори с партньорите 
от чужбина. Проектирана 
е от арх. Георги Фингов 
през 1902 г. в характерния 
му стил - виенски необарок, 

а интериорът е щедро ук-
расен с гравирано стъкло 
от Прага. Отвътре е била 
цялата със стъклописи на 
проф. Иван Пенков – един 
от тримата художници на 
казанлъшкия сецесион, на-
ред с Дечко Узунов и Иван 

Милев. В салоните на вто-
рия етаж някога са устрой-
вани балове за короновани 
особи.

Другата къща на 

фамилията е известна 

като вила „Роза“

не само заради розо-
вите си стени. Тя е в Но-
венската махала, която 
обхваща част от сегашния 
градски център със стара-
та Царска чешма. Без съм-
нение домът е създаден, 
за да впечатлява, отново 
по проект на арх. Фингов. 
През цялата първа полови-
на на XX в. той е един от 
най-внушителните във въ-
трешността на България. 
С национализацията става 
собственост на милици-
ята, после там е наста-
нена общината, а сега е 
музей. През 1974 г. заедно с 
оградата, чешмата и кан-
тората е обявен за архи-
тектурно-строителен, ис-
торически и художествен 

паметник на културата от 
национално значение.

Прилича на пловдивски-
те къщи заради изнесения 
напред чардак. Външното 
оформление с оригинални-
те блокчета около прозор-
ците създава впечатление 
за особена тежест, а пло-
щадка на покрива разкрива 
твърде осезаемо влияние-
то на австро-унгарската 
архитектура от края на 
XIX в. и по-специално ви-
енския необарок. Изключи-
телно стръмният покрив 
и високите комини могат 
да бъдат оприличени само 
с тези на двореца в Евк-
синовград и Националната 
художествена галерия в Со-
фия. Не на последно място 
прави впечатление масив-
ната желязна ограда. И тук, 
както в другите домове на 
замогналите се търговци 
и индустриалци, вътреш-
ните стълби отвеждат 
към салон. На стопанката 
е отделено крило за дома-
кински дейности. Правят 
впечатление грамадните 
за сегашните ни представи 
размери на стаите и май-
сторски направената до-
грама. Не са пестени сред-
ства, обърнато е внимание 
на отделните детайли, 
всяка стая има собствен 
стил и атмосфера. Стени-
те са акуратно изрисувани 
до последния метър, даже 
стълбата за терасата 
на покрива е с пана. Днес 
всички те могат да се 
видят, след като при рес-
таврацията са свалени 12 
слоя боя, за да се достигне 
до оригиналното покритие. 

Прозорците са изработе-
ни от цветно стъкло по 
специална поръчка, което 
създава усещане, че сте в 
католическа църква. Ками-
ните са различни за всяка 
стая, специално поръчвани 
от Санкт Петербург про-
изведения на изкуството. 

Едно от помещенията  

е наименувано неслучай-

но Царската стая,

защото там е отсядал 

цар Фердинанд при посеще-
нията си в града. От Виена 
са донесени и богато гра-
вираните дръжки на врати-
те. Мебелите в приземния 
етаж, включващ 7 дневни и 
гостни помещения, са до-
ставени от Лондон, докато 
спалните на горния етаж 
са обзаведени по парижки 
образец. 

Във времето на со-
циализма цяло поколение 
казанлъчани са сключили 
граждански брак в Цар-
ската стая, използвана 
за ритуална зала. Инте-

ресно е и това, че от тук 
през 1948 г.е стартирало 
излъчването на първото 
казанлъшко радио, второ 
в страната след това в 
София. 

Днес домът разказва за 
миналото. Проследява пътя 
на маслодайната роза от 
древни времена и истори-
ята на рода Шипкови. Цар-
ската стая е превърната в 
магазинче за сувенири и би-
опродукти на основата на 
етерично-маслени култу-

ри. Помещенията на вто-
рия етаж са обзаведени по 
дизайн от минали времена, 
с мебели, представляващи 
антикварна стойност.

Папазовата къща

Розотърговците Па-
пазови имали две къщи, 
легендите разказват, че в 
хола на по-старата е бил 
разположен фонтан с розо-
ва вода. Запазената днес 
сграда е тази зад църквата 
„Успение Богородично“. Оп-
ределяна е като истински 

малък дворец в европейски 
стил, удивително произве-
дение на архитектурата 
от онова време, строи-
телното бижу на някогаш-
ната Калпакчийска махала. 
Тя демонстрирала, че тук 
живеят първенците на 
града, а те били и сред най-
активните общественици 
и дарители. Славният род 
подпомага с пари национал-
ноосвободителната борба, 
известни са и като големи 
дарители за православни 
храмове в района.

Казват, че при посеще-
нието си в града в тази 
къща се е отбивал Васил 
Левски. По време на Руско-
турската освободителна 
война именно тук се на-
станява Главната кварти-
ра на Руската армия. В нея 
главнокомандващият арми-
ята великият княз Николай 
Николаевич се среща с ди-
пломатическата мисия на 
Османската империя. Бъл-

гарският княз Батенберг 
също преспива една вечер 
на път за Пловдив по време 
на Съединението.

Построена още през 
60-години на ХIХ в., сгра-
дата изживява тежки го-
дини на разруха, след като 
е администрация, детски 
дом, ритуална зала за ра-
достни обреди, магазин 
за копчета и мебели. През 
1998 г. тя е обявена за ар-
хитектурно-строителен и 
исторически паметник на 
културата с национално 
значение, но едва в нача-
лото на 2018-а е възста-
новена за втори живот 
благодарение на новия 
си стопанин Тодор Колев, 
който я купува от далечни 
наследници на Папазови с 
абсолютно намерение да 
я съхрани. Възстановява-
нето и реставрацията се 
извършват по оригинални 
снимки на къщата отпре-
ди повече от 130 г. Освен 
че е прекрасна отвън, сга-
радата е много интерес-
на и вътре. От улицата 
стълбище се изкачва в 
голям салон с изрисувани 
стени - тъмносини фрески 
на светлосин фон, гипсови 
орнаменти и разкошен 
полилей на тавана. Арко-
виден портал с витраж 
отделя големия салон от 
друг, по-малък, вероятно 
използван и като зимна 
градина, с масивна камина 
от бял мрамор с орнамен-
ти. От двете страни на 
големия салон се излиза на 
две огромни открити ква-
дратни тераси с каменни 
парапети.

Вила „Роза“

Министър  

Николина Ангелкова 

в розоварната на 

Шипковата къща, 

която е част от 

туристическия 

маршрут  

„Долината на розите“

Във 

всяка от 

стаите на 

Шипковата 

къща има 

различни 

камини

Старата Шипкова къща

Папазовата къща



21НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕпетък, 23 март 2018 Ñòðîèòåë

Георги Сотиров

Проф. Иванов, Русе с осно-

вание се гордее с уникалното 

архитектурно-строително на-

следство от началото на XX в. 

Сред тези образци е сградата 

на Драматичния театър „Сава 

Огнянов“. Новата специалност 

„Строително инженерство“ в 

Русенския университет „Ангел 

Кънчев“ цели да осигури необ-

ходимите кадри за сектора 

преди всичко на областите от 

Североизточна, Югоизточна и 

Централна България. 

Да, така е. Специалността 
беше създадена именно за да 
отговорим на нуждите от та-
кива специалисти в тези реги-
они. Браншът неведнъж е под-
чертавал, че той наистина има 
голяма необходимост от тех-
нически ръководители на обек-
тите. Също така общинските 
администрации се нуждаят от 
подобни кадри както във връзка 
с администриране на строител-
ството, така за подготовката 
на проектите за изграждане или 
ремонт на сгради, улици, паркове 
и др. Печелят се проекти, които 
се финансират от държавни и 
европейски фондове, а няма кой 
да ги реализира. Средните учи-
лища не задоволяват нуждите 
от кадри за бранша. Квалифици-
раните работници вече са малко 
на брой и застаряващи. Надявам 
се чрез новата специалност 
в университета да помогнем 
строителната дейност в тези 
райони да не замре поради липса-
та на технически кадри и да се 
продължат традициите. 

През 1878 г. Русе става пър-

вият град в България с градо-

устройствен план, изработен 

от руски военни инженери. 

През 1954 г. първият мост 

над р. Дунав за комбиниран 

транспорт между България и 

Румъния е завършен. И двете 

събития реално се правят от 

строителни инженери…

Поради наличието на зна-
чителни строителни обекти в 
средата и края на XX в. в Русе 
имаше сравнително висока кон-
центрация на такива специа-
листи дори и сред академичния 
състав на изграждащия се и 
развиващ се тогава Висш ин-

ститут по машиностроене, ме-
ханизация и електрификация на 
селското стопанство. Дългого-
дишен ръководител на нашата 
катедра „Техническа механика“ и 
два мандата ректор беше проф. 
Марко Тодоров, който заедно с 
доц. Юрий Стойчев са завърши-
ли строително инженерство в 
Германия по време на Втората 
световна война. Имаше и други 
подобни кадри, които бяха члено-
ве на катедрата, като например 
доц. Мария Василева, а аз бях 
приет за асистент заедно с моя 
колега Ромил Танов. Тогава обаче 
висшето образование се основа-
ваше на тясно специализирани 
учебни заведения и поради цен-
трализираното им ръководство 
беше немислимо създаването на 
специалност като „Строително 
инженерство“ при нас. 

Как се развива през послед-

ните години РУ „Ангел Кън-

чев“? 

Той е може би единстве-
ното старо висше училище, 
което въпреки че е било тяс-
но специализирано, е поело по 
пътя на изграждане на модерна 
многопрофилна образователна 
институция – университет. 
Още през 1981 г. си върнахме 
старото име Висше техническо 
училище, с което то е основано 
през 1945 г., а по-късно станах-
ме и университет. За съжаление 
тясната специализация на учеб-
ните заведения продължава да 
съществува въпреки приемане-

то на принципа за тристепенно 
висше образование и подписва-
нето на Болонското споразуме-
ние за общо университетско 
образователно пространство в 
Европа.

