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Екип на в. „Строител”

Инж. Любомир Качамаков, член на Изпълнител-
ното бюро (ИБ) и на Управителния съвет (УС) на 
Камарата на строителите в България (КСБ), беше 
избран за председател на Областното представи-
телство (ОП) на КСБ – София. Това стана по време 
на извънредното Общо събрание на представител-
ството, което се проведе в централния офис на 
Камарата. В него участваха председателят на УС 
на КСБ и досегашен председател на ОП – София, 
инж. Илиян Терзиев, изп. директор на Камарата инж. 
Мирослав Мазнев, Валентин Николов, председател 
на Контролния съвет на КСБ, и доц. д-р инж. Геор-
ги Линков, председател на Комисията за водене-
то, поддържането и ползването на ЦПРС. Гости на 
събранието бяха почетният председател на КСБ 
и член на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ 
инж. Светослав Глосов и инж. Николай Станков, съ-
ветник на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. 

В началото на заседанието делегатите избраха 
за председател на събранието инж. Иван Моллов, 
зам.-председател на ОП на КСБ – София, а за пред-
седател на Комисията по избора - Петьо Димитров, 
член на ОП.

Като първа точка с тайно гласуване събрание-
то освободи от поста председател на ОП на КСБ 
– София, инж. Илиян Терзиев по негово желание и във 
връзка с избора му за председател на УС на КСБ. 
Инж. Терзиев беше освободен и от отговорност за 
действията като председател на ОП на КСБ – София, 
за периода септември 2017 - март 2018 г. 

От името на всички членове на ОП на КСБ - Со-
фия, инж. Иван Моллов благодари на инж. Терзиев за 
успешното ръководство на най-голямото областно 
представителство на Камарата и за съвместната 
дейност. От своя страна председателят на УС на 
КСБ изказа признателност за работата с членовете 
на ОП. 

Последва номинация за нов председател на ОП – 
София. Единодушно от Областния съвет на софийско-
то представителство на КСБ бе издигната кандида-
турата на инж. Любомир Качамаков, който след тайно 
гласуване бе избран за председател на ОП – София. 
„Благодаря за номинацията ми на Областния съвет - 
хора, с които съм работил и с които сега отново ще 
работя, както и на всички Вас за подкрепата. Искам 
да декларирам пред този форум, че ще продължа да 
развивам и да надграждам това, което е постигнато 
при инж. Терзиев“, заяви след избора си новият пред-
седател на столичните строители.

КСБ

КСБ – АНАЛИЗИ И 
МОНИТОРИНГ

КСБ
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Съвременният 
туризъм е невъзможен 
без модерно 
и качествено 
строителство

КСБ и МОСВ създават 
съвместна експертна 
група 
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Проф. Зорана Михайлович,  
зам. министър-председател и 
министър на строителството, 
транспорта и инфраструктурата 
на Сърбия: 

Общата 
стойност на 
инфраструктурните        
проекти у нас е  
16 млрд. евро

Брутна добавена 
стойност 

3 574 млн. лв.
Ръст 395 млн. лв.  

Произведена 
продукция

12 920 млн .лв.
Ръст 11,7%

Заети лица
175,4 хил. бр.

Ръст 0,1 %

стойност
3 574 млн. лв.

Ръст 395 млн. лв.

Икономически 
отчет на 
строителството       
в България – 
годишен доклад 
2017



2 СЕДМИЦАТАÑòðîèòåë петък, 30 март 2018

1 април

Проф. д-р инж. Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“ ООД
4 април

Инж. Владимир Вутов, член на КС на КСБ

Свилена Гражданска 

Областното предста-
вителство на Камарата на 
строителите в България – 
Варна, ще проведе среща с 
ръководството на община 
Варна, на която местната 
администрация ще пред-
стави инвестиционните 
си намерения за 2018 г. Съ-
битието ще се състои от 
9.30 ч. на 3 април в морска-
та ни столица. Съоргани-
затор и медиен партньор 
е вестник „Строител“. Форумът се про-
вежда за втора поредна година. Той ще 
бъде открит от кмета на Варна Иван 
Портних и от инж. Христо Димитров, 
зам.-председател на УС на КСБ и пред-
седател на ОП на КСБ - Варна. 

Зам.-кметът на общината инж. Хрис-
то Иванов ще направи отчет на стро-

ителната програма за 2017 г., в това 
число и проектите за енергийна ефек-
тивност. Той ще презентира проектите, 
които ще се осъществят през 2018 г. 
Дневният ред включва и обсъждане на 
регламентирането на движението на 
машини и транспортни средства на те-
риторията на община Варна.

Цената за поставяне на рекламен банер 
в залата на събитието 

и влагане на рекламни материали 
е 500 лв. без ДДС. 

За контакти: тел. 02/8062919 

Инж. Ивелина Велчева, 
ОП на КСБ – Шумен

Професионалната гимназия по стро-
ителство, архитектура и геодезия в 
Шумен бе домакин на регионалното 
състезание „Най-добър млад строител“. 
В надпреварата участваха отборите 
победители от вътрешните кръгове на 
строителните учебни заведения от Шу-
мен, Варна, Силистра, Русе и Търговище.

Събитието започна с техническа 
конференция на ръководителите на от-
борите, ученици и партньори. Веднага 
след форума се проведе първият етап на 
„Най-добър млад строител“ – решаване на 
теоретични тестове.

Втората част от състезанието бе 
практическа и включи четири дисциплини 
- „Мазилка, шпакловка и бояджийски рабо-
ти”, „Облицовка и настилки”, „Зидария“ и 
„Сухо строителство”. Участниците бяха 

оценявани от представители на 
фирми членове на ОП на КСБ – Шу-
мен, и спонсори. Първите и вто-
рите в различните дисциплини 
получиха право на участие в на-
ционалния финален кръг на „Най-
добър млад строител“, който ще 
се проведе през април в Пловдив.

Наградите от Областното 
представителство на Камарата 
връчи председателят на ОП на 
КСБ – Шумен, инж. Данко Добрев. 
Отличените състезатели получи-
ха награди и от различни фирми. 

Десислава Бакърджиева

Шестима ученици от XII клас на 
професионалните технически гим-
назии в Западна България получиха 
стипендии от ЧЕЗ за втория срок на 
учебната 2017 - 2018 г. Това стана 
на финалния кръг на шестото изда-
ние на конкурса „Стани стипенди-
ант на ЧЕЗ“. Победители са ученици-
те от Професионалната гимназия по 
транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ в 
Плевен, следвани от представителите на 
Професионалната гимназия „Акад. Сергей 
П. Корольов“ в Дупница и на Професионал-
ната гимназия по механоелек тротехника 
„Н. Й. Вапцаров“ от София.

Последният етап се състоя в тех-
ническия учебен център на „ЧЕЗ Разпре-
деление България“ АД в София. В него 
сили премериха дванайсет участници от 
шест гимназии. Паралелно се проведе и 
дискусия с директори и учители. Съби-
тието бе на тема „Професия енергетик 
– избор за развитие в България“. На него 
бяха разгледани възможностите за ин-
формиране и кариерно консултиране при 
избор на професия, както и за въвеждане 
на принципите на дуалното образование 
в повече гимназии.

„Желая на вас, финалистите в кон-
курса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“, да 
запазите жаждата за знание, добрата 

енергия и ентусиазма, които ви доведоха 
тук. Те са вашият ключ към успеха“, каза 
Петър Холаковски, изп. директор на „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД.

Всички участници във финалния кръг 
на инициативата на ЧЕЗ получиха гра-
моти от Министерството на образова-
нието и науката (МОН) и от Минно-гео-
ложкия университет „Св. Иван Рилски“. 
Конкурсът е част от графика на нацио-
налните състезания по професии през 
учебната 2017 - 2018 г. на МОН. Досега 
в него са участвали над 750 ученици от 
XII клас на професионалните технически 
гимназии в Западна България, от които 
43 са получили стипендии. Някои от фина-
листите в момента работят в компании-
те от Групата ЧЕЗ в България.

Повече информация за конкурса, ета-
пите в него и победителите може да бъде 
намерена на сайта www.stipendiant.com.

Снимки авторът
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Росица Георгиева

„Джи Пи Груп” АД е избрано за 
изпълнител на обществената 
поръчка с предмет „Изграждане, 
възстановяване и обновяване на 
публични пространства в Цен-
трална градска част на гр. Со-
фия - зона 2“. Това става ясно от 
заповед на зам.-кмета по направ-
ление „Транспорт и транспорт-
ни комуникации” на Столичната 
община Евгени Крусев. Предло-

жената цена от класирания на 
първо място участник за СМР е 
24 136 100, 87 лв.

Дейностите ще се финанси-
рат от Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 2020“. 
Проектът за ремонт на зона 2 
включва подмяна на подземната 
инфраструктура, релсовия път и 
съпътстващата го контактна и 
кабелна мрежа, настилките, ос-
ветлението и допълнително озеле-
няване на пространствата. Стро-

ителните работи ще обхванат ул. 
„Граф Игнатиев“ (от ул. „Алабин“ 
до Канала), в това число пл. „Джу-
зепе Гарибалди“, пл. „Славейков“ и 
градинката „Св. Седмочисленици“,  
ул. „Цар Шишман“ (от ул. „Граф Иг-
натиев“ до пл. „Народно събрание“), 
ул. „6-ти септември“ (от ул. „Граф 
Игнатиев“ до ул. „Аксаков“) и 
ул. „Солунска“ (от бул. „Витоша“ 
до ул. „Граф Игнатиев“). Срокът 
за изпълнението на дейностите 
е 300 дни.

Свилена Гражданска

Седем са кандидатите за изготвяне 
на идеен проект за трета метролиния в 
участъка между МС III-5 и МС III-2 – час-
тична актуализация. Това съобщиха за 
в. „Строител“ от „Метрополитен“ ЕАД. 
Подалите оферти са „БИАС – М“ ЕООД, 
„Свеко Енергопроект“ АД, „Ателие Се-
рафимов – Архитекти“ ООД, „Ий Кей 
Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ 
ЕООД, „Ар Джи Би“ ЕООД, „Инжпроект“ 
ООД и „Дот Лайн“ ЕООД. 

Индикативната стойност на по-
ръчката е 400 хил. без ДДС. В обема на 
тръжната процедура се включва отсеч-
ката от км. 4+307,53 до км. 1+262,10 с 
обща дължина 3045,43 м с 3 подземни 
станции – МС III-2, МС III-3 и МС III-4, и 
участък за оборот и топъл резерв на 
метросъставите след МС III-2 на из-
ток. Припомняме, че това е трасето 
от третата фаза на третата линия 
на метрото от бул. „Владимир Вазов“ до  
жк „Левски Г“.
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В подкрепа на кандида-
турата на инж. Любомир 
Качамаков изказвания на-
правиха Красимир Милу-
шев, зам.-председател на 
ОП на КСБ – София, и инж. 
Пламен Пергелов, предсе-
дател на Съвета на ди-
ректорите на в. „Строи-
тел” и член на Комисията 
за ЦПРС.

„Подкрепям предложе-
нието, защото инж. Любо-
мир Качамаков се изкачи 
по йерархията на Кама-
рата, като е започнал от 
редови член на КСБ. Не е 
човек, който е спуснат 
отнякъде, а е запознат 
с проблемите”, каза Кра-

симир Милушев. Той под-
черта, че е сигурен, че 
инж. Качамаков ще вложи 
усилия и енергия при прео-
доляването на предизвика-
телствата пред фирмите 

– членове на ОП - София. 
Милушев допълни, че КСБ 
вече е авторитетна ор-
ганизация, с която инсти-
туциите се съобразяват. 
„Има сериозен напредък в 

отношенията между КСБ 
и Столичната община. 
Представители на КСБ са 
участници в заседанията 
на Столичния общински 
съвет, на експертните 
съвети към местната 
власт. Това са важни по-
стижения, които инж. 
Качамаков ще продължи”, 
подчерта Милушев и до-
пълни, че новият предсе-
дател ще работи за раз-
витието на софийската 
структура на Камарата. 

„С инж. Качамаков ра-
ботим заедно в Съвета на 
директорите на вестник 
„Строител”. Той има мно-
го качества, които ще 
помогнат на ОП на КСБ 
– София, да продължи да 
развива положителните 
практики и начинания от 
дейността на организа-
цията, започнати от инж. 
Илиян Терзиев“, заяви в из-
казването си инж. Пламен 
Пергелов, председател на 
СД на „Вестник Строи-
тел” ЕАД. Той изтъкна, че 
инж. Качамаков е креати-
вен и ще бъде много по-
лезен с желанието си за 
новаторство и промяна, 
които ще дадат тласък 
в развитието не само на 
ОП на КСБ - София, но и на 
цялата Камара.

Общото събрание на 
ОП на КСБ – София, избра 
нов член на Контролния 
съвет - Захари Попчев, уп-
равител на фирма „Ратек” 
ООД, на мястото на инж. 
Павел Станилов, който бе 
освободен. В края на засе-
данието беше извършена 
и промяна на състава на 
делегатите, участващи в 
Общото събрание на КСБ, 
като бяха избрани 6 нови 
фирми.

Любомир  Качамаков е роден на 17.06.1973 г. в 
София. В областта на строителството започва 
работа през 2001 г., като постепенно се издига до 
изпълнителен директор на строителна компания 
„СК-13 Холдинг”, където работи до края на 2015 г. 

От началото на 2016 г. управлява фирма 
 КОМАНС, която е създадена през 1990 г. и е сред 
учредителите на Камарата на строителите в Бъл-
гария. Компанията притежава удостоверение за 
вписване в ЦПРС с номер 4, т.е. това е четвърта-
та фирма, записана в регистъра на Камарата.

От 2010 г. участва в управлението на КСБ 
като член и зам.-председател на Областния съвет 
на Областното представителство – София. От 
2013 г. е избран за член на Управителния съвет на 
КСБ. От 2016 г. е член на Изпълнителното бюро на 
Камарата, председател е на секция „Високо стро-
ителство”.

Женен с две деца. 

 от стр. 1

Снимки Румен Добрев
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

www.kofragna-bg.comНИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
�Специални кофражи и метални 

конструкции
� Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
� Подпорни скелета и телескопични 

подпори
� Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
� Фасадни рамкови скелета, подвижни 

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

� Жилищни и административни сгради
� Търговски сгради (молове)
� Пречиствателни станции
� Атомни електроцентрали
� Мостови съоръжения
� Подпорни стени
� Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
� Метростанции

� Кофраж за кръгли стени

През следващите три години ще се изграждат 170 км от магистралата 

Мартин Славчев

„170 км от АМ „Хемус“ 
ще се изграждат в рам-
ките на следващите три 
години.“ Това заяви минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Николай Нанков 
при старта на строи-
телството на нови 9,3 км 
от автомагистралата в 
участъка от Ябланица до 
п.в. „Боаза“. На събитието 
присъстваха и вицепре-
миерът Томислав Дончев, 
министърът на финансите 
Владислав Горанов, предсе-
дателят на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ) инж. Дончо Атана-
сов, членът на УС на АПИ 
и почетен председател на 
Камарата на строители-
те в България инж. Све-
тослав Глосов, кметът на 
Ловеч Корнелия Маринова, 
областният управител Ге-
орги Терзийски, инж. Нико-
лай Станков, съветник на 
министъра на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството, инж. Сте-
фан Чайков, председател 
на УС на Българска бран-
шова камара „Пътища“, 
народни представители и 

др. Изпълнител на обекта 
е консорциум „ХВП Ябла-
ница“ ДЗЗД, който включ-
ва фирмите „Хидрострой“ 
АД, „Водстрой 98“ АД и 
„Пътстрой Бургас“ ЕООД. 
Договорът за проектира-
не и строителство е на 
стойност 54 990 000 лв. 
без ДДС. Строителният 
надзор ще осъществя-
ва ДЗЗД „Консултанти 
Хемус 1 – 2016“, съста-
вено от „ПИ ЕС Консулт“ 
ЕООД, „Евроконсулт” АД и 
„Строл-1000“ АД. Контра-
ктът е за 595 899,10 лв. 
без ДДС.

Николай Нанков обяви, 

че до два месеца и поло-
вина ще стартира строи-
телството на още 16,5 км 
от трасето на АМ „Хемус“ 
от Шумен в посока Търго-
вище. През 2018 г. ще се 
обявят търгове за други 
52 км, чието проектиране 
в момента завършва. Така 
реалното им изпълнение 
ще може да започне до 
края на годината. Освен 
това през 2019 г. ще бъде 
възложено изграждането 
на още 85 км от магистра-
лата до Велико Търново.

Министър Нанков под-
черта, че АМ „Хемус“ е от 
изключителна важност за 

пътната безопасност и 

икономическото развитие 

на Северна България. 

„Ако всички кабинети, 
освен правителствата 
„Борисов“, бяха направили 
и половината от това, 
което се извърши до мо-
мента, убеден съм, че днес 
нямаше да сме на първа ко-
пка, а щяхме да режем лен-
та на цялата магистра-
ла“, заяви той. Според него 
оптимистичният вариант 
предвижда АМ „Хемус“ да 
бъде завършена до 2024 г., 
а реалистичният – това 
да стане до 2025 г. според 
поетия ангажимент. 

На церемонията Ни-
колай Нанков изказа бла-
годарност към вицепре-
миера Томислав Дончев и 
министъра на финансите 
Владислав Горанов за съ-
действието им, тъй като 
магистралата се изграж-
да само с бюджетни сред-
ства. Към строителите 
на новите 9,3 км от Ябла-
ница до п.в. „Боаза“ минис-
тър Нанков се обърна с 
призив за бързо и качест-
вено изпълнение. „Срокът 
за реализация е 2 години, 
но е поет ангажимент да 
бъдат спестени няколко 
месеца и след година и 
половина да можем да се 
поздравим със завършен 
участък”, каза още той. 

Според Владислав Гора-
нов инвестицията на пра-
вителството в удължава-
нето на АМ „Хемус“ е една 
от най-смислените. Той 
изрази убедеността си, че 
в момента, в който проек-
тът завърши, северната 
част на страната ще 
започне да догонва Южна 
България. „Държава със 100 
млрд. лв. брутен вътрешен 
продукт трябва да може 
да развива регионите хар-
монично”, заяви министъ-
рът на финансите. 

„Не инвестираме в 
асфалт или в бетон, а в 
хора, в способността им 
да пътуват, да работят, 
да стават по-богати и 
да се развиват, което е 
крайната цел”, заяви То-
мислав Дончев. По думите 
му, ако на юг има почти 
три автомагистрали, то 
същото заслужава и Се-
верна България. Вицепре-

миерът бе категоричен, 
че е в интерес на всички 
съоръжението да бъде за-
вършено колкото се може 
по-скоро. 

Автомагистралният 
участък от Ябланица до 
п.в. „Боаза“ ще бъде с по 
две ленти за движение 
по 4 м в посока и две за 
спиране по 3 м, средна 
разделителна ивица - 2 м, 
водещи ивици и банкети. 
Ще бъдат построени 5 
селскостопански подлеза 
и 2 селскостопански над-
леза, както и подлез при 
общинския път Брестни-
ца – пещера Съева дупка. 
Етапна връзка в близост 
до с. Брестница ще оси-
гурява свързаност с път 
I-4 Коритна – Белокопи-
тово.

Същия ден бе напра-
вена и символична първа 
копка на 

рехабилитацията на око-

ловръстния път на Ловеч, 

включително  и  на 
400-метровия тунел към 
него. Министър Николай 
Нанков се включи и в тази 
церемония. Той беше при-
дружен от председателя 
на УС на АПИ инж. Дончо 
Атанасов и областния уп-
равител на Ловеч Георги 
Терзийски. На събитието 
присъстваха и народни 
представители, кметове 
от региона и др. В проек-
та за основен ремонт на 
8,7 км от второкласния 
път II-35 Плевен - Ловеч, 
който осъществява връз-
ка между двата областни 
града, ще се инвестират 
около 15 млн. лв. от Опе-
ративна програма „Регио-
ни в растеж 2014 - 2020“. 
Изпълнител е консорциум 
„Регионални пътища 2017“ 

ДЗЗД, включващ фирми-
те „ПСТ Груп“ ЕАД, „Път-
строй – Ловеч“ ЕООД, „ОРС 
– Инфраструктура“ ООД и 
„ПСТ Плевен“ ЕООД. Стро-
ителният надзор е пове-
рен на „Рутекс“ ООД, а ав-
торският ще осъществи 
„Виа план” ЕООД. 

„За по-малко от 15 ме-
сеца участъкът със седем 
тежки пътни съоръжения 
– подлези, надлези и туне-
лът с най-влошени експло-
атационнни характерис-
тики в България, ще бъде 
изцяло обновен”, заяви при 
старта на дейностите 
Николай Нанков.

На обхода на Ловеч, 
който не е ремонтиран 
от 2005 г., ще се направи 
цялостна подмяна на път-
ната настилка, подобря-
ване на отводняването, 
хоризонтална маркировка, 
знаци и ограничителни 
системи. Участъкът за-
почва от кръстовището 
за с. Горан и завършва след 
отбивката за с. Хлевене. 
Основно ще бъде обно-
вен и тунелът при 43-ти 
километър. Предвиждат 
се възстановяване на хи-
дроизолацията на съоръ-
жението, подмяна на съ-
ществуващата предпазна 
ограда, ново енергоефек-
тивно осветление и др. 
Ще бъдат ремонтирани и 
7 съоръжения - 2 пешеход-
ни подлеза за завод „Бал-
кан“ и за кв. „Младост“ и 
5 надлеза. Най-дългият от 
тях над бул. „Освобожде-
ние“ е 200 м, надлезът над 
отсечката за кв. „Гозни-
ца“ - 120 м, съоръжението 
над пътната връзка за 
кв. „Младост“ - 20 м, мос-
тът над бул. „Съйко Съев“ 
- 72 м, а надлезът над жп 
линията при южния изход 
на Ловеч е 80 м.

Снимки Румен Добрев
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„72% са договорените 
средства по Оператив-
ната програма „Регио-
ни в растеж 2014 - 2020“ 
(„ОПРР 2014 – 2020“) от 
целия ресурс от 3 млрд. лв. 
До края на тази година ще 
бъдат отворени 100% от 
всички процедури“. Това 
отчете зам.-министър 
Деница Николова пред пар-
ламентарната Комисия 
по европейски въпроси и 
контрол на европейските 
фондове. Николова под-
черта, че е стартирала 
процедура за подобряване 
на енергийната ефектив-
ност на сградите за 28 
града. Те ще разполагат с 
38 млн. лв. от „ОПРР 2014 
-2020“. „Средствата не са 
много, но са значими от 
гледна точка на това, че 
защитаваме политика-
та ни да се фокусираме 
и върху малките населени 
места, за които това е 
значима подкрепа“, каза 

Николова. 
В срок до 27 август 

2018 г. за безвъзмездно 
финансиране могат да 
кандидатстват опорни 
центрове от 4-то ниво 
на националната полицен-
трична система от всич-
ките 28 града. В предло-
жението могат да бъдат 
включени един или няколко 
обекта от жилищната 
и от публичната инфра-
структура, като мини-
малният размер на заяве-

ната подкрепа може да е 
200 хил. лв., а максимални-
ят - 1,2 млн. лв. 

Дейностите трябва 
да са насочени към пости-
гане най-малко на клас на 
енергопотребление „С“ в 
зданията, както и към на-
маляване на крайния раз-
ход.

От думите на Николо-
ва стана ясно, че са раз-
платени 28% от ресурса 
и в момента основният 
фокус е върху оптимизира-

„100 от планираните 320 събития 
от Българското председателство на 
Съвета на ЕС вече са проведени, почти 
10 хил. делегати са участвали в тях“, 
информира министърът за Българско-
то председателство на Съвета на ЕС 
2018 Лиляна Павлова на заседание на 
парламентарната Комисия по европей-
ски въпроси и контрол на европейските 
фондове. „Няма досие, по което да има 
забавяне или да не се работи“, подчерта 
министър Павлова.

Само в първите 2 месеца в София са 
били над 1600 журналисти от 20 държа-
ви. В българските медии са публикувани 
почти 18 хил. материала за приорите-
тите на председателството и само 

5,6% са негативните отзиви. Най-чес-
то отразяваният приоритет е този 
за Западните Балкани. „Очакваме 1000 
акредитирани международни медии на 
срещата на върха в София при ограниче-
ние за по един екип“, посочи министърът 
и уточни, че има журналисти не само от 
страни членки на ЕС.

Пред депутатите тя отчете и се-
риозен напредък в реформата на Об-
щата европейска система за убежище. 
„Предложихме нов подход и философия по 
темата. След много заседания и усилия 
екипът ни инициира план за управление 
на кризи, който включва анализ, мерки и 
действия в ситуации като тази, с които 
се сблъскахме преди 3 години“, заяви тя. 

нето на процесите за сер-
тифициране на разходите. 
„Няма отчетени рискове 
за завършването на про-
грамния период, но имаме 
притеснения относно меж-
динните плащания, които 
изцяло зависят от общи-
ните, защото към момен-
та не са постъпили дос-
татъчно искания, за да се 
постигне етапната цел“, 
съобщи зам.-министърът. 

Николова информира 
още, че активно се работи 
и по 12-те трансгранични 
програми, при които фоку-
сът е в проектите за ту-
ризъм и културно-истори-
ческото наследство. 50% 

Министърът на окол-
ната среда и  водите 
Нено Димов и кметът на 
Банско Георги Икономов 
откриха новата пречис-
твателна станция за от-
падъчни води (ПСОВ) на 
града. Обектът е част 
от водния цикъл на курор-
та. ПСОВ бе въведена в 
експлоатация 11 години 
след началото на първото 
проектиране на съоръже-
нието. Работата по него 
започна с финансиране 
по Оперативна програ-
ма „Околна среда 2007 – 
2013“. ПСОВ на Банско е 
един от осемте фазира-
ни проекта, на които се 
предостави възможност 
да бъдат довършени със 
средства по ОП „Околна 
среда 2014 – 2020“. Об-
щият размер на инвес-
тицията е 83,8 млн. лв., а 
безвъзмездната помощ от 
двата програмни периода 
- 64,6 млн. ПСОВ е за бли-

зо 30 000 жители. Заедно 
с нея са изградени 51 км 
канал и 13 км водопровод.