Специалността „Строител-
но инженерство“ в РУ „Ангел 
Кънчев“ е бакалавърска и по-об-
ща. Тя е подобна на тези, които 

можете да намерите във всеки 
университет в Европа. В три-
степенното висше инженерно 
образование трябва да се спаз-
ва принципът, че бакалаврите 
инженери могат да четат тех-
ническа документация, но не да 
я създават, докато магистрите 
са творците, които я изгот-
вят, т.е. те са проектанти, а 

Проф. Ивелин Иванов, ръководител на катедра „Техническа механика“ към РУ „Ангел Кънчев“: 

Проф. Ивелин Иванов е роден през 1960 г. в Русе. Завършва Математи-

ческата гимназия „Баба Тонка“ в града през 1978 г. Дипломира се в специ-

алността „Автомобилен транспорт, трактори и кари“ с квалификация 

машинен инженер във Висше техническо училище „Ангел Кънчев“, сега 

Русенски университет „Ангел Кънчев”. От 1985 г. работи като инженер-

изпитател в Института по тежко инвестиционно машиностроене към 

Комбината за тежко машиностроене – Русе, а от 1986 г. е научен съ-

трудник по специалността „Динамика, якост и надеждност на машини-

те“ към учебното заведение. От 1989 г. е асистент по „Съпротивление 

на материалите“ в катедра „Техническа механика“. От 1998 до 2002 г. е 

докторант в департамента по „Летателна техника и техническа меха-

ника“ на Университета в Синсинати, САЩ. 

През 2008 г. е избран за ръководител на катедра „Техническа механика“. 

Разработва програми и лекции за редица дисциплини, включително 

учебен план за специалност „Строително инженерство“ в 

професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“. 

От 2016 г. е професор по „Приложна механика“. 

докторантите развиват и при-
лагат науката. Така висшето 
образование ще бъде много по-
ефективно.

 
Какво правите, за да привли-

чате студенти? 

Демографската криза не 
само че не ни е подминала, но тя 
има най-силно влияние върху не-
достига на квалифицирани кадри 
именно в провинцията. Малкото 
деца с потенциал и възможнос-
ти се отправят към столицата 
или в чужбина, където завърш-
ват висше образование, но не 
се прибират в родния край. Ние 
обаче откриваме, че все пак има 
потенциал сред завършващите 
средно образование, които обаче 
нямат финансови възможности 
да учат надалеч. Те никога няма 
да отидат да следват в София 
или чужбина, но биха постъпили 
при нас, ако им се даде възмож-
ност да изберат желаната спе-
циалност. Мисля, че и ръковод-
ството на университета залага 
на това и разширява непрекъс-
нато броя на професионалните 
направления, които РУ „Ангел 
Кънчев“ предлага. Ние сигурно 
сме висшето учебно заведение с 
най-много специалности, но спо-
ред мен така трябва да изглежда 
един истински университет – 
регионален център на науката, а 
не специализирана ковачница на 
кадри, запълващи празнотата в 
недоразвита област от иконо-
миката.

Вашите научни търсения 

и тематиката, която препо-

давате, са повече от сложни 

- метод на крайните елемен-

ти, композитни материали, 

разрушение при удар и др. Лес-

но ли възприемат днешните 

студенти това, на което ги 

обучавате? 

За съжаление подготовката 
им от средното образование е 
много слаба, и то точно в облас-
тта на математиката, физика-
та и въобще на точните науки. 
Матурата по математика не е 
сред задължителните и виждам, 
че почти всички не са обръща-
ли внимание на тази дисциплина 
в училище. Имат съществени 
пропуски в елементарната ма-
тематика, а камо ли да усвоят 
висшата и да се задълбочат в 
механиката например. Това, спо-
ред мен, се дължи също на демо-
графския срив и поставянето на 
ученика над всичко с цел да се 
привлече в едно или друго сред-
но учебно заведение. Опитваме 
се да запълним познанията на 
студентите по математика, 
но в края на краищата липсата 
на добра подготовка води до не-
ефективно висше образование – 
много от възпитаниците ни не 
достигат до дипломиране.

Какви са Вашите амбиции 

като ръководител на катедра 

„Техническа механика“? 

Като преподавател във вис-
шето образование те са свър-
зани с това да съм в крак с ди-
намично развиващата се наука, 
за да дам адекватни знания на 
младите специалисти, защото 
те са най-ценният капитал на 
модерната икономика и на съ-
временното общество.

Младите квалифицирани кадри са най-ценният капитал на модерната икономика 
и на съвременното общество

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

Доц. арх. Димитър 
Андрейчин

Краят на 80-те и на-
чалото на 90-те години 
на ХIХ в. се определя като 
периода на ранните небос-
търгачи в Чикаго. От друга 
страна, по онова време но-
вите сгради не са разделя-
ни на високи и ниски, когато 
е ставало дума за техния 
стил, наречен комерсиален. 
На практика двете опреде-
ления – на ранните небос-
търгачи и на комерсиалния 
стил, се отнасят за едни и 
същи здания. 

Комерсиалният стил 

господства напълно в стро-

ителството на града

само едно десетиле-
тие след Големия пожар 
и продължава дълго след 
края на Чикагската шко-
ла. Чрез това течение е 
дефиниран образът на ад-
министративните сгради, 
построени за отдаване под 
наем. В САЩ ги наричат 
commercial buildings, което 
съответства на назва-
нието доходно здание, из-
ползвано у нас през 20-те и 
30-те години на ХХ в. Някои 
автори в САЩ въвеждат 
определението обитаеми 
(habitable buildings), което 
е по-универсално, защото 
приобщава и жилищните 
постройки, особено след 
като определението граж-
дански (civil) в Америка не 
е разпространено в конте-
кста, възприет у нас и в 
настоящия труд. 

Комерсиалният стил 
обхваща новите характе-
ристики на сградите в Чи-
каго като цяло независимо 
от тяхната етажност или 
художествено оформление. 
Назоваването на течение-
то идва от икономически-
те, а не от естетически-
те му отличителни белези, 
и е ново и чисто амери-
канско понятие. От друга 
страна, дефинирането на 
комерсиалния стил в ар-
хитектурно-естетическо 
отношение би било много 
трудно, почти невъзможно 
заради неговата еклектич-
ност. 

Една от най-внуши-
телните демонстрации 
на комерсиалния стил 

сградата на Старата 

стокова борса в Чикаго - 

Old Stock Exchange Building, 

1894.

Тя е проектирана от 
Данкмар Адлер и Луис Съ-
ливан и в нея личи силното 
влияние на Хенри Хобсън 
Ричардсън (1838 - 1886). При 
разработването й е участ-
вал и младият Франк Лойд 
Райт, докато е във фирма-
та на двамата архитекти.

През 1930 г. по проект 
на „Холабърд и Рут“ е за-
вършена новата сграда, 
предназначена за търгов-
ската борса - Chicago Board 

of Trade Building. Това е не-
бостъргач в стил ар декò, 
който препречва с огро-
мната си маса и височи-
на - 184 м, тясната ул. „Ла 
Сал - Южна“, образувайки 
„Каньона Ла Сал“ - типич-
но усещане за градска или 
улична клаустрофобия. 

След преместването 
на борсовата дейност на 
новото място сградата 
на Адлер и Съливан не само 
е изоставена по време на 
Голямата криза, но и след 
това не е могла да бъде 
спасена от упадъка и без-
различието на инвестито-
рите въпреки десетилет-
ните усилия на Градската 
комисия по забележител-
ностите. Съборена е през 
1972 г. и на нейно място 
е построена една от без-
бройните интернационал-
ни стъклени кутии. 

Читателите сигурно 
ще попитат: как е възмож-
но за здание, разрушено 
през 1972 г., да липсват 
цветни снимки… Отгово-
рът е, че състоянието й не 
е било подходящо за никак-
ви фотографии. Архивната 
снимка в публикацията е 
от 1928 г., когато стара-
та борса е все още дейст-
ваща. 

Великолепието на де-
корираната от Съливан 
стокова зала е съхранено 
чрез вграждането й в Чи-
кагския институт за изку-
ство - Chicago Art Institute, а 
внушителната входна арка 
на борсата е пренесена и 
издигната в двора на съ-
щия музей. 

Друга забележителна 
сграда е тази на 

Даниел Бърнам и Джон 

Уелборн Рут – „Рукъри Бил-

динг“, 1886 г.,

която е най-старият 
небостъргач от първата 
вълна, оцелял до днес. Не-
говите фасади също са по-
влияни от Ричардсън. 

„Рукъри Билдинг” е на 
12 етажа и е висок 55 м, 
а конструкцията му е 
смесена – външни носе-
щи стени и вътрешен 
железен скелет. Отвън 
украсата е по-пищна, ако 
я сравним с някои от вече 
споменатите здания, но 
изключителна стойност 
има интериорът. Фоайе-
то извежда посетителя 
във вътрешния двор, зао-
биколен с галерия на второ 
ниво и покрит с декорати-
вен остъклен покрив над 
втория етаж. Конструк-
цията на остъкляването 
е от лят чугун, боядисан в 

бяло, и това създава фее-
рична обстановка в огро-
мното пространство. Въз-
действието се подсилва 

Старата стокова борса, Чикаго, 1894. Разрушена през 1972 г. Стъклената кутия, издигната 

на нейното място

Залата на Старата стокова борса, инсталирана в Чикагския 

институт за изкуство
Арката на входа на Старата стокова борса, пренесена в двора 

на Чикагския институт за изкуство

„Рукъри Билдинг”, Чикаго, 1886

Каньонът на ул. „Ла Сал”: в дъното – Новата 

стокова борса. Първата сграда отляво е 

„Рукъри Билдинг“. Снимка: Д. Андрейчин

Фоайето на „Рукъри Билдинг“, Чикаго, 1886. Снимки: Атанас Обрешков

от нахлуващите стълби-
ща с филигранни парапети 
и орнаментална украса. 
Стълбата от галерията 
към горните етажи започ-
ва с две симетрични изви-
ти крила, надвесени над 
фоайето, но нагоре преми-
нава в еднораменна вита 
стълба. Това решение ос-
тава уникално в история-
та на архитектурата. 