Нено Димов припомни, 
че обектът е срещнал 
много трудности по вре-
ме на реализацията. „Това 
е един изстрадан проект, 
който приключва успешно 
и ще донесе комфорт на 
жителите и гостите на 

града и ще го направи още 
по-атрактивна дестина-
ция“, допълни той.

Кметът Георги Иконо-
мов благодари на Минис-
терството на околната 
среда и водите за подкре-
пата. По думите му съо-
ръжението реално работи 
успешно вече повече от 6 
месеца.

Росица Георгиева

Народното събрание прие на вто-
ро четене Законопроекта за изменение 
и допълнение на Закона за устройство 
и застрояване на Столичната община 
(ЗУЗСО). Инициативата за промяната 
на ЗУЗСО е на кмета на София Йордан-
ка Фандъкова, главния архитект Здравко 
Здравков и експертите на Направление 
„Архитектура и градоустройство“. Но-
вите текстове регламентират зони в 
града, в които няма да има ограничение 
на височината на сградите, като същи-
те ще бъдат определени допълнително 
чрез процедура на изменение на Общия 
устройствен план (ОУП). Височината на 
зданията в центъра на София няма да 

надвишава 50 м, а в зоната около южната 
дъга на столицата - 15 м. В останалите 
части на града максималната височина 
на застрояване е предвидена да бъде 
75 м, като на сградите, които надвиша-
ват 50 м, ще бъде задължително изгот-
вян транспортен анализ. 

Народните представители приеха и 
промени, касаещи ограничения в надвиша-
ването на интензитета на застрояване 
в ъглови имоти. Друго важно изменение 
в ЗУЗСО е забраната да могат да бъдат 
променяни подробните устройствени 
планове за жилищните комплекси в срок 
от 5 години след приемането им. Изклю-
чение могат да правят само промени в 
ОУП, с които би се изменило предназна-
чението на отделни зони. 

са договорените сред-
ства. Новост е електрон-
ното подаване, което об-
лекчава местните власти.

От Годишния доклад 
на Комисията по европей-
ските въпроси и контрол 
на европейските фондове 
за 2017 г. за постигнатия 
напредък по програмите, 
съфинансирани със сред-
ствата на Европейския 
съюз и на страните от Ев-
ропейското икономическо 
пространство за програ-
мен период 2014 - 2020 г., 
стана ясно, че към 31 де-
кември са договорени 50% 
от средствата по схеми-
те и са разплатени 17%. 
Сериозно предизвикател-
ство на ниво ЕС е преос-

мислянето на някои дефи-
ниции за изпълнението на 
проектите, като в бъдеще 
вниманието, което сега на 
практика е съсредоточе-
но в голямата си степен 
върху реализацията на 
предложенията, ще се на-
сочи и към стойността 
им. „Предизвикателство е 
необходимостта до края 
на май да бъдат догово-
рени всички 210 млн. евро 
по Норвежката програма, 
което е целият й ресурс. 
В бъдеще ще се очаква и 
обвързване на фондовете 
със специфични препоръки 
за отделните страни. Ще 
се наложи да се постига 
повече с по-малко“, се по-
сочва в документа. 

Снимка Румен Добрев
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                            Сърбия и България имат големи възможности да подобрят цялостното си          

Проф. Зорана Михайлович, зам. министър-председател и министър на          

Свилена Гражданска 

Проф. Михайлович, 

благодаря, че се съгласи-

хте да дадете интервю 

за вестник „Строител“, 

официалното издание на 

Камарата на строите-

лите в България. Кои са 

основните транспортни 

проекти, които Сърбия 

ще реализира през след-

ващите месеци? Какъв е 

бюджетът за 2018 г.?

Общата стойност на 
инфраструктурните про-
екти в Сърбия е 16 млрд. 
евро. Сумата включва те-
кущите, започнали през 
последните години, както 
и тези, които планираме 
да осъществим. Сред на-
стоящите са завършване-
то на пътното трасе на 
Коридор 10 и ускореното 
изграждане на Коридор 11, 
както и модернизацията 
на железопътните кори-
дори 10 и 11. Приоритет 
ни е реконструкцията, мо-
дернизацията и електри-
фикацията на жп линия-
та Ниш - Димитровград. 
Проектът е на стойност 
268 млн. евро, като включ-
ва и строителството на 
обходното жп трасе на 
Ниш. През 2018 г. - след 
30 години, завършваме из-
граждането на пътната 
част на Коридор 10 заедно 
с участъка му от Ниш до 
границата с България. 

Същевременно изгот-
вяме и нови проекти с ре-
гионално значение, които 
ще позволят допълнител-
ни инвестиции и по-до-
бри връзки със съседните 
страни и с държавите от 
ЕС. Най-важните сред тях 
са строителството на 
Магистралата на мира 
„Ниш - Мердаре - Прищи-
на“, като през тази годи-
на ще започне изграждане-
то на първата отсечка с 
дължина 40 км от Ниш до 
Плочник. След това е АМ 
„Прелина – Пожега“, която 
е дълга 30,9 км, по Коридор 
11 от Белград до крайбре-
жието на Черна гора. 

През 2017 г. започна ра-
бота по модернизацията 
и реконструкцията на жп 
линията Белград - Будапе-
ща. Проектът е част от 
разширената Трансевро-
пейска транспортна мре-
жа (TEN-T) в Западните 
Балкани и също е част от 
„Новия път на коприната” 
в рамките на глобалната 
инициатива на Китай-
ската народна републи-
ка „Един пояс, един път“. 
В допълнение към двете 
отсечки от Белград до 
Стара Пазова и от Стара 
Пазова до Нови Сад, строя-
щи се от китайски и руски 
компании, очакваме скоро 
да сключим договор за по-
следния трети участък 
от Нови Сад до Суботица, 

също с партньори от Ки-
тай. 

Подписахте заедно с 

министъра на транспор-

та, информационните 

технологии и съобщения-

та Ивайло Московски два 

меморандума за разбира-

телство. Единият е за 

подобряване на ефектив-

ността на железопътния 

транспорт, а другият 

– за развитието на прис-

танищната инфраструк-

тура на р. Дунав, необ-

ходима за съхранение и 

пренос на втечнен при-

роден газ. Какво означа-

ва това за отношенията 

между двете държави?

Сърбия има всестра-
нен подход към проблема 
с регионалната интегра-
ция. Работим едновремен-
но за изграждането на 
липсващите съоръжения, 
предимно транспортни, 
и за премахването на не-
физическите бариери, кои-
то пречат на по-бързото 
движение на стоки и хора, 
дори когато инфраструк-
турата е на добро ниво. 
Партнираме си интензив-
но по този въпрос с Бъл-
гария. Свидетелство за 
това е първото ми посе-
щение за 2018 г. в София в 
края на януари и следващо-
то по време на официална-
та визита на президента 
на Сърбия Александър Ву-
чич, когато подписах с ми-
нистъра на транспорта, 
информационните тех-
нологии и комуникациите 

Ивайло Московски двата 
меморандума в областта 
на железопътния и водния 
транспорт. Общата ни 
цел е да намалим времето 
за чакане на границата, 
което се е увеличило до 
осем-девет часа. Коридор 
10 е стратегически важен 
както за Сърбия, така и 
за България. Нашият общ 
интерес е да увеличим 
маскимално потенциала 
както на автомобилния и 
жп транспорта, така и на 
този по р. Дунав. 

С меморандума за раз-
бирателство между двете 
страни ще постигнем по-
добряване на жп транспор-
та и сътрудничество по 
проекти от общ интерес, 
включително по-ефектив-
ни гранични процедури и 
потенциален съвместен 
подход към фондовете на 
ЕС и международните фи-
нансови институции за 
изпълнението на обекти 
по Паневропейски транс-
портен коридор 10.

Вторият документ, 
касаещ пристанищната 
структура за пренос, съх-
ранение и дистрибуция 
на втечнен природен газ, 
позволява хармонизиране с 
директивите на ЕС и дава 
възможност да кандидат-
стваме за европейско фи-
нансиране. 

Как протича реали-

зацията на проекта за 

жп линията Ниш – Дими-

тровград – Калотина?

Проектът за рекон-

струкция и модернизация 
на жп трасето с дължина 
около 100 км е от голямо 
значение за страната, 
тъй като то е част от 
Паневропейския коридор 10 
и представлява връзката 
между Сърбия и България. 
По този маршрут се пре-
возват големи количества 
стоки от Турция и Близкия 
изток към Западна Евро-
па и обратно. Също така 
трябва да имаме предвид 
бъдещите потребности по 
отношение на капацитета 
за транспорт на стоки от 
и към Китай по „Пътя на 
коприната“ и връзката му 
с пристанище Пирея. Про-
ектът е важен не само за 
Сърбия и България, но и за 
целите Западни Балкани, 
както и за ЕС. Общата 
стойност за модерниза-
ция и реконструкция на 
жп линията Ниш – Дими-
тровград с изграждане-
то на обходния път около 
Ниш е 268,28 млн. евро. 
Осигурихме заем в размер 
на 134 млн. евро от Евро-
пейската инвестиционна 
банка. 73,04 млн. евро са 
предоставени като грант 
от ЕС чрез Механизма на 
инвестиционната рам-
ка на Западните Балкани 
(WBIF). Останалата сума 
от 61,24 млн. евро ще бъде 
отпусната от държавния 
ни бюджет. 

В допълнение на подпи-
саните финансови спора-
зумения 2018 е и годината 
на завършване на текущо-
то отчуждаване и адапти-

ране на техническата до-
кументация, а през 2019 г. 
ще започнем работа. 

Български строител-

ни компании участват в 

изграждането на обек-

ти във Вашата страна, 

включително магистра-

ли. Как оценявате тяхна-

та дейност? 

Държавата е решила 
много проблеми, които са 
затруднявали изпълнение-
то на проекти в миналото, 
и е предоставила сред-
ства за завършване на на-
стоящите и за договаряне 
на нови такива. Целта ни 
е да създадем условия за 
работа и строителни дей-
ности и ние очакваме от 
изпълнителите, независи-
мо дали са местни или от 
други страни, да ги завър-
шат качествено и в рам-
ките на определения срок. 
Смятам, че добър пример 
за ангажираност на бъл-
гарските фирми в Сърбия 
бе показан при строител-
ството на автомагис-
тралния път „Ниш – Дими-
тровград”. Два участъка 
от него с обща дължина 
14,3 км бяха построени от 
„Трейс Груп Холд“ АД. 

За какви обществени 

поръчки за строителни 

обекти през следващи-

те месеци българските 

компании могат да кан-

дидатстват?

Както вече споменах, 
общата стойност на ин-
фраструктурните проек-

ти, които в момента ре-
ализираме или планираме 
да осъществим, е 16 млрд. 
евро, което привлича вни-
манието на много строи-
телни фирми от региона, 
Европа и света. Освен 
всички досега посочени 
обекти работим и по из-
граждането на магистра-
ла през Централна Сърбия, 
т.нар. Коридор Морава от 
Пожат до Прелина, който 
ще свързва Коридор 10 с 
Коридор 11.

При проекти, финанси-
рани по двустранни спо-
разумения, съществува 
възможност за наемане 
на фирми като подизпълни-
тели, докато за такива по 
фондове от ЕС ще бъдат 
публикувани международни 
търгове и всички заинте-
ресовани компании ще мо-
гат да кандидатстват. 

Какви транспортни 

проекти развивате с дру-

гите си съседи?

Сърбия се ангажира с 
политическата стабил-
ност и икономическото 
развитие на района, което 
най-добре се вижда в спи-
съка с инфраструктурни 
проекти, които планираме 
да осъществим в предсто-
ящия период. Всички те са 
от регионално значение. 
Магистралата на мира 
„Ниш - Мердаре - Прищи-
на“ ще осигури на Сърбия 
достъп до албанското 
пристанище Дурас, пътен 
Коридор 11 ни свързва с 
Черна гора, ще изградим 
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         икономическо сътрудничество и браншовите камари играят важна роля в този процес

         строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия: 

околовръстния път на 
магистралата „Белград 
– Сараево”, която ще оси-
гури връзка на северната 
част на страната с Босна 
и Херцеговина. Докато за 
железопътния транспорт 
приоритет е модерниза-
цията и реконструкцията 
на жп линията Белград – 
Будапеща и на Ниш – Ди-
митровград заедно със 
строителството на об-
ходния жп път около Ниш. 
Наскоро към тези прио-
ритети беше добавена и 
рехабилитацията на жп 
участъка Белград - Загреб, 
за която Сърбия и Хърват-
ска съвместно ще канди-
датстват за финансова 
подкрепа от ЕС.

Инфраструктурната 
свързаност в Западните 
Балкани е важна поради 
по-бързото икономическо 
развитие на района и е 
един от приоритетите 
в новата стратегия на 
ЕС за разширяване, в коя-
то Сърбия е призната за 
лидер в региона в процеса 
на европейската интегра-
ция. 

Чрез приобщаване на 
Западните Балкани към 
TEN-T за пръв път наши-
те основни транспортни 
коридори и проекти, чия-
то реализация е планира-
на, представляват част 
от европейската мрежа 
– основна или всеобхват-
на, което потвърждава 
тяхното стратегическо 
значение. Специално при-
знание, дадено на Сърбия, 
е, че по-нататъшното 
развитие и формиране на 
транспортната политика 
в района ще се координира 
от Белград, който беше 
единодушно избран за се-
далище на транспортната 
общност на Западните 
Балкани. 

Наред с изпълнението 
на нови инфраструктурни 
проекти Сърбия се анга-
жира с премахването на 
нефизическите бариери 
с всички съседи. Това е 
еднакво важно от гледна 
точка на по-бързия поток 
от стоки, защото не е 
достатъчно да се постро-
ят и модернизират пъти-
ща и жп линии, ако про-
дуктите се оставят да 
чакат на границите 9 или 
10 часа. Ето защо е важно 
да се сключи ново спора-
зумение за жп транспорт 
между Сърбия и България, 
за да се установи обща 
железопътна граница, пре-
сичаща Димитровград – 
Драгоман. Това ще доведе 
до намаляване времето за 
чакане на пътници и стоки 
и ще се повиши конкурен-
тоспособността на жп 
транспорта.

Какво правите за по-

добряване на инвести-

ционната среда в Сър-

бия? 

През декември 2014 г. 
на правителствено равни-
ще създадохме съвместна 
група, която оглавявам, за 
подобряване позицията на 
Република Сърбия в кла-
сацията на Световната 
банка. В нея се определят 
всички конкретни мерки, 
които трябва да се при-
емат, за да се подобри 
бизнес средата. В про-
дължение на дълго време 
рейтингът на държавата 
ни варираше, но през по-
следните три години той 
тръгна нагоре. Сърбия 
се издигна с 48 позиции и 
сега заема 43-то място 
сред 190 страни по света, 
включени в списъка „Праве-
не на бизнес“. Най-добрият 
резултат бе постигнат по 
отношение на издаването 
на разрешенията за стро-
еж. Благодарение на това, 
че въведохме електронни 
разрешения за строеж, се 
изкачихме за три години 
със 176 позиции и днес по 
този показател в класаци-
ята сме 10-и в света. 

Следващата мащабна 
политика, която провеж-
даме по модела на елек-
тронните разрешения за 
строеж, е кадастрална-
та реформа, която ще на-
мали броя на процедурите 
за регистрация на имоти 
от шест на една. Очаква-
ме тя да бъде основната 
движеща сила за по-ната-
тъшното повишаване на 
рейтинга на Сърбия. Ос-
вен това сме предвидили 
нови изменения в Закона 
за планиране и строеж. 

Наясно сме, че разви-
тието на транспортна-
та инфраструктура не е 
само мярка за насърчава-
не увеличаването на чуж-
дестранните вложения в 
икономиката ни, а е и една 
от важните предпоставки 
за навлизането на инвес-
титори. 

Какви са данните за 

развитие на строител-

ния сектор за миналата 

година и какви са очаква-

нията за тази? 

През последните три 
години Сърбия изгради 
близо 200 км нови ма-
гистрали и модернизира 
215 км жп линии. Въпреки 
фискалната консолидация 
бе постигнат икономиче-
ски растеж през послед-
ните три последовател-
ни години със значително 
увеличение на притока на 
преки чуждестранни ин-
вестиции и намаляване на 
безработицата през този 
период от 19 на 13%. Това 
до голяма степен стана 
възможно благодарение на 
по-ефективните публични 
вложения в инфраструк-
турата и повишената ак-

тивност в областта на 
строителството, стиму-
лирано от въвеждането на 
електронни разрешения за 
строеж.

Резултатите от ре-
формите наистина могат 
да се видят на място, тъй 
като броят на текущите 
обекти се е увеличил от 
около 500 през ноември 
2014 г. до около 23 000 през 
2017 г. За 2017 г. са изда-
дени повече строителни 
разрешения в сравнение с 
2016 г. 

През 2018 г. изпълне-
нието на инфраструктур-
ни проекти и строител-
ството ще продължат да 
допринасят за растежа на 
БВП на Сърбия. В сектора 
е особено важен проектът 
за изграждане на домове 
за силите за сигурност 
в шест града, като през 
2018 г. планираме да запо-
чнем реализацията на пър-
вите 7500 апартамента, 
или 500 000 кв. м. Смята се, 
че темпът на нарастване 
на стойността на завър-
шените строителни рабо-
ти ще надхвърли прогнози-
раното ниво през 2018 г. 

Какви мерки пред-

приемате за намаляване 

на административната 

тежест за бизнеса? 

Чрез въвеждане на 
електронни разрешител-
ни за строеж бяха пре-
махнати значителни раз-
ходи, дори скритите, тъй 
като всичко е направено 
по напълно прозрачен на-
чин, всичко става с едно 
кликване. Сега докумен-
тът се получава за шест 
дни средно, докато преди 
срокът беше почти годи-
на. Ако знаем, че времето 
е пари в бизнеса, то днес 
в Сърбия инвеститорите 
вече не си губят времето 

и средствата, като посе-
щават гишетата. Целият 
процес работи по по-бърз, 
по-прост и напълно елек-
тронен начин. 

В края на миналата 
година по предложение на 
министерството, за кое-
то отговарям, бяха пре-
махнати седем такси за 
сектора, което ще спес-
ти на инвеститорите 
почти 6% от стойност-
та на строителните ра-
боти. Най-съществената 
промяна е, че плащането 
на цялата такса за из-
даване на разрешение 
за ползване в размер на 
0,2% зависи от времето, 
необходимо за обработка 
на редовна заявка. При за-
бавяне се намаляват раз-
ходите на инвеститора. 
Също така чрез съвмест-
ната група за подобрява-
не на позицията на Сър-
бия в списъка „Правене на 
бизнес“ се проследяват и 
предлагат изменения на 
регламентите във всич-
ки обхванати области, a 
изпълнението на мерките 
се наблюдава чрез план за 
действие.

В момента България 

е председател на Съве-

та на ЕС. Един от прио-

ритетите й са Западни-

те Балкани. Според Вас 

това как ще помогне за 

развитието на региона?

Бъдещето на региона 
се определя от желание-
то му да бъде свързан. Ако 
се свързваме както чрез 
транспорт, така и иконо-
мически, нашите гражда-
ни ще живеят по-добре и 
политическите разногла-
сия от миналото, които 
всяка една от нациите в 
региона е имала с друга, 
ще изчезнат. За Сърбия е 
важно, че в момента има 

съседна страна председа-
тел на ЕС, защото Бълга-
рия ни познава наистина 
добре. Можем да разчи-
таме на подкрепата на 
държавата Ви за нас, а и 
за другите страни от За-
падните Балкани за уско-
ряването на европейската 
интеграция. 

Считам, че е важно 
да използваме този пе-
риод и да ускорим макси-
мално изпълнението на 
инфраструктурни проек-
ти както по отношение 
на транспорта, така и в 
енергийния сектор. 

О б м и сл я т е  л и  д а 

отдавате на концесия 

транспортни проекти? 

Ще търсите ли публично-

частното партньорство 

за някои от обектите? 

По време на посеще-
нието ми в София през 
януари представихме на-
шия опит по отношение 
на концесията за белград-
ското летище „Никола Те-
сла“, което може да бъде 
пример за други страни. 
От 27 международни ком-
пании Сърбия избра френс-
ката „Винчи“ чрез публична 
покана за стратегически 
партньор. Дружеството 
ще управлява белградско-
то летище през следващи-
те 25 години, през които 
ще инвестира общо 732 
млн. евро, докато държа-
вата и малките акционери 
ще получат 501 млн. евро. 
Очаквам „Никола Тесла“ да 
привлече допълнителни 
пътници. Ще се изградят 
и нови писти. 

Концесията на лети-
щето в Белград показа, че 
Сърбия е готова за публич-
но-частно партньорство 
в областта на транспор-
та, и е сигурно, че такъв 
модел на финансиране ще 

бъде разгледан и в други 
проекти, особено в път-
ния сектор. Няколко големи 
предложения в отрасъла в 
момента са в подготви-
телна фаза, като все още 
се разглеждат потенциал-
ни модели на финансиране, 
включително публично-
частни партньорства, и 
всички фактори – вклю-
чително правни, икономи-
чески и други, ще бъдат 
взети предвид при оконча-
телното решение. 

Как бихте си взаимо-

действали с Камарата на 

строителите в България, 

която е една от най-ав-

торитетните организа-

ции у нас и представлява 

строителните фирми? 

Сърбия  и  България 
имат големи възможности 
да подобрят цялостното 
си икономическо сътруд-
ничество и браншовите 
камари играят важна роля 
в този процес, предимно за 
улесняване свързването на 
бизнеса на двете страни 
и обмена на информация. 
Една от тях за засилва-
не на партньорството е 
създаването на съвмест-
ни дружества, които да 
участват в международни 
търгове и на трети паза-
ри. 

Какво ще пожелаете 

на нашите читатели? 

Посланието ми към 
българските компании е – 
инвестирайте у нас. Смя-
там, че те ще намерят 
много добри възможности, 
защото Сърбия е полити-
чески стабилна страна с 
добре регулирани публични 
финанси и бизнес среда, 
която бързо се разраства, 
подобрява инфраструкту-
рата си и се свързва със 
своите съседи. 

Снимка Румен Добрев
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Росица Георгиева
Ренета Николова

Ръководството на Ка-
марата на строителите 
в България (КСБ) проведе 
работна среща с минис-
търа на туризма Николина 
Ангелкова. На нея двете 
страни обсъдиха възмож-
ностите за сътрудни-
чество по въпроси от вза-
имен интерес. 

„Последните две годи-
ни са рекордни в история-
та на българския туризъм. 
Само за изтеклата 2017-а 
посещенията на чуждес-
транни туристи у нас са с 
25% повече от 2015 г.“, по-
сочи министър Ангелкова. 
Тя акцентира, че безспор-
на заслуга за това имат 
не само туристическият 
бранш, но и 

българските строители, 

които правят нашите ку-

рорти по-привлекателни и 

удобни за потребителите. 

„Туризмът е хоризон-
тална структура и ус-
пешните му резултати 
зависят от участието 
на много заинтересова-
ни страни – институции, 
професионални организа-
ции, неправителствени 
сдружения и др. Грижата 
за туристическата ин-
фраструктура трябва 
да е комплексен подход, 
който води до устойчиво 
надграждане на постигна-
тите резултати и превръ-
ща страната ни в търсе-
на дестинация за четири 
сезона“, каза министър  
Ангелкова. 

От страна на браншо-
вата организация в сре-
щата участваха предсе-
дателят на Управителния 
съвет инж. Илиян Терзиев, 
инж. Любомир Качамаков, 
член на Изпълнителното 
бюро и на УС, инж. Ми-
рослав Мазнев, изп. ди-
ректор на КСБ, и Ренета 
Николова, ПР на КСБ, про-
курист и главен редактор 
на в. „Строител”. 

Инж. Терзиев изрази 

готовност КСБ да подпо-

мага Министерството на 

туризма (МТ) с експерти-

зата, 

ко ято  притежава . 
„Връзката между строи-
телството и туризма е 
безспорна, за добре раз-
вит туризъм е необхо-
дима добре развита ин-
фраструктура - пътища, 
пречиствателни съоръже-
ния, хотели, СПА компле-
кси и много др. Надявам, 
че сега с Вас поставяме 
едно добро начало на ус-
пешно сътрудничество“, 
каза инж. Илиян Терзиев. 
Той заяви желанието кон-
тактите между Камара-
та  и министерството да 
станат регулярни. „Така 

ще можем да реагираме 
своевременно и адекват-
но на всичките възникнали 
въпроси, да ги решаваме с 
общи усилия, оперативно, 
в най-кратки срокове, кое-
то мисля, че ще е в общ 
интерес“, допълни предсе-
дателят на УС на КСБ.

Министър Ангелкова 
посочи, че рекордните 
постижения на входящия 
туризъм у нас са предпос-
тавка за изграждане на 
нови петзвездни хотели, 
тъй като трайно расте 
интересът на високия 
клас туристи към Бълга-
рия. Един от водещите 
акценти в политиката на 
министерството е да при-
вличаме платежоспособни 
клиенти на туристически 
услуги, които изискват 
отлично обслужване. На 
база на всички анализи за 
цялата ни леглова база 
отчитаме, че през лято-
то има 94% заетост на 
4- и 5-звездните хотели, 
съобщи министърът и за-
яви желание МТ и КСБ да 
продължат активно да си 
сътрудничат при изграж-
дането и поддържането на 
качествена материална 
база в отрасъла. 

Николина Ангелкова 
прогнозира 

от 5 до 10 на сто ръст на 

чужди туристи през на-

ближаващото лято 

и изтъкна значение-
то на добре подготвени-
те екипи, за да може да 
се реализира този ръст. 
„Посетителите, които 
ние искаме да привличаме, 
търсят качество. Нес-
лучайно сме се насочили 
натам в хоризонт от 10 
години - държавата да 
привлича основно среден и 
висок клас туристи. Но за 
да може това да се случи, 
трябва да подобрим мате-
риалната база”, каза още 
тя. 

„Необходимостта от 
достатъчно на брой и до-
бре квалифицирани кадри 
в туризма е сред основ-
ните предизвикателства 

в нашата туристическа 
индустрия и ние работим 
активно с всички заин-
тересовани институции 
и бизнеса, за да му отго-
ворим“, коментира още 
министърът. Тя припомни 
своевременните законо-
дателни промени, които 
позволиха от миналата 
година да се осигуряват 
изпълнителски кадри за 
сектора от трети стра-
ни. Това обаче е кратко-
срочно решение. Ето защо 
предприехме съвместна 
инициатива с Министер-
ството на образованието 
и науката за създаване на 
Център за квалификация и 
преквалификация на кадри-
те в туризма, за който ще 
бъде използван и опитът 
на други държави, поясни 
министър Ангелкова.