Небостъргачът е бил еле-

гантно и престижно място 

за бизнес. 

Неговите автори Бър-
нам и Рут са преместили 
бюрото си там веднага 
след завършването му. 
След като напуска „Адлер 
и Съливан” през 1893 г., 
Франк Лойд Райт също нае-
ма офис в „Рукъри Билдинг“, 
но там е била градската му 
приемна, а проектирането 
се е извършвало в ателие-
то, пристроено към дома 

му в предградието Оук 
Парк. 

Трудно е да се каже 
днес какъв е бил приносът 

на Райт към вида на цяла-
та сграда, след като през 
1903 - 1905 г. му е възложе-
но обновяването й, но със 
сигурност магията на ин-
териора е грижливо съхра-
нена от него. Почеркът му 
личи най-вече в дизайна на 
осветителните тела и на 
каменните вази - получили 
ролята на негов автограф 
в ранното му творчество, 
както и в подбора на мра-
морните настилки и обли-
цовки. 

През последвалите го-
дини от комерсиалния стил 
отпада стил, доколкото 
изобщо го е имало в масо-
вата му употреба, и оста-
ва само комерсиален, т.е. 
това е онзи принцип, който 
не се интересува нито от 
имена на паметници, нито 
от техните архитекти. В 
някои от кварталите на чи-
кагския даунтаун (центъра) 
има цели редици от сгради, 
които са подменяни два и 
дори три пъти за период 
от 60 - 70 години. 

В по-голяма или по-малка 
степен това явление е харак-
терно изобщо за центрове-
те на големите американски 
градове, но точно в Чикаго е 
имало много повече важни 
паметници - все №1 в една 
или друга област на строи-
телството и преди всичко в 
развитието на новия архи-
тектурен образ, създаден от 
и за рационализма. Колкото 
до ранните небостъргачи, 
някои от тях все още робу-
ват на старите традиции. 
Но масово прилаганата нова 
конструктивна концепция 
създава уникални за времето 
архитектурни възможности 
и проектантите се впускат 
да ги използват. 
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от 
общински пътища в община Велинград”

Наименование: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тро-
тоари в гр. Брегово, област Видин – улица „Гео Милев“, улица „Георги 
Бондоков“, улица „Гоце Делчев“, улица „Станко Маринцестов“, продъл-
жава в т. VI.3”

Наименование: „Изграждане, реконструкция и обновление на улич-
но осветление в с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен, в рамките на 
проект: „Светлина за нов живот, чрез изграждане, реконструкция и 
обновление на улично осветление в с. Хитрино”

Наименование: „Ремонт на сгради – общинска собственост, на 
територията на Община Раднево“

Наименование: Ремонт на гробищни паркове на територията на 
Община Раднево

Наименование: „Основен ремонт на улици в град Карнобат и осно-
вен ремонт на общински път BGS 1060 /III – 5391/ Аспарухово – Сърнево 
– Черково – Екзарх Антимово - Смолник“

Наименование: „Ремонт на общинска инфраструктура (улична 
и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Община 
Габрово”

Наименование: „Строително-монтажни работи в сградата на 
Средно училище „Васил Левски“ – гр. Девня, по две обособени позиции”

Наименование: „Текущ ремонт по поддържане на улици и ОПМ в 
Община Панагюрище – 2018 г.”

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

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИНКСВ

     
На 27 април 2018 г. (петък) от 14,30 ч. в  сградата на Камарата на строителите 

в България, гр. София, ул. „Михаил Тенев” №6, ще се проведе Общо годишно отчетно-
изборно събрание на НКСВ при следния 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на НКСВ за 2017 г.
2. Приемане на Финансов отчет за дейността на НКСВ за 2017 г.
3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на НКСВ за 2017 г. 
4. Приемане  на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС
5. Приемане на основни насоки за дейността на НКСВ за 2018 г.
6. Приемане на  бюджет на НКСВ за финансовата 2018 г.
7. Освобождаване от Управителния съвет на инж. Ив. Стоянов и Васил Милтенов 
8. Избор на нови членове на Управителния съвет 
9. Разни

     УПРАВИТЕЛЕН  СЪВЕТ

Възложител: Община Велинград
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 2 611 569.44 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 23/04/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Малката заседа-
телна зала в административната сграда на 
община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан 
Аспарух" №35

Дата: 24/04/2018 Местно време: 13:00 
За контакти: Мария Николова - мл. експерт 
в отдел УСНРОПЗ
Факс: +359 35954341
Адрес: бул. „Хан Аспарух“ №35
Адрес на възложителя: www.velingrad.bg
Телефон: +359 35953140
E-mail: obshtina@velingrad.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=835297&mode=view

Възложител: Община Брегово
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 1 514 737.97 лева
Краен срок за изпълнение: 15/09/2020 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 11/04/2018 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. Брегово, пл. 
„Централен“ №1, Заседателна зала
Дата: 12/04/2018 Местно време: 11:00 

За контакти: Росица Костадинова
Факс: +359 882923300
Адрес: пл. „Централен“ №1
Адрес на възложителя: http://www.bregovo.net/
Телефон: +359 886617489
E-mail: ob_bregovo@b-trust.org

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=835140&mode=view

Възложител: Община Карнобат
Oсн. предмет: 45233140
Прогнозна стойност: 1 468 500 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 12/04/2018 Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: Сграда на Общи-
на Карнобат, находяща се на бул. „България" 
№12, ет. 2, конферентна зала

Дата: 13/04/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Диана Минкова
Факс: +359 55927165
Адрес: бул. „България“ №12
Адрес на възложителя: http://karnobat.acstre.
com
Телефон: +359 55929163
E-mail: karnobat@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=835258&mode=view

Възложител: Община Габрово
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 1 390 000 лева
Краен срок за изпълнение: 15/12/2020 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 23/04/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Община Габрово, 
пл. „Възраждане“ №3, Заседателната зала - 
ет. 3
Дата: 24/04/2018 Местно време: 09:00 

За контакти: Венета Ганева; Марияна Кос-
тадинова
Факс: +359 66809371
Адрес: пл. „Възраждане“ №3
Адрес на възложителя: http://www.gabrovo.bg
Телефон: +359 66818312/ +359 66818334
E-mail: vganeva@gabrovo.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=835199&mode=view

Възложител: Община Девня
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 200 015 лева
Краен срок за изпълнение: 31/12/2018
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 13/04/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Девня, бул. „Съ-
единение“ №78, сградата на Община Девня, 
етаж 3, заседателна зала

Дата: 16/04/2018 Местно време: 08:30 
За контакти: инж. Галина Георгиева
Факс: +359 51947012
Адрес: бул. „Съединение“ №165
Адрес на възложителя: www.devnya.bg
Телефон: +359 51947011
E-mail: kmet@devnya.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=835842&mode=view

Възложител: Община Панагюрище
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 570 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 13/04/2018 Местно време: 
18:00 
Отваряне на офертите: гр. Панагюрище, пл. 
„20-ти април“ №13, приемна зала 1-ви етаж
Дата: 16/04/2018 Местно време: 11:00 

За контакти: инж.Златка Рупова - гл. екс-
перт ИДПП
Факс: +357 63068
Адрес: пл. „20-ти април“ №13
Адрес на възложителя: www.panagyurishte.
org.
Телефон: +357 60075
E-mail: oba.panagyurishte@gmail.com

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=835420&mode=view

Възложител: Община Хитрино
Oсн. предмет: 34993000
Прогнозна стойност: 254 592.51 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 16/04/2018 Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Административ-
ната сграда на Община Хитрино, с. Хитрино, 
ул. „Възраждане" №45, етаж 2, заседателна 

зала
Дата: 17/04/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Ахмед Ахмед – заместник-
кмет на Община Хитрино
Факс: +359 53412120
Адрес на възложителя: http://www.hitrino.org/
Телефон: +359 53412250
E-mail: kmet@hitrino.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=835623&mode=view

Възложител: Община Раднево
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 201 314.56 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 13/04/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Раднево, Общин-
ска администрация, ул. „Митьо Станев“ №1, 
ет. 3, зала 315

Дата: 16/04/2018  Местно време: 15:00 
За контакти: Димитър Димитров
Факс: +359 41782280
Адрес: ул. „Митьо Станев“ №1
Адрес на възложителя: http://radnevo.acstre.
com
Телефон: +359 41781235
E-mail: obshtina@obshtina.radnevo.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=835824&mode=view

Възложител: Община Раднево
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 174 084.22 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 13/04/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Раднево, ул. „Ми-
тьо Станев“ №1, зала 315

Дата: 16/04/2018 Местно време: 13:30 
За контакти: Димитър Димитров
Факс: +359 41782280
Адрес: ул. „Митьо Станев“ №1
Адрес на възложителя: http://radnevo.acstre.com
Телефон: +359 41781235
E-mail: obshtina@obshtina.radnevo.net

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=835810&mode=view

1. ОБЩИНА САМОКОВ  набира кандидати за заемане на длъжността експерт 

„Архитектура и инвестиционно проектиране” в Дирекция ТСУЕП  

2. Изисквания към кандидатите

2.1 Да имат завършено висше образование, специалност „Архитектура”, или средно 
специално образование с придобита квалификация строителен техник.

2.2 Специални компетентности:
- Познания в прилагането на ЗУТ и компютърни умения с програми за чертаене;
- Способност да планират и организират работата си за постигане на поставе-

ните цели;
- Способност да работят в екип.

3. Необходими документи, място и срок за подаването им:

1. Заявление за участие (в свободен текст);
2. Копие от документи за образователен ценз;
3. Професионална автобиография.
Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска 

администрация – гр. Самоков, в срок до 17.00 часа на 20.04.2018 г.
На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и 

длъжността, за която кандидатства. 
Комисия от специалисти ще проведе събеседване с одобрените по документи канди-

дати за заемането на длъжността. 
Предимство ще имат кандидатите с опит.