Инж. Мирослав Мазнев 
също 

коментира проблема с 

липсата на квалифицира-

ни кадри в строителния 

сектор. 

По думите му една 
от причините е, че добре 
обучените специалисти се 
реализират в други държа-
ви в ЕС, където условията 
са по-добри. Той подчерта, 
че браншът очаква в края 
на настоящия програмен 
период да има бум в из-
пълнението на проекти с 
европейско финансиране и 
това налага строителите 
да се подготвят за по-се-
риозни обекти. „За нас е 
много важно да имаме ин-
формация както за визия-
та за развитието на сек-
тор „Туризъм“, така и за   
предстоящите проекти в 
сферата, за реализацията 
на които Министерство-
то на туризма отговаря 
по различните европей-
ски програми. Ние ще на-
правим така, че тази ин-
формация да достигне до 
фирмите - наши членове, 
за да имат те ясна перс-
пектива за това, което 
предстои. Същото важи и 
за инвестиционната про-
грама на ръководеното от 

Вас министерство”, каза 
изп. директор на КСБ. 

„КСБ работи от години 
за успешната реализация 
на лот 3.2 на магистрала 
„Струма“. Нашата пози-
ция е, че изграждането 
на магистралата е важно 
за страната, хората и за 
туризма. Инж. Мазнев за-

позна министър Ангелкова 
с учреденото в края на ми-
налата година Сдружение 
с нестопанска цел „Бъде-
ще за човека и природата 
в Кресненското дефиле“. В 
него КСБ участва заедно 
с университети, неправи-
телствени и екологични 
организации. „Ще изгот-
вим програма за най-пълно 
възстановяване на расти-
телните и животинските 
видове. Чрез магистра-
лата, която ще осигури 
лесен достъп до там, ще 
развием зони за отдих, 
спорт, туризъм и развле-
чения. Към тях ще се обо-
собят търговски, хотел-
ски, СПА зони, за да може 
повече хора да се възполз-
ват от богатството на 
природата”, обясни още 
той. 

„Нивото на инфра-
структурата в турис-
тическите комплекси и 
градове рефлектира върху 
всички нас. В лицето на 
строителния бранш имате 

съюзник за развитието на 
модерна, съвременна ту-
ристическа инфраструк-
тура,  разбира се,  при 
спазване на екологичното 
законодателство”, каза 
още той. Изп. директор на 
КСБ посочи, че за Камара-
та успешното реализира-
не на проектите е важно 
и браншовата организация 
е подготвила пакет от 
предложения за оптими-
зиране на нормативната 
и поднормативната база. 

„85% от строители-
те са заети в средния и 
малкия бизнес. Големите 
фирми са тези, които са 
структуроопределящи за 
отрасъла, но все пак пове-
чето работници са анга-
жирани в малките и сред-
ните предприятия, чиято 
роля невинаги е ясно ре-
гламентирана”, каза  той. 
Инж. Мазнев припомни, че 
в тръжните документи по 
всяка обществена поръчка 
е записано изискването да 
се посочат подизпълните-
лите или да се декларира, 
че такива няма да се из-

ползват. „Целесъобразно 
би било подизпълнители-
те да не се обявяват в 
тръжната документация, 
а да се даде възможност 
да бъдат включвани по 
всяко време в процеса на 
строителството, когато 
отговарят на условията, 
необходими за съответ-
ната работа”, подчерта 
още той и сподели, че го-
лям проблем пред сектора 

е обжалването на обще-

ствени поръчки.

„Въвеждането на пред-
квалификация за големите 
обекти може да съкрати 
сроковете, да елиминира 
основанията за обжал-
вания и да гарантира, 
че като изпълнители ще 
влязат сериозни фирми 
с капацитет да реализи-
рат обектите”, каза  инж. 
Мазнев.  

Министър Ангелкова 
допълни, че друг важен 
акцент в дейността на 

ведомството е удължава-
нето на активните турис-
тически сезони. „У нас 90% 
заетост има през трите 
летни месеца, а през май 
и септември тя е много 
по-ниска. Опитваме се да 
преодолеем дисбаланса, 
но сме свързани и с плано-
вете на авиокомпаниите. 
80% от туристите през 
лятото пътуват със са-
молет. Затова съвмест-
но с транспортното ми-
нистерство, местната 
власт и авиокомпаниите 
се стремим да създадем 
предпоставки за интерес 
и реализиране на повече 
полети през месеците ап-
рил-май и октомври-ноем-
ври”, каза още Ангелкова. 

Тя информира предста-
вителите на КСБ, че на 23 
май в рамките на календа-
ра на Българското предсе-
дателство на Съвета на 
ЕС ще се проведе форум 
на тема

„Енергийна ефективност 

и туризъм”. 

Според нея сега е мо-
ментът да се постави 
на дневен ред активизи-
рането на дебата за мно-
гогодишната финансова 
рамка на ЕС след 2020 г. 
„От Хърватска има пред-
ложение за създаване на 
фонд „Туризъм”, който да 
подпомага развитието 
на туристическата ин-
фраструктура.  Водят 
се преговори как да се 
включи в следващия бю-
джет на ЕС. Повечето 
туристически държави 
подкрепят това. Сред 
тях са Гърция, Португа-
лия, Испания”, каза още 
Николина Ангелкова.

Министерството на 
туризма и Камарата ще 
продължат активно да си 
сътрудничат при изграж-
дането и поддържането на 
качествена материална 
база в туризма, от която 
до голяма степен зависят 
сигурността и удовлетво-
реността на потребите-
лите.    

Министър Николина Ангелкова и ръководството на КСБ обсъдиха бъдещо сътрудничество
Снимки Румен Добрев
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Свилена Гражданска 
Ренета Николова 

Ръководството на Ка-
марата на строителите 
в България и министърът 
на околната среда и во-
дите Нено Димов прове-
доха работна среща. На 
нея от страна на КСБ 
присъстваха председа-
телят на Управителния 
съвет инж. Илиян Терзи-
ев, инж. Любомир Кача-
маков, член на Изпълни-
телното бюро и на УС, 
ръководител на секция 
„Високо строителство“ 
към КСБ и представи-
тел във FIEC на групата 
държави от Централна и 
Източна Европа, както и 
член на Съвета на дирек-
торите на в. „Строител“, 
инж. Благой Козарев, член 
на ИБ и на УС, ръководи-
тел на секция „Хидротех-
ническо строителство, 
ВиК мрежи и съоръже-
ния“, инж. Любомир Пей-
новски, член на УС, инж. 
Мирослав Мазнев, изп. 
директор на КСБ, Рене-
та Николова, ПР на КСБ, 
прокурист и гл. редактор 
на в. „Строител“.

В началото на среща-
та инж. Илиян Терзиев 
благодари за възмож-
ността да бъде прове-
дена дискусията между 
двете институции. „На-
дявам се тази година да 
бъде ползотворна и за-
едно да успеем да допри-
несем за развитието на 
сектора и на държавата 
като цяло“, каза той. 

„Министерството на 
околната среда и водите 
(МОСВ) и Камарата ра-
ботят много добре. Ог-
лавяваната от инж. Коза-
рев секция в КСБ заедно 
с ведомството изготви 
типови договори и доку-
менти по ОП „Околна сре-
да 2014 – 2020“ („ОПОС 
2014 – 2020“). След като 
видяха добрия пример, и 
други министерства за-
явиха желанието си да 
работят по този начин“, 
заяви  инж .  Мирослав 
Мазнев и подчерта, че 
това означава, че двете 
структури са създали 
наистина ползотворно 
партньорство. „Изказ-
ваме безпокойството си 
по отношение на напре-
дъка на изпълнението на 
„ОПОС 2014 – 2020“. За 
съжаление не само Вие, 
но и другите ведомства, 
когато наближи краят 
на програмния период, се 
активизират и по едно и 
също време стартират 
големи по обем и инвес-
тиции проекти“,  каза 

той и обясни някои от 
предизвикателствата, 
пред които е изправен 
браншът. „В един много 
кратък период на компа-
ниите ще се наложи да 
работят по редица про-
екти не само по „ОПОС 
2014 – 2020“, но и по про-
грамите на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството и Министер-
ството на транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщенията“, 
обясни инж. Мазнев. Той 
добави, че поради нерав-
номерното обявяване 
на тръжните процедури 
през годините част от 
фирмите от бранша гу-
бят капацитета си. Друг 
проблем са ниските цени 
по търговете,  които 
пречат за развитието 
на компаниите. 

Инж. Мирослав Маз-
нев изрази желанието на 
Камарата за предоста-
вяне на график за обявя-
ване на процедурите по 
„ОПОС 2014 – 2020“, за 
да могат строителните 
фирми да се подготвят 
за реализацията на обек-
тите. „Предлагаме да се 
създаде съвместна екс-
пертна група между Ка-
марата и МОСВ, касаеща 
инвестиционните про-
екти в сферата на окол-
ната среда“, заяви инж. 

Мазнев. Той повдигна и 
въпроса за доизгражда-
нето на АМ „Струма“, 
като подчерта, че това 
е ключов за инфраструк-
турата проект и ако не 
бъде реализиран, стра-
ната ни ще трябва да 
връща милиарди левове. 
Изп. директор на КСБ за-
яви, че 

МОСВ може да разчи-

та на експертизата 

на Камарата

и  пр е д с т ави  кон -
кретни предложения на 
браншовата организа-
ция, които ще подобрят 
строително-инвести-
ционния процес. „За да 
може и КСБ да играе по-
сериозна роля, фирмите, 
участващи в търговете 
самостоятелно или под 
формата на консорциу-
ми, които ще изпълняват 
строителни работи, за-
дължително трябва да 
бъдат вписани в Цен-
тралния професионален 
регистър на строителя 
в съответната катего-
рия за изпълняваните от 
тях работи. Това трябва 

да се отнася и за всички 
подизпълнители. Целесъ-
образно би било подиз-
пълнителите да не се 
обявяват в тръжната 
документация, а да се 
даде възможност да бъ-
дат включвани по всяко 
време на строителство-
то, когато отговарят на 
условията, необходими за 

съответната работа“, 
обясни той. 

„Въвеждането на 

предквалификация 

за големите обекти 

може да съкрати сро-

ковете,

да елиминира осно-
ванията за обжалвания 
и да гарантира, че като 
изпълнители ще влязат 
сериозни фирми с опит и 
капацитет“, съобщи инж. 
Мазнев и допълни, че се 
обсъжда идеята пречис-
твателните станции за 
отпадъчни води (ПСОВ) 
за населените места 
между 2 хил. и 10 хил. е.ж. 
да се изграждат чрез 
публично-частно парт-

ньорство (ПЧП). „Изразя-
вам още веднъж нашата 
готовност за диалог, съ-
трудничество и подкре-
па с целия капацитет, с 
който разполагаме“, каза 
изп. директор на КСБ. 

„Смятам, че 

е огромен успех разра-

ботването на типови-

те документи,

включващи цялостна 
тръжна документация, 
процедури и технически 
задания за ВиК обек-
тите по „ОПОС 2014 – 
2020“. Доколкото знам, 
целият комплект е в 
Агенцията по общест-
вени поръчки и се чака 
тяхното окончателно 
становище. Приемането 
му ще облекчи целия про-
цес“, заяви инж. Благой 
Козарев, ръководител на 
секция „Хидротехниче-
ско строителство, ВиК 
мрежи и съоръжения“, и 
поясни идеята ПСОВ за 
населени места от 2 хил. 
до 10 хил. е.ж. да се реа-
лизират чрез ПЧП. „Тези 
обекти не се финанси-
рат по никоя европейска 
програма, а те трябва 
да се реализират в бли-
зо 200 селища. Инвести-
цията за всеки проект е 
около 10 млн. лв. Нужни 
са близо 2 млрд. лв., за 
да ги построим всички-
те. Такъв ресурс в дър-
жавата няма, а ако не 
ги направим, можем да 
бъдем санкционирани от 
Брюксел“, добави инж. 
Козарев и подчерта, че 
с  реализацията чрез 
ПЧП, се постигат реди-
ца ефекти. 

Министър Димов на-
помни, че основен ан-
гажимент за изгражда-
нето на тези обекти 
имат ВиК дружествата 
и общините и те трябва 
да намерят конкретни-
те решения. Но той ще 
подкрепи всяко, което ще 
опази околната среда. 

„Подкрепям предло-
жението за създаването 
на съвместна експерт-
на група между МОСВ 
и КСБ за работа по ин-
вестиционните проек-
ти. На 17 април ще съм 
на посещение в Брюксел, 
по време на което ще 
обсъдим осъществява-
нето на проектите по 

„ОПОС 2014 – 2020“, след 
това можем да прове-
дем среща, на която да 
Ви представя графика за 
обявяване на процедури-
те“, обясни Димов. Той се 
съгласи, че обжалването 
е един от най-големите 
проблеми при осъщест-
вяването на предложе-
нията по програмата, 
но посочи, че МОСВ не 
е бенефициент по нея. 
Той увери, че въпреки че 
не е в неговия ресор, ще 
помага за привличане на 
работници от български-
те диаспори. 

Инж. Мазнев запозна 
министър Нено Димов 
с учреденото в края на 
миналата година Сдру-
жение с нестопанска 
цел „Бъдеще за човека 
и природата в Креснен-
ското дефиле“. В него 
КСБ участва заедно с 
университети, непра-
ви тел с тве н и  и  е ко -
логични организации. 
Сдружението ще раз-
работи устройствен и 
лесоустройствен план 
на територията между 
Кресненското дефиле и 
парк „Пирин”. „Ще под-
готвим варианти за раз-
множаване и разселване 
на животински видове, 
както и по отношение 
на възстановяване на 
растителни видове“, по-
ясни той. „Целта е да се 
покажат възможностите 
за взаимодействие меж-
ду човека и природата“, 
обясни инж. Мазнев. 

В края на срещата 
министър Нено Димов 
увери,  че  и  занапред 
МОСВ ще продължи да 
работи с КСБ в полза на 
ефективния инвестицио-
нен процес в сектора. 

П овече  з а  при ори -
тет ите  н а  МО С В  з а 
2018 г. четете в интер-
вю с министър Нено Ди-
мов в следващия брой на 
в. „Строител“

Снимки Румен Добрев

Затова се договориха на работна среща 
ръководството на Камарата и министърът 
на околната среда и водите Нено Димов
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Нина Георгиева,
гл. експерт МДУП, 
КСБ

Ко м а н д и р о в а н е т о 
на работници е една от 
най-дискутираните теми 
през последните месеци 
както на ниво ЕС, така 
и в отделните държави 
членки, като всяка защи-
тава своите интереси. 
По време на дебата за 
промяната на директи-
вата относно команди-
роването на работници 
се откроиха няколко ос-
новни въпроса. Такива са 
липсата на гаранции за 
правата на работниците 
и решаване на правните 
проблеми, свързани с ко-
мандироването им, вклю-
чително изпълнението 
на колективните трудо-
ви договори в страната 
домакин (в някои от дър-
жавите членки, например 
Германия и Австрия, те 
са задължителни за всич-
ки строителни фирми). 
Предлага се разширяване 
на обхвата на отрасловия 
колективен трудов дого-
вор за всички строителни 
предприятия, работещи 
на територията на всяка 
страна от ЕС, без значе-
ние дали членуват в съот-
ветната работодателска 
организация. Друга основ-
на тема са трудностите 
при прилагането на санк-
ции в случай на неспазване 
на колективните трудови 
договори и законодател-
ството в областта. Като 
проблем се поставя и сла-
бата комуникация между 
представителите на ра-
ботниците, синдикатите 
и държавните органи. 

Големият интерес към 
промените в директивата 
провокира Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) да се включи като 
асоцииран партньор в но-
вия европейски проект 

„Механизми за насърчаване 

на приложението на колек-

тивните трудови догово-

ри и законодателство по 

отношение на командиро-

ваните работници“ 

с координатор КТ „Под-
крепа“. Инициативата е 
финансирана от ЕК по бю-
джетна линия „Социален 
диалог и индустриални от-
ношения“ - „Командироване 
на работници: засилване 
на административното 
сътрудничество и достъ-
па до информация“. Парт-
ньорската мрежа включва 
работодателски организа-
ции, изследователски цен-
трове и синдикални ор-
ганизации от различни 
сектори на икономиката.

Основни партньори:

 Асоциация на стро-
ителните предприемачи, 
Чехия;

 Международен цен-
тър Fagligt, Дания;

 Arbeit und Leben - 

DGB/VHS Берлин-Бран-
денбург, Германия;

 Институт по труда 
към панкипърската фе-
дерация по труда (синди-
кат), Кипър;

 Федерация на неза-
висимия транспортен син-
дикат, Италия;

 Професионален съюз 
на работниците от пощи-
те и телекомуникациите, 
Латвия.

Асоциирани партньори:

 Камара на строите-
лите в България;

 Конфедерация на 
националните синдикати 
Cartel – Alfa, Румъния;

 Фондация Antonio 
Bustamante, Испания.

Сред основните цели на 

проекта са: 

 Повишаване на вза-
имното доверие между за-
интересованите страни, 
включително насърчаване-
то на общи действия меж-
ду социалните партньори 
на различни нива, обмяна 
на опит и обучение; 

 Подобряване на ба-
зата данни от качествен 
и количествен характер, 
както и оценка на достъп-
ната информация и данни 
относно различните аспе-
кти на командироването 
на работници;

 Разширяване на 
достъпа, прозрачността 
и качеството на инфор-
мацията относно реда и 
условията за наемане на 
работа с оглед спазване 
на съществуващите прак-
тики в държавите членки, 
наблюдение върху начини-
те, по които се прилагат 
разпоредбите на директи-
вата за командироването 
на работници в рамките 
на предоставянето на ус-
луги;

 Повишаване на ин-
формираността чрез съ-
биране и оценка на дан-
ни, анализ и информация, 
специфични за процеса на 
публикуване, включително 
чрез сътрудничество меж-

ду социалните партньори 
и държавните органи в 
различни дисциплини, из-
следователски центрове 
и институти, както и за-
интересованите страни.

За постигането на 
амбициозните цели е из-
готвен ясен план, който 
предвижда редица мерки. 
Сред тях е възлагането на 
по-големи гаранции за из-
пълнението на колектив-
ните трудови договори 
чрез създаване на парт-
ньорство между участни-
ците и на механизми за 
докладване на случаите 
на нарушения - разрабо-
тване на ръководство за 
процедурите за обжалване 
и подаване на информация. 
Заложено е и осигуряване 
на информация и консул-
тации на командировани-
те работници – разрабо-
тване и стартиране на 
международна онлайн ви-
део кампания, национални 
дискусионни форуми и спе-
циализирани консултант-
ски сесии. Друга мярка е 
решаване на проблемите 
с командироването на 
работници в случаите на 
под изпълнителски догово-
ри или в рамките на отда-
ване на работната сила 
чрез агенциите за времен-
на заетост. Конкретни-
те дейности по проекта 
са създаване на мрежа за 
сътрудничество и мони-
торинг, провеждане на на-
ционални консултативни 
срещи, както и мащабна 
европейска разяснителна 
кампания. 

Първата работна среща се 

проведе на 21 - 22 март в 

Копенхаген, Дания. 

В началото на събити-
ето бе прочетен поздра-
вителен адрес от прези-
дента на КТ „Подкрепа“ 
инж. Димитър Манолов. 
След това експертите 
от синдиката предста-
виха данни за процеса на 
командироване. Съгласно 
официалната статисти-
ка строителният сектор 
е водещ в този процес с 

44% от общия брой на ко-
мандировани работници. 
През 2014 г. командиро-
ваните работници в ЕС 
са 1,92 млн., а от 2010 г. 
до 2014 г. броят им се е 
увеличил с 44,4%. Средна-
та продължителност на 
командироването е чети-
ри месеца. Участниците 
бяха запознати и с пред-
стоящите промени в пра-
вилата за командироване 
на работници, предмет 
на директивата за коман-
дироване и съответното 
национално законодател-
ство за нейното прилага-
не в отделните държави 
членки, включително за 
издаване на формуляри А1 
на фирмите относно при-
ложимото социалноосигу-
рително законодателство 
и дължимите вноски в съ-
ответната социалнооси-
гурителна система.

На свой ред партньор-
ските организации пред-
ставиха своите основни 
политики и приоритети, 
както и международни 
проекти и текущи ини-
циативи в областта на 
професионалното обуче-
ние и квалификацията, 
научноизследователски 
дейности по информиране 
и консултиране на заинте-
ресованите страни от-
носно командироването на 
работници в рамките на 
предоставянето на услуги. 

Вторият ден от ра-
ботната среща беше пос-
ветен на дефинирането и 
разпределянето на прак-
тическите задачи между 
партньорите по проекта. 
Обсъдиха се основните 
дейности, планираните 
цели, задачи и резултати, 
както и индикативният 
бюджет и подробният 
график за изпълнението 
му. Дискутирани бяха и 
инструментите за из-
мерване и мониторинг на 
дейностите по проекта. 
Най-важният резултат, 
който се очаква в края на 
инициативата, е плат-
форма за командировани 
работници и подобрено 
сътрудничество между 

Снимки авторът

На 8-9 май във Виена ще се проведе двудневeн конгрес 
Future of building. В австрийската столица съжителст-
ват безброй сгради - паметници на културата, и такива, 
представящи модерната архитектура и строителство. 
Очакват се повече от 500 професионалисти - архите-
кти, инженери, проект-мениджъри, строителни фирми 
и представители на научни институции от целия свят. 

Сред основните теми на форума са умните градове и 
тяхното планиране, интелигентни сгради, нови методи и 
строителни материали, дигитализация (BIM, VR), социал-
ни сгради, енергийна ефективност, устойчиво строител-
ство и жизнен цикъл на сградите, дървени конструкции, 
пътна инфраструктура, преустройство на съществува-
щите стари сгради и превръщането им в отговарящи на 
бъдещото строителство.  

 Модул 1 – Конгрес и работни срещи: какви са тен-
денциите в Австрия и по света? 

 Модул 2 – Строително изложение. 
 Модул 3 – Международни двустранни разговори. 
 Модул 4 – Посещение на впечатляващи строител-

ни проекти в/около Виена. 
Допълнителна информация за събитието можете да 

намерите на интернет страницата https://buildings2018.
b2match.io/. Работният език на конференцията е англий-
ски, а участието е безплатно.

социалните партньори и 
инспекциите по труда във 
всяка държава, участваща 
в проекта. В дневния ред 
бяха включени въпросите 
за управлението, коорди-
нирането и администри-
рането, техническата и 
финансовата отчетност, 
комуникационен план, за-
дачи и отговорности на 
партньорите, както и 
предстоящи дейности 
през 2018 г. Следващият 
форум по проекта ще се 
проведе през април в Со-
фия, с домакин КТ „Под-
крепа“ ,  а  срещата на 
работната група за плат-
формата ще бъде в Рига, 
Латвия, през юни.

На откриващото съ-
битие в Копенхаген КСБ 
представи не само дей-
ността на организация-
та, но и запозна детайлно 
присъстващите с друга 
сходна инициатива, по коя-
то експертите на Камара-
та работят от октомври 
2016 г. Става дума за „EU 
Post Lab - Командироване 
на работници: засилване 
на административното 
сътрудничество и дос-
тъпа до информация“ по 
програма „Социален диа-
лог“ на ЕК. Презентира-
ни бяха партньорската 
мрежа, основните цели и 
реализираните до момен-
та дейности по работ-

ни пакети, включително 
и изграждането на бази 
данни за командироване 
на работници, като за про-
тотип се използва струк-
турата на Централния 
професионален регистър 
на строителя. Сред це-
лите на EU Post Lab е да 
проучи как стои въпросът 
с минималните заплати 
в строителния сектор в 
отделните страни член-
ки. Наред с това ще се 
предложат стратегии за 
по-добра координация меж-
ду социалните партньори 
и инспектиращите орга-
ни както на национално, 
така и на транснационал-
но ниво с оглед спазване 
на предвидените в закона 
и/или колективните тру-
дови договори минимални 
трудови възнаграждения. 
Темата на проекта е пряко 
свързана с директивата 
относно командироване-
то на работници в рамки-
те на предоставянето на 
услуги, която е приложима 
за българските строи-
телни фирми, изпълнява-
щи обекти в други стра-
ни членки на ЕС. Нейните 
изисквания се считат за 
минимални що се отнася 
до възнагражденията на 
работниците и осигурява-
нето на здравословните и 
безопасни условия на труд 
на обекта.
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Борислав Брайков, 
началник-отдел, КСБ
Мартина Кръстева, 
експерт, КСБ 

В два броя на в. „Стро-
ител“ в рубриката „КСБ 
– Професионална квали-
фикация“ ще Ви предста-
вим развитието на дуал-
ните учебни програми за 
строителния сектор в 
Германия и Испания. Тe са 
публикувани в доклад на 
Генерална дирекция „Тру-
дова заетост, социални 
въпроси и приобщаване“ 
към ЕК.

В Германия за първи 
път дуалните учебни 
програми са разработе-
ни през 1972 г. в област 
Баден-Вюртемберг. В 
края на 90-те години на 
миналия век те стават 
все по-важен сегмент 
от местната система 
за формиране на умения, 
а през последното де-
сетилетие придобиват 
все по-голямо значение, 
отчитат експертите 
от ЕК. 

Сега дуалните про-

грами се предлагат 

в цяла Германия и в 

тях участват почти 

100 000 студенти.

Обучението се пре-
д о с т а в я  о т  в и с ш и 
учебни заведения - най-
често от университе-
ти по приложни науки. 
Завършващите ги при-
добиват бакалавърска 
степен и професионална 
квалификация или само 
бакалавърска. Тези про-
грами следват логика-
та на традиционното 
чиракуване, но включват 
теоретична подготов-
ка, която се провежда 
в университета. Те са 
пример за по-високо про-
фесионално образование 
и обучение (ПОО), харак-
теризиращо се с тясно 
сътрудничество между 
работодателите и ви-
сшите учебни заведения 
при разработването на 
курсове и предоставя-
нето на възможности за 
придобиване на знания 
чрез работа. За разли-
ка от традиционното 
чиракуване обаче това 
партньорство се осно-
вава много по-малко на 
секторни договоренос-
ти, подкрепяни от асоци-
ациите на работодате-
лите. То се организира 
на ниво компания - меж-
ду отделни предприятия 
и университети. Някои 
дуални програми имат 
опции и за учене през це-
лия живот.