За допълнителна информация:
Валентина Манчева – гл. експерт АПИО, тел. 0722/66630/130
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Мадрид, където автор на 
интериора е Питър Ма-
рино, в двора на универ-
ситета в Женева, на фа-
садата на бутика Fendi в 
Маями. Съвсем скоро тя 
ще покаже и специално 
подготвени неща за пана-
ирното изложение Object 
Permanence. 

Джоана Гравундер е 
родена през 1961 г. в Ка-
лифорния. Учи в Държавния 
политехнически универси-
тет в Сан Луис Оубиспоу, 

като през 1984 г. се ди-
пломира като архитект. 
Непосредствено след обу-
чението си започва да ра-
боти в Sottsass Associati. В 
продължение на 16 години 
от 1985-а до 2001-ва от 
първа ръка трупа безценен 
опит, връзки и навици от 
култовия дизайнер Еторе 
Сотсас. Тя го счита за 
свой ментор и най-велик 
учител. 

През 2001 г. Джоана Гра-

вундер решава, че може да 

отвори собствено студио. 

Интересът към дизай-

на тя свързва с разбира-
нето, че с проектиране на 
неща с по-малки размери 
може бързо да реализира 
идеите си. Той става за 
нея средство за търсене 
на собствения й глас в по-
удобен мащаб. Скоро след 
това забелязва, че клиен-
тите й все по-често об-
ръщат изключително вни-
мание и имат специални 
изисквания към лампите. 

Гравундер вярва, че ос-

ветлението, създадено 

от хората за хората, е 

душата на дизайна на 

ХХ - XXI в.

„Без добра свет-
лина ще трябва да 
си легнем много по-
рано .  Модерната 
лампа дава възмож-
ност да проучите 
интересни феноме-
ни и да подарите на 
хората невероятни 
изживявания“, е зая-
вила тя пред журна-
листи и е настояла, 
че е много важно да 
използваме изкуст-
вена светлина за до-
бро, а не да навредим 
на усещането. Сред 
предшествениците, 
които са повлияли 
на стила и естетиката 
й, са Льо Корбюзие, Сот-
сас и др. Напоследък се 
интересува от работата 
на американския вибрафо-
нист Боби Хътчерсън.

Основната й дейност 
е свързана с проектиране 
за различни компании. 

В портфолиото й са  

26 светлинни инсталации, 

12 архитектурни и 
интериорни реализирани 
проекта и 11 колекции и 
предмети, направени за 
известни производите-
ли. Тя е обаче и автор на 
точно 19 лампи, които са 
уникати. 

Архитектката при-
надлежи към дизайнери-
те, които могат да про-
ектират и серия, и само 
една бройка.  „Разбира 
се, промишленото произ-
водство диктува някои 
правила за дизайн, освен 
това индустриалното ап-

риори предполага, че нещо 
трябва да се хареса на го-
лям брой хора. Уникатите 
и малотиражните вещи 
могат да бъдат по-кон-
цептуални, провокативни 
или специални. Те могат 
да завършат пътя си в 
складовете, да не бъдат 
претенциозни, но да въп-
лътят оригиналната худо-
жествена идея“, е разка-
зала дизайнерката.

Калифорнийката е влю-
бена в Милано. Харесва й 
високата концентрация 
там на хора, занимава-
щи се с дизайн, изкуство, 
мода. „Въздухът е пълен с 
идеи, всеки предлага нещо, 
търси, мисли, експеримен-
тира. Всеки е заразен с 
ентусиазъм, който насър-
чава хората да произвеж-
дат неща“, вдъхновено 
е споделила тя. Когато 
посещава Америка, Гра-
вундер постоянно търси 
извинение да се върне в 
Милано.

Руснакът Хари Нуриев също остави следа на 
Collective Design. Той е представителна извадка 
на най-младите дизайнери на второто издание на 
събитието, а неговата инсталация My Reality оп-
ределено влезе в топ 3 на показаното в Ню Йорк. 
Предметът на изкуството е създаден по подобие 
на въртележките на детските площадки в Русия. В 
центъра има фиксирана кръгла маса с перила, а около 
нея седалки, които се движат в кръг. Декорацията 
около нея пък е имитация на типична панелна сгра-
да - Wallpaper Projects. На фона на UV въртележка 
стоят цвет-
н и  п е т н а , 
ясно  показ -
ващи грани-
цата между 
детството 
и зрелостта, 
безгрижната 
игра и отго-
ворността. 

Елица Илчева

Изложбата Collective 
Design в Ню Йорк още на 
второто си издание, кое-
то бе от 5 до 9 март, по-
стигна невероятен успех и 
е на път да превърне града 
в столица на колекционер-
ския дизайн. По-малко от 
година след старта си 
през май 2017-а събитието 
вече е сериозна конкурен-
ция на Design Miami. Тази 
година организаторите 
решиха да го проведат в 
началото на пролетта и 
да се преместят в Skyligh 
Clarkson North. 

За дизайнер на годината  

бе обявена

а р х и т е к т  Д ж о -
ана Гравундер (Johanna 
Grawunder), която е преус-
пяла в интериорния и пред-
метен дизайн, но в послед-
ните години особено се 
прославя с майсторската 
си работа със светлина-
та. Тя участва в Ню Йорк 
по специална покана от ор-
ганизаторите. По принцип 

мащабните й светлинни 
инсталации могат да се 
видят в Chanel Goldbar в 
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S a m s u n g  е 
п а т е н т о в а л а 
интересно ново 
устройство - ле-
тящ дисплей. Той 
всъщност е мон-
тиран в дрон с 4 
малки витла от 
всяка страна. Към 
него може да има и камера, която да следи движени-
ята на потребителя и дори погледа. Собственикът 
ще може да управлява джаджата чрез поглед или с 
жестове, ако желае например да го премести на дру-
га позиция спрямо тази, която машината е избрала 
автоматично.

Патентът на Samsung предвижда в устройство-
то да има още жироскоп, няколко сензора, GPS, WIFi, 
система за гласово разпознаване. Компанията е по-
дала документи за патентоване на летящия дисплей 
още на 3 януари 2016 г., като едва на 13 февруари т.г. 
е получила одобрение за него.

Страницата 
подготви
Емил Христов

До края на март Цен-
тра лн о ев роп ей с к и я т 
университет (ЦЕУ) в Бу-
дапеща и община Виена 
ще подпишат Меморан-
дум за разбирателство 
за откриване на филиал 
на учебното заведение в 
австрийската столица. 
Градът, който е най-го-

лемият университетски 
център в немскоезичното 
пространство, предлага 
чрез близостта си до Бу-
дапеща идеални възмож-
ности за бъдещия кампус. 
Местните власти обсъж-
дат предоставянето за 
нуждите на филиала на 
т.нар. Комплекс на Ото 
Вагнер,  намиращ се в 
квартал „Пенцинг“. Дого-
ворът за наем ще бъде 
подписан за срок от 99 г., 

а сградата ще продължи 
да бъде отворена за посе-
тители. 

ЦЕУ е частно учебно 
заведение, основано през 
1991 г. Научноизследова-
телската дейност и обу-
чението на студентите 
се провеждат на англий-
ски език. Университетът 
има над 1500 възпитани-
ци от сто страни. След 
откриването на виенския 
кампус се очаква в него 

да учат още толкова сту-
денти. Според ректора 
на ЦЕУ Майкъл Игнатиев 
централата му ще оста-
не и в бъдеще в Будапеща. 

Той се надява подготвени-
ят договор между щата 
Ню Йорк и унгарското 
правителство, касаещ 
съществуването на уни-

верситета в Унгария, да 
бъде подписан в най-скоро 
време и да осигури дъл-
госрочното му бъдеще в 
страната.

Архитектурната къща 
ОМА добавя още една инова-
тивна сграда към комплекса 
Fondazione Prada в Милано. 
Бялата бетонна кула е мяс-
то, където ще бъде изложена 
колекция от съвременно изку-
ство. Постройката е висока 
60 м и може да се похвали 
с доста неправилна геоме-
трия. „Правоъгълният план е 
изграден на клиновидна пло-
щадка, а кулата се състои 
от редуващи се блокове от 
клиновидни пластове и пра-
воъгълни подове“, са обясни-

ли от архитектурната къща 
пред журналисти.

Здание -
то се със-
тои от де-
вет етажа, 
като шест 
от тях  са 
предоставе-
ни за излож-
бени галерии 
и инстала-
ции на ита-
л и а н с к и  и 
международ-
ни художни-

ци от колекции на Prada от XX 
и XXI в. В сградата е разполо-

жен и ресторант. Има и бар на 
покрива, заемащ 160 кв. м, от 
който се разкрива панорамна 
гледка към града.

Комбинацията от големи 
прозорци позволява на свет-
лината да достигне прос-
транствата на галерията 
от всички посоки. Докато 
посетителите се изкачват 
нагоре, височината на та-
ваните се увеличава пропор-
ционално с тази на зданието. 
Така в помещенията тя вари-
ра от 2,7 до 8 м на най-горния 
етаж.

„Франция ще отпусне 700 млн. евро за Междуна-
родния соларен алианс (МСА)“. Това е заявил президен-
тът на страната Еманюел Макрон на учредителната 
конференция на новата организацията и е подчертал, 
че държавата му е осигурила над три пъти повече 
средства от ангажимента си към алианса.

МСА цели да мобилизира 1 трлн. долара за нови 
соларни мощности и технологии и системи за съхра-
нение на слънчева енергия по целия свят. 

Вече 60 държави са подписали международното 
споразумение, а 30 от тях са го ратифицирали. Орга-
низацията бе създадена по инициатива на индийския 
премиер Нарендра Моди през 2015 г., за да популяри-
зира слънчевата енергия в 121 страни.

Nokia и Vodafone обявиха плановете си през 2019 г. 
да пуснат 4G мрежа на Луната. Това е научен про-
ект, който ще улесни изпращането на данни с висока 
резолюция от спътника към Земята. Технологията 
ще позволи на два роувъра да прехвърлят видео към 
автономния модул за кацане и навигация (ALINA), а от 
там - към централата на PTScientists в Берлин.

„Събираме много данни, HD видео клипове и сним-
ки. Проблемът е, че няма да можем да ги изпратим 
директно от роувъра обратно на Земята, защото ще 
отнеме твърде много енергия. Ето защо, ако използ-
ваме 4G мрежата, ще предаваме HD видео директно 
на синята планета“, е обяснил Кейт Аркалес Грей от 
PTScientist.

От германската компания вече няколко години си 
партнират с Audi и вече са разработени два роувъра, 
които да изследват повърхността на Луната и по-
конкретно района около площадката за приземяване 
на „Аполо 17”. Мисията е планирана за 2019 г. Бла-
годарение на 4G мрежа, която ще бъде на 1800 Mhz, 
машините ще бъдат свързани с ALINA, а от там - със 
Земята.

Nokia ще осигури необходимото оборудване, което 
ще тежи по-малко от един килограм. Участниците в 
проекта твърдят, че 4G мрежата ще е по-енергийно 
ефективна от аналоговото радио и ще позволи прех-
върлянето на много повече данни.

Американската компания за производство на умни 
дрехи Ministry of Supply представи проекта си за само-
регулиращо температурата яке, което има работното 
име „Меркурий“. То ще може да се контролира гласово, 
но и автоматично ще настройва температурата, ще 
следи движенията на човека, който го носи. Това е яке 
за градски условия, но може да Ви послужи прекрасно и 
в планината. В плата са вмъкнати нагревателни плочи 
от въглеродни влакна - всяка от тях тежи 100 грама и е 
с дебелина милиметър. Получава се до 10 вата електро-
енергия, а плочите могат да се затоплят до 57 градуса 
по Целзий за минута и половина и да работят без преза-
реждане в продължение на четири часа. Якето е оборуд-
вано с акселерометър и термометър: анализира движе-
нията, температурата на въздуха и тялото. Дрехата 
може да се справя сама или по искане на собственика. 
Освен това якето събира данни за предпочитанията на 
притежателя си. То ще бъде пуснато в предварителна 
продажба на цена от $195 и ще е налично през ноември 
тази година.

Модерните умни дрехи са предназначени да изпъл-
няват различни функции. Умното дънково яке на Levi's и 
Google например е снабдено с чувствителни на допир 
зони, които Ви позволяват да контролирате някои функ-
ции на смартфона, без да го вадите от джоба. Вече има 
пижама, която може да следи някои движения на хоспи-
тализирани пациенти. 

Очаква се в него да бъдат приети над 1500 студенти
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Композиторът и пиа-
нист Ангел Заберски-син 
ще представи новия си му-
зикален проект Symphony 
– Jazz на 24 април в зала 1 
на Националния дворец на 
културата (НДК). Публи-
ката ще чуе симфоничен 
джаз и фолклорни пиеси 
от световната и родната 
сцена. В събитието ще се 
включат някои от най-попу-
лярните имена от българ-
ския джаз: Михаил Йосифов, 
Велислав Стоянов, Мартин 
Ташев, Стоян Янкулов - 
Стунджи, Тодор Бакърджи-
ев, Борис Таслев, Михаил 
Михайлов и Димитър Узу-
нов, 38-членен щрайх оркес-

тър с диригент Григор Па-
ликаров, както и интересни 
гост-солисти. 

Специално участие в 
концерта ще вземе и све-
товният шампион по бий-
тбокс Александър Деянов 
– SkilleR. През 2011 г. род-
ният изпълнител се класи-
ра на първо място на най-
голямото международно 
състезание Bscene Grand 
Beatbox Battle 2011 в Швей-
цария. Освен това SkilleR 
спечели и сърцата на мно-
голюдната публика, което 
му донесе и специалната 
голяма награда в състеза-
нието – Best Show.

Билетите за концерта 
Symphony – Jazz са на цени 
между 25 и 65 лв., като мо-
гат да бъдат намерени в 
билетния център на НДК.

Превърнал се в модерна класика, романът на Сюзън 
Орлийн е отличителен, забавен и завладяващ разказ за 
една невероятна обсесия. Решен да клонира застра-
шено растение – много рядката „Орхидея призрак” 
(Polyrrhiza lindenii), изключително ексцентричният и 
странно привлекателен мъж на име Джон Ларош е на 
незабравима обиколка из малко познатата американска 
субкултура на продавачите на растения. Действие-
то в това журналистическо разследване се развива 
в блатата на Флорида и извън тях, където срещаме 
и индианците семиноли, които му помагат, и закона, 
който се бори с него. 

„Крадецът на орхидеи“ получава забележителни от-
зиви - списание „Пийпъл“ го описва като „мистериозна 
история за кражби от Южна Флорида“, а френското 
модно списание „Мари Клер“ му дава впечатляваща 
оценка: „Един автор не може и да си мечтае за по-добър 
главен герой от Джон Ларош, който между две нару-
шения на закона ни въвежда в един ботанически свят 
на трескаво пристрастяване. Резултатът е доста 
чудата хроника, способна да увлече дори онези, които 
съумяват да убият и кактусите у дома си“.

Романът бързо добива популярност и само четири 
години след издаването му сценаристът Чарли Кауфман 
– „Да бъдеш Джон Малкович“ и „Блясъкът на чистия 
ум“, създава по него филма „Адаптация“. Лентата полу-
чава множество награди и отличия – „Златен глобус“, 
БАФТА, „Сателит“, включително „Оскар“ за най-добра 
мъжка поддържаща роля, като е номиниран в още ня-
колко категории. Лентата печели симпатията не само 
на публиката, а дори на авторката, която отначало е 
скептична, но след като прочита сценария, остава за-
шеметена: „Бях абсолютно убедена, че Чарли Кауфман е 
дошъл тайно в Ню Йорк и ме е следил дълго време - няма 
друг начин да разбере мен и книгата толкова вярно. Той 
е взел моите идеи, обогатил ги е със свои собствени, 
прекрачил е границата между реалност и измислица и 
накрая е създал нещо невероятно красиво“.

Концертът включва симфоничен 
джаз и фолклорни пиеси от 
световната и родната сцена

Българската публика ще може да 
види най-доброто от американска-
та сцена за съвременен танц между 
26 и 28 март в Пловдив с 9 спекта-
къла, избрани от престижно меж-
дународно жури. Всяко представле-
ние от платформата Spotlight:USA 
ще дебютира както пред родните 
зрители, така и пред директори на 
театри и фестивали от цял свят, 
които ще посетят града специал-
но заради събитието. Избраните 
танцови компании отразяват мно-
гообразието на стилове, каузи и ар-
тистични гласове на съвременната 
сцена в САЩ.

На 26 март (понеделник) от 
20:00 ч. в Дом на културата „Борис 
Христов“ Contra-Tiempo от Лос Ан-
джелис ще играе спектакъла „Буйна 
вода“, който ще насочи вниманието 
към актуалните екологични, социал-
ни и расови проблеми. Вдъхновено от 
последната пиеса на Уилям Шекспир 
„Бурята“ и афрокубинския бог на 
вятъра и стихиите Ойя, предста-
влението показва как хората взаи-
модействат с природата и едни с 
други. Очаквайте музика на живо, 
впечатляващи визуални ефекти, хип-

хоп и т. н.
На следващия ден, 27 март 

(вторник), програмата продължава 
отново в 20:00 в Дом на културата 
„Борис Христов“ с „Индустриален ба-
лет“ на Kate Wallich + The YC от Си-
атъл. Според критиците „Черният 
лебед“ на Кристофър Нолан среща 
Nine Inch Nails на Трент Резнър в хо-
реографията на Kate и движенията 
на танцьорите, а когато участват 
и музикантите на Джони Гос, всеки 

присъстващ мигновено се потапя в 
бунтарския индустриален ритъм на 
Сиатъл от 80-те и 90-те години на 
миналия век. Бас китари, барабани 
и синтезатори съпровождат това 
наелектризиращо съчетание от кла-
сически и съвременен балет, атле-
тизъм, клубна и поп култура.

В сряда, 28 март, отново от 
20:00 ч. на същата сцена се качват 
танцьорите от Dance Heginbotham 
от Ню Йорк, които ще предста-

е нашумялата шведска 
актриса Алисия Викандер 
(„Джейсън Борн“, „Момиче-
то от Дания“).

Лара Крофт е незави-
симата дъщеря на ексцен-

тричен авантюрист, който 
изчезва, когато тя едва на-
влиза в тийнейджърските 
си години. Когато навърш-
ва 21-годишна възраст, 
младата жена е без ис-

тинска цел и посока в жи-
вота си. Лара работи като 
куриер по улиците на Лон-
дон, едва успява да плати 
наема си и рядко посещава 
лекции. Твърдо решена да 
открие своя собствен път, 
тя отказва да застане на-
чело на международната 
бизнес империя на баща си 
също толкова непоколеби-
мо, колкото отхвърля идея-
та, че него наистина вече 
го няма. Неспособна да 
приеме фактите и да про-
дължи напред с живота си 
седем години след изчезва-
нето му, дори Лара не може 
да разбере какво точно я 
тласка към това веднъж 
завинаги да разгадае пъзе-

ла около тайнствената му 
смърт.

Тръгвайки против во-
лята и последното му же-
лание, тя оставя всичко, 
което познава, зад себе си 
в търсене на последната 
известна дестинация на 
баща си: легендарна гроб-
ница на митичен остров 
насред смъртоносните 
води на Дяволско море, 
който може би се намира 
някъде край бреговете на 
Япония. Бореща се с пре-
дизвикателствата, въоръ-
жена единствено с острия 
си ум, сляпа вяра и упорит 
дух, тя трябва да премине 
границата на собствени-
те си възможности…

вят спектакъла „Принципите на несигурността“. Той 
проследява и изследва различни епизоди от човешка-
та история, като тръгва от Помпей и изригването 
на вулкана Везувий и достига до идеите на Ницше и 
бурните двадесет на XX в. Създателите му гледат с 
въображение и хумор на живота, смъртта и стремежа 
да опознаеш и двете.

Билетите за спектаклите се продават по 12 лв. и 
могат да бъдат намерени на касите на EasyPay.