По-голяма част от 
това обучение в Герма-
ния е за STEM (научни, 
технологични, инженерни 
и математически) спе-
циалности. Те се явяват 
важно средство за нама-
ляване недостига на ква-

лифицирани работници и 
имат значителен успех 
по отношение на перс-
пективите за заетост 
на завършилите.

Недостатъкът е, че 
компаниите са длъжни да 

правят сериозни инвес-
тиции, което означава, 
че значително развитие 
ще има само в период на 
икономически растеж. 
От друга страна биз-
несът има големи очак-

вания към обучаващите 
се, което прави подобен 
род курсове ограничени 
за съществен процент 
от завършилите средно 
образование. Според екс-
пертите въпреки това 
дуалните учебни програ-
ми са доказателство как 
предприемаческото от-
ношение на фирмите към 
системата на ПОО може 
да доведе до иновации и 
разработване на поли-
тики, които да повишат 
привлекателността му. 
Те се развиват като ини-
циатива отдолу-нагоре и 
възникват почти изцяло 
от поведението на голе-
ми компании. 

От програмите се 

очаква да посрещнат 

конкретните по-

требности на дру-

жествата, които ги 

създават, и в тази 

връзка има стремеж 

към постигането на 

следните цели:

 Осигуряване на ка-
дри за позиции, за които 
трудно се намират под-
ходящи служители;

 Да се създаде у 
завършващите чувство 
на привързаност към 
компанията чрез учебна 
програма, съчетаваща 
академично и практиче-
ско обучение;

 Изготвяне на спи-
сък от потенциални слу-

жители, които вече са 
„социализирани“ в ком-
панията и следователно 
изискват минимално пър-
воначално обучение.

Предвид  конкрет-
ния характер на дуал-
ните програми липсват 
официални механизми 
за оценка.  Показате-
лите за успех обаче са 
увеличавенето на броя 
обучавани и на фирми-
те, предлагащи подобни 
програми, и тяхната удо-
влетвореност от уме-
нията на завършилите. 
Не на последно място 
критерий е и степента 
на заетост след при-
ключване на курсо вете. 
Основната целева група 
са лицата, дипломирали 
се в средното образова-
ние, които имат интерес 
да продължат и висше, 
включващо академична и 
практическа част.

Програмите се бази-
рат на тристранни взаи-
моотношения между фир-
мата, която спонсорира 
обучението и предлага 
работната част от об-
разователния опит; об-
разователната инсти-
туция, която осигурява 
академичната част и 
присъжда съответна-
та степен - в повечето 
случаи бакалавърска; и 
студента/чирака, който 
е договорно обвързан с 
компанията, спонсори-
раща инициативата под 
формата на стипендия. 
В Германия някои програ-
ми водят и до придоби-
ване на професионална 
квалификация (ПК) .  В 
тези случаи участва и 
четвърти партньор, а 
именно браншова кама-
ра, която е отговорна за 
изпитите и сертифици-
рането на ПК.

Дуалните програми 

могат да се разделят 

на три вида.

При първия вид има 
съчетание на пълна про-
грама за чиракуване и 
се получава диплома за 
завършено образова-
ние. Втората група има 
значителни периоди на 
практическо обучение 
в  компания  и  хората 
завършват като бака-
лаври. Двата вида са в 

обхвата на първоначал-
ното ПОО, тъй като са 
насочени към завършили-
те средно образование. 
Третият вид позволява 
на работниците на не-
пълно работно време да 
посещават универси-
тетски курс. Те попадат 
в обхвата на продължа-
ващото ПОО и ученето 
през целия живот и уве-
личават възможностите 
за кариера за хора, които 
вече работят. 

К лючовите харак -
теристики,  правещи 
програмите успешни, 
същевременно възпре-
пятстват по-широкото 
им развитие и приложи-
мост, отчитат експер-
тите в доклада. Причи-
ната е, че компаниите се 
насочват изключително 
към най-добрите канди-
дати, което означава, че 
целевата група за селек-
ция е доста ограничена. 
Това пречи за развитие 
на допълнителни възмож-
ности за разработване 
на подобни програми. 
Както вече споменахме, 
предвид факта, че фир-
мите имат значителни 
разходи по тях, естест-
вено е разработването 
им да зависи от иконо-
мическия растеж. В тази 
връзка големината на 
компаниите, които пред-
лагат програми за обу-
чение, също играе важна 
роля. Предвид високите 
разходи средните и голе-
мите фирми са по-актив-
ни, а по-малките срещат 
затруднения. Следова-
телно разработването 
на дуални програми за 
обучение ще е по-трудно 
в онези държави, в кои-
то микро- или малките 
предприятия са мнозин-
ство в частния сектор. 

Въпреки посочените 
ограничаващи условия 
дуалните програми са 
пример за изключител-
но успешен модел на 
сътрудничество между 
бизнеса и висшите учеб-
ни заведения. Те стават 
все по-популярни сред 
младежите и техните 
семейства и се възприе-
мат като стратегия от 
страна на компаниите 
да осигуряват млади ви-
сококвалифицирани спе-
циалисти. 
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Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взетите решения от Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за първоначално вписване в ЦПРС, разширяване на 
обхвата на вписване, свиване на обхвата и заличаване. 

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

Протокол №1104/07.03.2018 г. на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол №1108/22.03.2018 г. на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

Пълната информация може да се получи на http://register.ksb.bg/, блок „Справки в регистъра“, с изписване на  
ЕИК или името на строителя се отваря индивидуалната страница за конкретния строител. 

Легенда: 

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

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

ЕИК Строител Адрес Представляващ
Канд 
потв

115868548 СТАМАТОВ И СИН 
ЕООД

4023 Пловдив, р-н „Тракия“, жк „Тра-
кия“, бл. 171, вх. Б, ет. 2, ап. 4

Димитър Панев 
Стаматов

ПВп

123617848 КРАСИ 2002 ООД 6000 Стара Загора, ул. „Господин 
Михайловски“ №64, ап. 2

Красимир Дими-
тров Кръстев

ПВп

123680994 ЗЛАТАРОВ-КАПИТАЛ 
ООД

6000 Стара Загора, ул. „Сава Силов“ 
№99

Георги Стефанов 
Георгиев

ПВп

128000893 ВОДОСНАБДЯВАНЕ 
И КАНАЛИЗАЦИЯ 
ЕООД

8600 Ямбол, ул. „д-р Петър Бръне-
ков“ №20

Стоян Йорданов 
Радев

ПВп

175359790 ДЖАНИ ЕООД 2180 Етрополе, кв. „114“, бл. 1, вх. В, 
ет. 1, ап. 2

МАРИН ВАСИЛЕВ 
МАРИНОВ

ПВп

175487201 МАНОВ ИНЖЕНЕ-
РИНГ ЕООД

1164 София, бул. „Христо Смир-
ненски“ №1, УАСГ, нова сграда, 
Корпус А, ет. 3

Цанко Великов 
Манов

ПВп

200068626 ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ 
ВАРНА ООД

9002 Варна, ул. „Ген. Цимерман“ №54 Иван Стойчев 
Буроджиев

ПВп

200149277 ЕВРО ГАМА ООД 8600 Ямбол, жк „Хале“ бл. 11, вх. Б, 
ет. 4, ап. 32

Галин Петров Ма-
ринов

ПВп

201018195 Мегабилд България 
ЕООД

1407 София, бул. „Джеймс Баучър“ 
№116

Николай Крумов 
Шуманов

ПВп

201108447 ОДОШКИ ЕООД 1505 София, ул. „Калиманци“ №45,  
вх. А, ет. 2, ап. 3

Атанас Иванов 
Иванов

ПВп

201264802 АЕРЗЕТИКС ООД 8900 Нова Загора, ул. „Атанас  
Димитров“ №34 А

Георги Димитров 
Георгиев

ПВп

201635241 Енерджи Съпорт 
2011 ЕООД

3600 Лом, ул. „Софийска“ №87 Иван Първанов 
Методиев

ПВп

202214421 СТРОЙИНВЕСТ 
ГРУП 2011 ЕООД

6300 Хасково, бул. „Георги Сава 
Раковски“ №13, вх. Б, ет. 9, ап. 57

Стефан Христов 
Маруков

ПВп

202317670 АНДАРТА БГ ЕООД 1000 София, р-н „Триадица“, ул. „Гене-
рал Скобелев“ №60, ет. 2

Рафаел Мариньо 
Санчес

ПВп

202488671 СА.И.Е. ООД 1000 София, р-н „Средец“, ул. „Леге“ 
№5, ет. 2

Емил Николаев 
Аргиров

ПВп

203772411 СОЛИД БИЛД ГРУП 
ЕООД

4190 Съединение, ул. „Цар Калоян“ 
№21

Мирослава Стояно-
ва Димитрова

ПВп

204039262 ВАСЕНОВ ЕООД 2260 Своге, ул. „Юрий Гагарин“ №17 Светла Владимиро-
ва Асенова

ПВп

204179392 КД СТРОЙ КОМЕРС 
ООД

2300 Перник, ул. „Отец Паисий“,  
бл. 102, вх. В, ет. 2, ап. 5

Грета Антонова 
Колева

ПВп

204225854 СОСТРА СТРОЙ 
ЕООД

5600 Троян, ул. „Ген.Карцов“ №136, 
вход Б, ет. 3, ап. 9

Ганко Минков 
Стойнов

ПВп

204449731 КУНСТ ДЕСИНГ 
ЕООД

1202 София, р-н „Възраждане“,  
ул. „Пиротска“ №5

ИМРАН ДАУТИ ПВп

204627707 СТРОИТЕЛСТВО И 
РЕМОНТ 090 ЕООД

9200 Провадия, ул. „Св. св. Кирил и 
Методи“ №22

Нели Здравкова 
Горанова

ПВп

204764830 КН СТРОЙ ЕООД 1700 София, р-н „Студентски“,  
ул. „Академик Борис Стефанов“ №15

ЛИДИЯ ДИМИТРО-
ВА КРИЛЧЕВА

ПВп

204827405 Бул Строй БГ ЕООД 2600 Дупница, жк „Чавдар Войвода“ 
№8, ет. 1, ап. 1

Георги Борисов 
Тонев

ПВп

204851406 СТАРТ 17 ООД 6600 Кърджали, жк „к-с Пентагона“, 
ул. „Джордж Вашингтон“ №1, вх. Д, 
ет. 3, ап. 48

ОСМАН ФИКРИ 
ОСМАН

ПВп

204916131 ХИДРОСТРОЙ 
ИНЖИНЕРИНГ ВТ 
ЕООД

5000 Велико Търново, бул. „Васил 
Левски“ №15, ет. 3, офис 1

Айдън Ниязи Мурад ПВп

205006906 ДИМАН 2018 ЕООД 9700 Шумен, ул. „Съединение“ №51, 
ет. 3, ап. 5

Незиха Сабриева 
Чуфадар

ПВп

999999124 ВАЛАРД ЗАГРЕБ 
ООД

Хърватия, 10000 Загреб,  
ул. „Цапрашка“ №6

Крешимир Анушич ПВп

102921748 БУЛПЛАСТ БГ ЕООД 8000 Бургас, жк „Братя Миладино-
ви“, бл. 93, вх. 4, ет. 4

Ставри Георгиев 
Иванов

РОб

110508037 ЛОСТ-90-П-Пламен 
Любомиров ЕТ

5770 Луковит ул. „Козлодуй“ №8 Пламен Любомиров 
Димитров

РОб

113580102 ИНФРАКОРЕКТ 
СТРОЙ ЕООД

23000 Перник, ул. „Кракра“ №4 Румен Георгиев 
Цинцов

РОб

115887057 Пътремонт ООД 4023 Пловдив, жк „Тракия“, бл. 134, 
вх. Б, ап. 6

Кольо Димитров 
Вълев

РОб

201327462 Георги Христов 
2010 ЕООД

8350 Малко Търново, ул. „Димитър 
Благоев“ №5

Георги Стоянов 
Христов

РОб

201675586 ЕС - билд ООД 3400 Монтана, ул. „Антим I“ №1, 
ап. 16

Румен Ангелов 
Ангелов

РОб

202296660 ЕС-ДЖИ 81 ЕООД 1421 София, р-н „Лозенец“, 
ул. „Свети Седмочисленици“ №11,  
ап. офис 1

Ани Цветанова 
Георгиева

РОб

202297723 НЕКСТ БИЛД ЕООД 1404 София, жк „Гоце Делчев“,  
ул. „Риккардо Ваккарини“ №8, ет. 1, 
офис 6

Владимир Севдали-
нов Гюнелиев

РОб

202844943 ЕЛЕМАР ИНЖЕНЕ-
РИНГ ЕООД

8000 Бургас, ул. „Ивайло“ №69 А, 
ет. 1

Антон Иванов Кай-
маканов

РОб

203725041 КРИС-БИЛДИНГ 
ИНВЕСТ ООД

9000 Варна, ул. „Васил Априлов“ №27 
(партер)