Приключенският екшън 
разказва за превръщането 
на младата и решителна 

Лара Крофт в познатата 
по цял свят култова екшън 
героиня. В главната роля 
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Светослав Загорски

Орхус, Дания, привлича 
туристите с наследство-
то на викингите. Той е 
определян като един от 
културните и етнограф-
ските резервати в Север-
на Европа. Разположен е 
на източния бряг на полу-
остров Ютландия. Орхус е 
административен център 
на едноименната област 
и вторият по големина 
град след столицата Ко-
пенхаген. Днес той е кул-
турен център на Дания, 
университетско средище 
и второ по важност прис-
танище в страната. През 
2017 г. Орхус наред с Па-
фос в Кипър бе Европейска 
столица на културата. 
Градът е сред най-стари-
те селища, основани от 
викингите на територия-
та на днешните държави 
Норвегия, Швеция и Да-
ния. Именно заради това 
в календара му като евро-
пейска столица не беше 
пропуснато и древното му 
минало. Викингският ба-
зар на ковачите през юни и 
Дните на викингите през 
юли бяха сред интересни-
те събития, които върна-
ха хилядите посетители-
те назад във времето.

Селището е основано 
през VIII в. 

Най-старите находки  

от викингите 

в Орхус са стъклени 
перли от VIII в. Разкрити 
са къщи и ателиета, вко-
пани наполовина в земята. 
В тях са намерени гребе-
ни, бижута, сечива. През 
2005 г. е открит ров, да-
тиран от 850 г., за който 
се предполага, че е очер-
тавал границите на тър-
говската част на града. В 
околностите му са наме-
рени и 6 рунически камъка.

От 951 г. Орхус е седа-
лище на епископия, а град-
ската катедрала от XIII в. 
е най-голямата в Дания. 
Процъфтяването на се-
лището временно спира в 
края на Средновековието, 
но благодарение на стро-
ителството на железо-
пътна инфраструктура в 
района през XIX в. то въз-
обновява разцвета си.

Най-голямата атрак-
ция за туристите в Орхус, 
а може би и една от най-
значимите в цяла Дания, е 
Старият град - Den Gamle 
By. Това е уникален музей 
на открито, създаден през 
1909 г., който ще Ви пото-
пи в датската история и 
култура не чрез снимки и 
документи, а чрез реално 
преживяване. 

Den Gamle By е определян 

като живата картина на 

Дания 

от XVI в. чак до XX в. 
В него са разположени 

повече от 75 къщи, премес-
тени от 20 града от всички 
части на страната. Може 
да надникнете в домовете 
на хора от различни соци-
ални прослойки – от цвет-
ните сгради на датските 
селяни до имението на кме-
та. Ще имате възможност 
да поговорите с местния 
свещеник, с пекаря или с 
шивачката, които ще Ви 
разкажат историите си. 
Може да си купите сладки, 
направени по оригинални 
рецепти отпреди 3 - 4 века, 
и да си наберете билки от 
градинката на аптекаря. 
Има и пет постоянни експо-
зиции, сред тях са Датски-
ят музей на часовниците и 
Музеят на играчките. 

В най-старата част на 
града се намират домове, 
строени още през XVI в. 
Ще разгледате Дания та-
кава, каквато я е познавал 
и увековечил в 

творбите си Ханс  

Кристиан Андерсен, 

който е живял в една 
от тези къщи. В зоната 
се намират и различни за-
наятчийници. 

Двайсетте години на 
XX в. пък са представени 
с модерните за времето 
си електрическо осветле-
ние и телефони. В първите 
десетилетия на века  се 
заражда и датската тра-
диция за каране на колело 
навсякъде и по всяко вре-
ме. Тук може да посетите 
железарията, пощата или 
библиотеката, както и 
най-голямата тогавашна 
верига местни магазини, 
предлагащи сапуни и пар-
фюми. 

Изключително инте-
ресни са сградите от  
70-те години на миналия 
век. Те включват всичко 
отличително за епоха-
та – от дом, превърнат 
в бомбоубежище в случай 
на ядрена война, до съвсем 
автентична хипи комуна. 
Всичко това можете да 
разгледате, като се разхо-
дите пеша, с файтон или с 
лодка по реката. 

Разбира се, Орхус не е 
само Старият град. 

Катедралата  

„Св. Климент” 

е най-дългата и най-
високата в Дания, изди-
гаща се на 96 м. Първо-
начално построена като 
римска базилика през 
XIII в., тя е възстановена 
и разширена като готиче-
ска катедрала в края на 

XV в. и началото на XVI в. 
Изписана е с най-много 
на брой фрески и разпола-
га с най-големия орган в 

страната. Прилежащото 
катедрално училище в Ор-
хус е основано още през 
1195 г. и е 44-тото най-
старо учебно заведение в 
света.

Друга важна и истори-
ческа църква, но в Стария 
град, е тази на Дева Ма-
рия. Тя също е от XIII в. и 
е изградена в романски и 
готически стил. 

Заслужава си да види-
те и сградата на кмет-
ството. Издигната е през 
1941 г. и се отличава с 
60-метровата кула, обли-
цована с мрамор. Построй-
ката е проектирана от 
Арне Джейкъбсен и Ерик 
Молер в модерен функцио-
нален стил.

ARoS Aarhus Kunstmuseum 

e Музеят на изкуствата 
в града. Той е една от най-
големите подобни инсти-
туции в Скандинавия с ко-
лекция, обхващаща местни 
творби от XVIII в. до наши 
дни, както и картини, инста-
лации и скулптури,  предста-
вящи художествени движе-
ния от цял свят. Неговата 
сграда, строена в периода 
1938 - 1942 г., е прекрасен 
образец на датската архи-
тектура. Коничната стък-
лена конструкция на покри-
ва Your Rainbow Panorama 
е проектирана от Олафур 
Елиасон и разполага с алея, 
предлагаща панорамна глед-
ка към селището.

Орхус може да претен-
дира, че има най-богатия и 
разнообразен културен жи-
вот в Ютландия днес. Сви-
детелство например е една 
от най-големите забележи-
телности в това отношение 
– Концертната зала, както и 
провежданият в първата не-
деля на септември в Орхус 
ежегоден джаз фестивал – 
едно от най-мащабните кул-
турни събития в Европа.

За любителите на при-
родата южно от Орхус се 
намира Паркът на елените – 
Dyrehaven. В него живеят над 
300 благородни и петнисти 
елена и 1700 лопатара. Той е 
разположен сред гора, която 
някога е била кралско ловно 
имение за едър дивеч. Днес 
паркът е включен в Списъ-
ка на световното културно 
и природно наследство на 
ЮНЕСКО. 

 

Уличните фестивали в Орхус са сред най-интересните

Театърът

Дворецът Марсемис в градския парк

Орхуската катедрала
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The management of the 
Bulgarian Construction Cham-
ber (BCC) launches a series 
of working meetings. At the 
initiative of BCC at its head of-
fice sector organizations in the 
construction and investment 
process – BCC, The Cham-
ber of Engineers in the Invest-
ment Design, Bulgarian Branch 
Chamber Roads, The Chamber 
of Architects in Bulgaria, The 

Chamber of Engineers in Ge-
odesy, The Union of Architects 
in Bulgaria – created a working 
group. It will prepare joint opin-
ions and proposals for changes 
in the normative acts. Eng. Mi-
roslav Maznev, Executive Direc-
tor of BCC, was elected as its 
chairman. The Spatial Planning 
Act and the Public Procurement 
Act are among the priority nor-
mative acts on which the group 

will work. Guest of the event 
was Arch. Ivan Nestorov, head 
of the National Construction 
Control Directorate. 

The first of the BCC meet-
ings with the managements of 
the institutions was with the 
Mayor of Sofia Municipality 
Yordanka Fandakova, her Dep-
uty for Transport and Transport 
Communications Evgeni Krusev 
and the Chief Architect of Sofia 

Zdravko Zdravkov. The topics 
related to the regulatory frame-
work concerning the sector, the 
implementation of the infra-
structure projects, the opportu-
nities for joint work to increase 
the quality of construction, the 
introduction of innovations in re-
alization of the sites and others 
were discussed. The manage-
ments of BCC and Sofia Munic-
ipality agreed to hold a meeting 

on which Sofia Municipality will 
present its investment program 
for 2018 and 2019 to the Board 
of the Chamber. 

Working meetings with the 
management of State Fund 
Agriculture – Paying Agency, 
as well as with the Minister of 
Tourism Nikolina Angelkova fol-
lowed.  

By the end of March the 
management of BCC will have 

meetings with the Minister of 
Regional Development and Pub-
lic Works Nikolay Nankov, Min-
ister of Transport, Information 
Technology and Communica-
tions Ivaylo Moskovski, Minister 
of Environment and Water Neno 
Dimov, the Ministry of Education 
and Science. At the beginning 
of April a meeting is planned 
with the managements of RIA 
and NAMRB. 

Mrs. Georgieva, how is the 

activity of Fund Manager of Fi-

nancial Instruments in Bulgaria 

EAD going? What do you re-

port as done in the past 2017? 

Let me first introduce “Fund 
Manager of Financial Instru-
ments in Bulgaria” EAD. It is a 
company that has a strategic 
goal to build capacity and man-
age the financial instruments 
(FI) over the 2014 – 2020 pro-
gramming period and beyond 
under the operational programs 
co-financed from the Europe-
an Structural and Investment 
Funds. The resource is in the 
form of loans, guarantees and 
equity instruments, i.e. it is re-

turned and is not a grant. In this 
line of thought I have to say that 
FI have a lot of positives. One 
of them is that the resource is 
restored. It is invested in pro-
jects that have the ability to 
generate revenues, return their 
investment and then recycle it, 
i.e. again aimed at supporting 
new proposals and thus multi-
plying the positive effect of this 
type of funding. In addition, FI 
aim to mobilize both public and 
private resources, i.e. those that 
we structure must have private 
participation of at least 10% or 
30% depending on the type of 
instrument. This is the so-called 
reconciliation of the interests of 

the fund of the funds’ manager 
and of the financial intermedi-
ary as besides the capital from 
the private sector an expertise 
is also mobilized by him in the 
selection and evaluation of the 

Svetoslava Georgieva, Executive Director of Fund Manager of Financial 
Instruments in Bulgaria EAD:

In recent years 
Sofia has devel-
oped as an ex-
tremely attractive 
place for investment 
and continues to be 
the largest regional 
economy in the 
country. The capital 
city is a leader in 
terms of employ-
ment, infrastructure, quality of life, good education, successful 
business and growth of tourists. This is due to the location, 
transport connectivity and the inhabitants of the city many of 
whom are well-prepared and enterprising young people. At the 
end of 2015, Sofia attracted more than half of the foreign invest-
ment in Bulgaria. The place is also distinguished by the good 
absorption of European funds. By the end of September 2017, 
the city has generated BGN 3.5 billion. In order to support the 
successful start of new investments, Sofia Municipal Privatiza-
tion and Investment Agency (SMPIA) prepared and published 
the guidebook “Sofia – business destination”. The most impor-
tant and up-to-date information was collected and summarized 
in 60 pages in the edition. 

“Sofia – business destination” 
covers a wide range of topics, such as data about the 

economy of the capital, labor force, education, transport and 
connectivity, industrial and office spaces, priority sectors. The 
guide also serves as a list of the steps for starting a business in 
Sofia as it also contains up-to-date information on taxes, fees, 
investment incentives, successive steps on company registra-
tion and more useful information. The book is available in 4 
languages – English, French, German and Bulgarian and can 
be downloaded from the official website of SMPIA investsofia.
com. The data is presented mainly in graphs, charts and info-
graphics. All content can be used freely for business needs, 
for example when companies present their projects to foreign 
partners and potential investors. 

A working group of the sector organizations 
was created at the initiative of BCC its investment program for 2018 and 2019 

At the initiative of the Bulgarian Construction Chamber (BCC) 
was created a working group of sector organizations from the in-
dustry. It will prepare joint opinions and proposals for changes in the 
normative acts concerning the sector. The structure was established 
during a meeting which was held at the invitation of BCC. It was 
held in the central office of the Chamber and was hosted by Eng. 
Iliyan Terziev, Chairman of the Board of BCC. On behalf of BCC 
it was also attended by Eng. Nikolay Nikolov, Deputy Chairman of 
the Board of the Chamber and Chairman of the Regional Office of 
BCC – Burgas, Eng. Lyubomir Kachamakov, member of the EB and 
the MB of BCC, head of section “High-Rise Construction” at BCC 
and representative in FIEC of the group of countries from Central 
and Eastern Europe, member of the Board of Directors of Stroitel 
Newspaper, Eng. Blagoy Kozarev, member of the EB and MB of BCC 
and head of section “Hydro-technical Construction, Water Supply 
and Sewerage Networks”, Eng. Lyubomir Peynovski, member of 
the MB of BCC, Eng. Valentin Zarev, head of section “Design and 
Construction Supervision”. Moderator of the event was Eng. Miroslav 
Maznev, Executive Director of the Chamber. The meeting was at-
tended by the heads of all branch organization in the sector – Eng. 
Ivan Karaleev, Chairman of the MB of the Chamber of Engineers 
in the Investment Design (CEID), Eng. Stefan Chaikov, Chairman of 
Bulgarian Branch Chamber Roads (BBCR), Arch. Petkana Bakalova, 
Deputy Chair of the MB of the Chamber of Architects in Bulgaria 
(CAB), Eng. Atanas Angelov, Chairman of the MB of the Bulgarian 
Association of Consulting Engineers and Architects (BACEA), Eng. 
Milen Dimiev, Chairman of the MB of the Chamber of Engineers in 
Geodesy (CEG), Arch. Georgi Bakalov, Chairman of the Union of 
Architects in Bulgaria, Eng. Andon Tushev, Chairman of Association 
“Bulgarian Doors, Windows and Facades” and others. Guest of the 
event was Arch. Ivan Nestorov, head of the National Construction 
Control Directorate. 

The managements of the Bulgarian Construction Chamber 
(BCC) and Sofia Municipality (SM) held a working meeting. It 
was attended by Eng. Iliyan Terziev, Chairman of the Manage-
ment Board, Vladimir Zhitenski, Deputy Chairman of the MB, Eng. 
Lyubomir Kachamakov, member of the Executive Board and the 
MB of BCC, head of section “High-Rise Construction” at BCC 
and representative in FIEC of the group of countries from Central 
and Eastern Europe, member of the Board of Directors of Stroi-
tel Newspaper, Veliko Zhelev, member of the EB and MB, Eng. 
Miroslav Maznev, Executive Director, Valentin Nikolov, Chairman 
of the Supervisory Board of BCC, Eng. Ivan Mollov, Deputy Chair-
man of the Regional Office of BCC – Sofia. The meeting was 
also attended by Eng. Simeon Peshov, Honorary Chairman of 
the Chamber. Sofia Municipality was represented by the Mayor 
Yordanka Fandakova, her Deputy for Transport and Transport 
Communications Evgeni Krusev and the Chief Architect of Sofia 
Zdravko Zdravkov. 

Eng. Iliyan Terziev thanked Mayor Fandakova for the quick re-
action to organizing the meeting as well as for the good dialogue 
between BCC and SM. “I wish our joint work to continue. We would 
like to have more regular meetings at which to discuss the problems 
so that we can work together to solve them, which I think will be in 
our and in your interest. 

Sofia Municipality is one of the largest employers in the sector  
and I think that these discussions will lead to a clear outlook on what 
is going on in the city and they  will be useful,” said Eng. Terziev at 
a meeting to be held between the Mayor Fandakova and her team 
with the MB of BCC where detailed information on the forthcoming 
by the end of the year projects will be presented. The Chairman 
of the branch organization reminded that such a discussion took 
place in 2017 between Arch. Zdravkov and the Regional Office of 
BCC – Sofia. 

The management of the Bulgarian Construction Chamber 
(BCC) and the Minister of Tourism Nikolina Angelkova 
discussed the opportunities for mutual cooperation on 
issues of mutual interest. This happened during a working 
meeting. On behalf of BCC it was attended by the Chairman 
of the Management Board Eng. Iliyan Terziev, Eng. Lyubomir 
Kachamakov, member of the Executive Board and the MB, 
Eng. Miroslav Maznev, Executive Director of BCC and Reneta 
Nikolova, PR of BCC, procurator and editor-in-chief of Stroitel 
Newspaper. Eng. Terziev expressed readiness BCC to assist 
the Ministry of Tourism with the expertise it holds.

More information you can read in the next issue of Stroitel 
Newspaper.

final projects to be supported. 
Here I will note also the way 

we work. In general, the Fund 
of Funds works through finan-
cial intermediaries. We do not 
directly fund end recipients and 
projects. Our aim is to choose 
our partners – banks, funds, 
financial and credit institutions 
that have the best experience 
with the relevant beneficiaries. I 
would point out that our portfo-
lio is very rich – from small and 
medium business guarantees 
for innovation and energy effi-
ciency through micro-crediting, 
equity investment in start-ups, 
Mezzanine/Growth Fund to 
Urban Development Funds, tar-
geted at municipalities and their 
companies. Our main goal is to 
choose the best and most expe-
rienced financial intermediaries 
to work with.
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Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА И ПЪРВА ДИВИЗИЯ

Изигра се третият кръг от Българската строи-
телна футболна лига. Водачите във временното кла-
сиране „Инфра Холдинг“ победиха „Контракт Сити“ с 
класическия резултат 3:0 след два гола на Иво Вел-
чев и един на капитана на отбора Иво Марков.

Жребият противопостави два отбора, които не 
бяха губили мач  – „Бокал“ и „Артекс“. Още в 1-вата 
минута на двубоя Георги Боянин осигури преднина на 
бокалци. До средата на втората част тимът му во-
деше вече с 5:0, като головете бяха на Расим Рашид 
(2), Емил Янков и автогол на Александър Костадинов. 
В последните минути на мача Александър Игнатов 
вкара почетното попадение за „Артекс“ и оформи 
крайния резултат - 5:1 за „Бокал“.

Отборът на „Ромстал ХЕС“ победи „Монтаж 
Строителни Конструкции“ с 6:5 след четири гола на 
Кристиян Тодоров, подпомогнат с още две от Вла-
дислав Славов за ромсталци, а за МСК реализатори 
станаха Калин Митов (2), Александър Генов, Петър 
Койчев и Иван Вучов.

„Ергодом“ се наложи с 3:2 над „Каммартон 
България“ след точни изстрели на Георги Рашев, 
Станислав Божинов и Светослав Димитров за по-
бедителя. За каммартонци се разписаха Георги Се-
рафимов и Спасимир Начев. Тимът на „Каммартон 
България“ продължава да редува силни със слаби ма-
чове, като в следващия кръг ще се изправи срещу 
„Инфра Холдинг“. 

В Първа дивизия „Адамант сървиз груп“ победи 
АПИ с 9:1 след хеттрик на Илия Дяков, по две по-
падения на Трендафил Тенев и Пламен Мерджанов и 
по едно на Ивайло Атанасов и Красимир Гавазов. За 
„агентите” почетният гол беше дело на Васил Ко-
тков. 

„Кордел България“ записа победа срещу „Кондекс“ 
с 4:2, след като точни на два пъти бяха Петър Хала-
чев и Милен Кръстев за „Кордел“, за „Кондекс“ реали-
заторски умения показаха Ивайло Русев и Красимир 
Златев.

 „Архитектурно студио Стивън Джордж“ допус-
на загуба от „канарчетата“ от „Теразид“ с 1:2 след 
два гола на Юлиан Илиев („Теразид“). Почетното по-
падение за „Архитектурно студио“ бе на Борислав 
Нешев.

„Пайп  Систем“ се наложи с 6:1 над „Главболгар-
строй“. За „Пайп“ отбелязаха Денис Борисов, Дими-
тър Кралев, Георги Петров, Едуард Емилов и Стефан 
Манджуков (2). Почетното попадение за „Главболгар-
строй“ бе за Пламен Яначков. 

Футбол

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Част от програмата в 
първата шестица на род-
ната Първа професионал-
на лига вече е ясна. Плей-
офите в горната част на 
класирането за опреде-
лянето на новия шампион 
на България стартират с 
двубоя „Лудогорец“ – „Ве-
рея“ на 31 март от 17:30 
часа. Същата вечер от 
20:00 часа „ЦСКА – София“ 
приема „Ботев“ (Пловдив), 
а на 1 април „Левски“ до-
макинства на „Берое“ от 
17:30 часа. 

Мачът от 30-ия кръг 
между „ЦСКА – София“ и 
„Левски“ ще се играе на 18 
април. Полуфиналите меж-
ду „сините“ и „червените“ 
за Купата на България са 
на 11 и 25 април.

27 КРЪГ
31 март (събота)

„Лудогорец“ – „Верея“ 17:30 
„ЦСКА – София“ – „Ботев“ (Пловдив) 
20:00
1 април (неделя)

„Левски“ – „Берое“ 17:30

28 КРЪГ
6 април (петък)

„Ботев“ (Пловдив) – „Левски“ 14:30
„Лудогорец“ – „ЦСКА – София“ 17:00
„Верея“ – „Берое“ 19:30

29 КРЪГ
14 април (събота)

„Берое“ – „Ботев“ (Пловдив) 15:00
„ЦСКА – София“ – „Верея“ 17:30
„Левски“ – „Лудогорец“ 20:00

30 КРЪГ
18 април (сряда) 
„Верея“ – „Ботев“ (Пловдив) 14:45

„Лудогорец“ – „Берое“ 17:00
„ЦСКА - София“ – „Левски“ 20:00

31 КРЪГ
21 април (събота)

„Левски“ – „Верея“ 15:00
„Ботев“ (Пловдив) – „Лудогорец“ 17:00
„Берое“ – „ЦСКА – София“ 20:00

32 КРЪГ
27 април (петък)

„Верея“ – „Лудогорец“ 20:00
29 април (неделя)

„Берое“ – „Левски“ 17:45
„Ботев“ (Пловдив) – „ЦСКА – София“ 20:15

33 КРЪГ
4 май (петък)

„Левски“ – „Ботев“ (Пловдив) 20:00
5 май (събота)

„ЦСКА – София“ – „Лудогорец“ 20:00
6 май (неделя)

„Берое“ – „Верея“ 20:00

Двубоите от последните три кръга все още не са подредени по часове и дати.

Ирак ще бъде домакин 
на международни футбол-
ни мачове за първи път 
от 30 години насам, като 
приема надпреварата за-
едно със Сирия и Катар. 
Организирането на блиц-
турнира идва няколко дни 
след като Световната 

федерация  по  футбол 
(ФИФА) вдигна забраната 
над тази страна. 

Иракчаните вече мо-
гат да приемат двубои в 
градовете Басра, Кербала 
и Ирбил, тъй като е преце-
нено, че там ситуацията 
не предполага проблеми 

със сигурността. Сто-
лицата Багдад все още е 
обект на атаки от военни 
групировки, така че там 
няма как да има мачове 
към момента. 

Министърът на младе-
жта и спорта Aбдул-Хю-
сеин Абтан е поздравил 

иракския народ с решение-
то на ФИФА и е заявил, че 
това е резултат от про-
мяната, която предлага 
страната вътре и в реги-
она. От 1988 година насам 
футболните отбори от 
Ирак играеха мачовете си 
в други държави.

Григор Димитров ще започне участието си на турнира 
от сериите „Мастърс“ в Маями с мач срещу Максимилиан 
Мартерер. 22-годишният германски талант елиминира пър-
вата ракета на Унгария Мартон Фучович след 6:4, 6:4, а във 
втория кръг ще срещне българина, който е поставен под 
№3 в схемата.

Двубоят между Мартерер и Фучович продължи малко по-
вече от час. Левичарят от Нюрнберг разчиташе на мощна 
игра от дъното на корта и това му донесе успех. В първия 
сет двамата си размениха по един ранен пробив, след кое-
то Мартерер взе още веднъж подаването на съперника си в 
седмия гейм и това му беше достатъчно, за да поведе в ре-
зултата. Във втората част Фучович изостана с 2:5, но не се 
отказа. Той върна единия пробив, но Мартерер спечели с 6:4.

Григор Димитров ще играе в Маями днес (23 март). Мина-
лата година той отпадна във втория кръг от аржентинеца 
Гуидо Пея.

Тенис

Бокс

Снукър

Биатлон

Намиращият се в топформа Райън Дей постигна нова 
важна и впечатляваща победа с 6:3 над световния шампи-
он Марк Селби в 1-ви кръг на „Шампионата на играчите“ 
по снукър. 

Така 37-годишният уелсец регистрира 12-ия си по-
реден успех в надпреварата, като се стреми да стане 
първият майстор на щеката от 17 години насам, който 
печели три поредни турнира. Припомняме, че Дей вече 
взе купите от Откритото първенство на Гибралтар и 
Румънския Мастърс. 

Марк Селби пък продължава неубедителното си пред-
ставяне в последно време, като му предстои защита на 
титлите в Откритото първенство на Китай и „Круси-
бъл“

В четвъртфиналите Райън Дей ще се изправи срещу 
сънародника си Марк Уилямс, който срази Ян Бинтао с 6:2.

Джоузеф Паркър прогнозира, че неговият обединителен 
мач за три от световните титли в тежка категория сре-
щу Антъни Джошуа ще приключи с нокаут. Битката ще се 
проведе на 31 март в Кардиф.

„Много съм развълнуван от предстоящия двубой. Някой 
ще бъде нокаутиран и това няма да бъда аз“, е коментирал 
Паркър и е похвалил и Дионтей Уайлдър, който наскоро за-
щити титлата на Световния боксов съвет в невероятен 
мач с Луис Ортиз. „Уайлъд нокаутира всички, които се качат 
на ринга срещу него“, е подчертал новозеландецът.

Осемкратният олимпийски шампион Оле Ейнар 
Бьорндален ще участва в последните стартове за се-
зона от Световната купа по биатлон в Тюмен (Русия). 
Състезанията се провеждат от 22 до 25 март. 

България ще бъде представена от Красимир Анев, 
Владимир Илиев и Антон Синапов. Лидерът в генерално-
то класиране и петкратен олимпийски шампион Мартен 
Фуркад (Франция) е с 21-ви стартов номер. Бьорндален е 
осемкратен олимпийски шампион, но не успя да попадне 
в отбора на Норвегия за игрите в Пьонгчан 2018 заради 
слаби резултати през сезона.
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В следващия брой очаквайте

МАРШРУТИКСБ – АНАЛИЗИ И МОНИТОРИНГИНТЕРВЮ
Икономически отчет на 
строителството в България - годишен 
доклад 2017

Уинчестър – част 
от легендите за 
крал Артур

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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съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Елица Илчева

Електрическото зад-
вижване бавно, но сигур-
но става част от всяко 
превозно средство. До-
казателството е новият 
снегоход, показан преди 
дни от базираната в Мон-
реал Taiga Motors. От ком-

панията претендират, че 
реално са създали първия 
електрически снегомобил 
в света. 

Името на изящната 

машина е Taiga TS2. 

Тя се отличава с еле-
гантна визия благодаре-
ние на изключително кра-

сивата черна като 
голите през зимата 
дървета снага, бял 
като снега корпус и 
зелени като борове-
те ски. 

Тримата съосно-
ватели на фирмата 
- Пол Ахард, Габриел 
Берначес и Сам Бру-
неу, 

били вдъхновени  

от „Тесла“ 

да проектират от 
нулата продукта. Този 
подход се оказал от ре-
шаващо значение за ма-
шината, тъй като про-
мяната на съществуващ 
мотор за сняг в такъв с 
електрически задвижващ 
механизъм би довело до 
много по-тежък прото-
тип. Вместо това експе-

риментаторите са успели 
да запазят теглото под 
500 фунта, което е кон-
курентоспособно за се-
гашните превозни сред-
ства на пазара, въпреки 
че Taiga TS2 е оборудвана 
със значително количе-
ство батерии от 15 кВтч. 
Те захранват PMAC мотор 

с 250 Nm въртящ момент 
и около 80 кВт мощност, 
при което 

може да се постигне  

удивителното 

ускорение 

от 0 до 60 мили в час 
само за 3 секунди. Впе-
чатляващо е, че екип от 
около 17 души е успял да 
направи работещ елек-
трически снегомобил за 
три години. Той не само 

се конкурира със сегаш-
ните машини на пазара, 
направени от гиганти 
като BRP и Artic Cat, но и 
е значително по-добър в 
много аспекти. Разбира 
се, двете основни пре-
димства са, че отделя 
нулеви вредни емисии и 
значително по-малкото 
шумово замърсяване. При 
TS2 на Taiga се чува поч-
ти само звукът на снега, 
когато шейната минава 
над него. Авторите на 
проекта са положили мно-
го усилия в софтуера, за 
да го направят напълно 
свързан и способен да се 
обновява. 

Собствениците ще 

конфигурират своя 

мотор за сняг 

от мобилно приложе-
ние с различни режими 
на каране. Може да пъ-
тува 100 километра (62 
мили) на едно зареждане, 
което пък се извършва в 
рамките на около 2 часа с 
бордово зарядно устрой-
ство. Машината ще под-
държа този разход дори и 
при -30 градуса по Целзий. 
Но ако смятате, че сне-
гът се е стопил и не му 
е времето да говорим за 
снегомобили – грешите, 
защото именно сега има-
те шанс да се превърнете 
в собственик на току-що 
създадената невероятна 
Taiga TS2. От компанията 
са решени да извадят TS2 
на пазара следващата го-
дина при стартова цена 
от $15 000, като сега е 
моментът да внесете 
депозит 500 долара, за да 
бъдете сред първите при-
тежатели. 

Зорана Михайлович, вицепремиер и 
министър на строителството, транспорта 
и инфраструктурата на Сърбия
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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

Жена крещи  
на мъжа си:

- Откакто сме 
се оженили, само 
кръстословици 
решаваш, няма ли да ми 
кажеш една хубава дума!?

- С колко букви?

Пазарът в ЕС 
е фрагментиран 

по национален 
празник
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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