Калин Красимиров 
Манолов

РОб

204413831 Блу Рабит ЕООД 7080 Ветово, местност Чукур 
Бунар ПИ 179012

Адриан Ростисла-
вов Златарски

РОб

116584262 ОВИМА ЕООД 7200 Разград, ул. „Връх Свети 
Никола“ №29

Огнян Василев 
Иванов

РОб

202707268 ТОГЕДА ГРУП ЕООД 1582 София, жк „Дружба 2“, бл. 208, 
вх. Б, ет. 7, ап. 50

Тони Георгиев 
Петров

СОб

202792724 ТЕНТА ГРУП ЕООД 1336 София, жк „Люлин 3“, бл. 384, 
вх. Б, ет. 1, ап. 2

Огнян Емилов 
Шопов

СОб

147045238 НИКИ СТРОЙ 2017 
ЕООД

8000 Бургас, ул. „Морска“ №15 ИВАН НИКОЛОВ 
МАРЕВ

ПВп

160125461 ЕЛТЕРА М ЕООД 4000 Пловдив, бул. „Свобода“ №69 Асен Русев 
Милев

ПВп

175140483 ХАЛИМИНСКИ 
ЕООД

1517 София, р-н „Подуяне“,  
жк „Сухата река“, бл. 63, вх. Б,  
ет. 1, ап. 15

Шабан Реджепов 
Халимински

ПВп

200013302 ТОП ПОЙНТ БИЛ-
ДИНГ ЕООД

1632 София, жк „Овча купел 1“,  
бл. 412, вх. К, ет. 1, ап. 152

Петър Захариев 
Връбчев

ПВп

200545127 ВАЛДЕС ТРАНС 
ЕООД

6826 с. Карамфил Бешир Халил 
Хасан

ПВп

200608976 ПИ ЕМ СТРОЙ 
ЕООД

8000 Бургас, ул. „Емона“ №11 Марио Стоянов 
Пехливанов

ПВп

200873088 ПМ 71 ЕООД 8000 Бургас, ул. „Иван Богоров“ 
№72

Петър Георгиев 
Меразчиев

ПВп

200971301 ЕВРОГУАДАСОЛ 
БЪЛГАРИЯ ЕООД

7000 Русе, ул. „Мария Луиза“ №19, 
бл. „Гурко“, вх. Е, ет. 4, ап. 17

Корнел - Кристи-
ан Некифор

ПВп

201327811 МАКС ГРУП РВ ООД 8000 Бургас, жк „Изгрев“, бл. 37, 
вх. 6, ет. 1, ап. 2

Гичка Драгиева 
Лазарова

ПВп

201601365 СТРОЙ ИНВЕСТ 
2020 ЕООД

9300 Добрич, ул. „Брацигово“ №31, 
ет. 6, ап. 16

Николай Пенчев 
Пенчев

ПВп

202440559 ХИДРОИНЖЕНЕ-
РИНГ I ЕООД

9000 Варна, р-н „Одесос“, ул. „Асен 
Златаров“ №4

Петя Цветанова 
Петкова

ПВп

202454410 Екоинженеринг АВ 
ООД

1000 София, бул. „Цар Освободи-
тел“ №8

Анелия Алексан-
дрова Златкова-
Георгиева

ПВп

202706180 ФЛУИД 62 ЕООД 1706 София, р-н „Студентски“,  
ул. „Пъстър свят“ №11А, вх. А,  
ет. 4, ап. 12

Борислава Свиле-
нова Георгиева

ПВп

202803551 ЕЛ ДЖИ АЙ ЕООД 4700 Смолян, ул. „Беклийца“ №8 Лазар Иванов 
Малаков

ПВп

203088502 БИЛДЕХ ЕООД 1463 София, р-н „Триадица“, бул. 
„Скобелев“ №7, ет. 1, ап. 3

Ива Димитрова 
Савова

ПВп

203456744 ЦЕРБ БИЛД ЕООД 1220 София, р-н „Сердика“, кв. „Во-
енна рампа“, ул. „Локомотив“ №1

ДИМИТЪР КИРИ-
ЛОВ БЕЛЕЛИЕВ

ПВп

203499546 ВИ СИ ЕЙЧ ЕООД 4800 Девин, ул. „Опълченска“ №2 Владимир Бисе-
ров Чолаков

ПВп

203887890 КРИСТИЯН ИНВЕСТ 
ЕООД

4700 Смолян, жк „Невястата“,  
ул. „Чан“ №15

Розалина Милко-
ва Ковачева

ПВп

203897817 Г К ИНЖЕНЕ-
РИНГ-2016 ЕООД

7680 Окорш, ул. „Рила“ №14 Руфат Кадир 
Махмут

ПВп

204101027 МУРЕКС БИЛД 
ЕООД

1528 София, ул. „Мюнхен“ №2 Красимир Любом-
иров Грозданов

ПВп

204180494 Маринови 2016 
ЕООД

6047 с. Еленино Марично Иванов 
Върбанов

ПВп

204308588 ЕМ ЕФ БИЛД ЕООД 9000 Варна ,ул. „Доктор Иван 
Басанович“ №116, гараж 1

Емил Богданов 
Ефтимов

ПВп

204335329 Бахрейн 7 ЕООД 8000 Бургас, жк „Меден рудник“, 
бл. 381, ет. 1, ап. 5

Юмеркямил Мус-
тафа Шакир

ПВп

204337159 АМАР БИЛД ЕООД 1505 София, ул. „Проф. Джовани 
Горини“ №2

Анелия Апостоло-
ва Щуркова

ПВп

204470106 МЕДС ГРУП ЕООД 6705 с. Дядовско №41 Ергин Салифов 
Дурмушев

ПВп

204661378 ЕРГ 07 ЕООД 9003 Варна, р-н „Аспарухово“,  
ул. „Нишава“ №5, ет. 3, ап. 8

Ердоан Лютфи 
Удаид

ПВп

204739841 РАД СТРОЙ КОН-
СУЛТ ЕООД

1618 София, бул. „Александър 
Пушкин“ №40

Райчо Атанасов 
Дърмонев

ПВп

204885682 КОРЕКТ ПИ ЕООД 5800 Плевен, ул. „Ангел Войвода“ 
№5

Павлик Иванов 
Даков

ПВп

204890900 СИГМА ЛОГИСТИКА 
2017 ЕООД

2700 Благоевград, ул. „Васил 
Априлов“ №35

Димитър Стоев 
Иванов

ПВп

204981022 АМГ БИЛД 99 ЕООД 1421 София, буп. „Свети Наум“ 
№25

Ангел Мариов 
Георгиев

ПВп

204984207 Уни Строй Билдинг 
EOOД

4150 Раковски, ул. „Капитан 
Райчо“ №1

Кънчо Славчев 
Мирчев

ПВп

204999764 АНТОБЕЛ ЕООД 4000 Пловдив, р-н „Централен“,  
бул. „Иван Вазов“ №50 А

Антон Христов 
Белчинов

ПВп

205046644 ИН СТРОЙ БИЛ-
ДИНГ ЕООД

1379 София, жк „Сердика“, бл. 12А, 
ет. 6, ап. 17

Ивайло Сашов 
Георгиев

ПВп

838180083 ПРОМИШЛЕНА 
ЕНЕРГЕТИКА АД

8600 Ямбол, ул. „Ямболен“ №30 Свилен Иванов 
Чолаков

ПВп

999999132 Стопанско друже-
ство за строи-
телство, ремонт 
и поддръжка на 
железен път ЗГОП 
АД, Нови Сад АД

21000 Република Сърбия, Нови 
Сад, ул. „Васе Стаича“ №2/III

Зоран Станоевич ПВп

103126934 М.Н.СТРОЙ ООД 9250 Дългопол, ул. „Георги Бенков-
ски“ №17

Милчо Михалев 
Михалев

РОб

108692651 БОРИ ЕООД 6884 Кирково Ирена Здравкова 
Кирчева

РОб

114640463 ТРАНС ЛОГИСТИКА 
ЕООД

1643 София, ул. „Княз Борис I“ 
№66, ет. 2, ап. 3

Тони Петков 
Тодоров

РОб

201064189 МАКС МАР ЕООД 1517 София, жк „Сухата река“,  
бл. 25, вх. Б, ет. 4, ап. 32

Иван Илиев Анге-
лов Димов

РОб

201332388 Делчев Инженеринг 
ЕООД

4400 Пазарджик, ул. „Асен Злата-
ров“ №12

Иван Георгиев 
Делчев

РОб

201949560 БИБО 69 ЕООД 1220 София, жк „Надежда“, бл. 223, 
вх. В

Тодор Танев 
Димитров

РОб

203664371 КЕРОС ЕООД 8200 Поморие, ул. „Свобода“ №20 Ирек Иванов 
Христов

РОб

203772411 СОЛИД БИЛД ГРУП 
ЕООД

4190 Съединение, ул. „Цар Калоян“ 
№21

Мирослава Стоя-
нова Димитрова

РОб

203851022 ЮГ БИЛДИНГ ООД 1324 София, ул. „Илия Цанов“ №2А Татяна Иванова 
Чаръкчиева

РОб

202823511 Фариемс ЕООД 2760 Разлог, ул. „Тодор Алексан-
дров“ №18

Славчо Иванов 
Фарфаров

РОб

204448177 ПРИОРИТИ БИЛ-
ДИНГС ЕООД

1618 София, бул. „България“ №132, 
вх. А

Красимир Стан-
кев Стойчев

РОб

117013583 АБВ - ИНВЕСТ 
ЕООД

7001 Русе, ул. „Църковна независи-
мост“ №18

Мердан Себайди-
нов Мустафов

СОб

ЕИК Строител Адрес Представляващ
Канд 
потв

0002358700282 СПЕКТЪР ОБЩИН-
СКО ПРЕДПРИЯТИЕ

6570 Ивайловград, ул. „Дунав“ №5 Христо Ангелов 
Праматаров

ПВп

101640470 АГРОМЕХАНИЗА-
ЦИЯ-БЕЛАСИЦА 
ЕООД

2850 Петрич, „Шосето за София“, 
„Оранжерии"

Марио Георгиев 
Станков

ПВп

114072808 ИВАТЕКС-ИВАН 
ДЕКОВ ЕТ

5800 Плевен, жк „Сторгозия“,  
бл. 39, вх. Б, ет. 6, ап. 17

Иван Илиев 
Деков

ПВп

131411310 ЕНТИ ЕООД 1324 София, жк „Люлин 8“, бл. 813, 
вх. Д, ет. 9, ап. 123

Калин Миланов 
Миланов

ПВп



КСБ – АНАЛИЗИ И МОНИТОРИНГ 13петък, 30 март 2018 Ñòðîèòåë

Инж. Йоана Бетова,
експерт КСБ,
екип на КСБ

По прогнозни данни 
на статистическата 
служба на Евростат през 
четвъртото тримесечие 
на 2017 г. Брутният въ-
трешен продукт (БВП) 
нараства спрямо пре-
дходното тримесечие с 
0,6% както в еврозоната 
(EA19), така и в ЕС28. 
За същото тримесечие 
на 2016 г. БВП нараства 
с 2,7% в еврозоната и с 
2,6% в ЕС28.

През цялата 2017 г. 
БВП е нараснал с 2,3% 
в еврозоната и с 2,4% 
в ЕС28, а в сравнение с 
2016 г. – съответно с 
1,8% и 2%. Тенденция за 
най-висок икономически 
растеж от страните 
в ЕС през четвъртото 
тримесечие на 2017 г. 
с пря мо  пр ед хо дн ото 
тримесечие отчитат 
Естония с 2,2%, Слове-
ния – 2%, Литва – 1,4%, и 
Унгария – 1,3%. България 
бележи ръст от 0,7%. С 
най-нисък ръст на ико-
номически растеж са 
Гърция и Хърватия – с по 
0,1%.

Темпът на прираст 
на БВП за четвъртото 
тримесечие на 2017 г. 
спрямо същия период на 
2016 г. показва най-висок 
икономически растеж в 
Румъния със 7%, след нея 
се нареждат Словения 
с 6,2%, Естония – 5,3%, 
Чехия – 5,2%, и Унгария 
– 4,9%. За България тем-
път на прираст на БВП е 
3,5%. Най-нисък икономи-
чески растеж се наблю-
дава в Дания с 1,2%.

Строителна продукция 

на база отработени 

човекочаса на страни-

те членки на ЕС

По  предварителни 
данни на Евростат през 
четвъртото тримесечие 
на 2017 г. строителна-
та продукция нараства 
спрямо предходното три-
месечие с 0,7% в евро-
зоната и с 0,5% в ЕС28.  
Сградното строител-
ство в еврозоната ре-
гистрира ръст от 0,9% 
с пря мо  пр ед хо дн ото 
тримесечие, а в ЕС28 – 
от 0,4%. Инженерното 
строителство също от-
чита увеличение спрямо 
предходното тримесе-
чие, което в еврозоната 
е 0,7%, а в ЕС28 – от 1%.

Сред държавите член-
ки на ЕС, за които има 
данни за нарастване на 
строителната продук-
ция през четвъртото 
тримесечие на 2017 г. 
спрямо предходното, са 
Словения с 14,3%, Унга-
рия - 8,1%, Латвия - 3,5%, 

Естония и Полша - с по 
3,1%. България се нареж-
да също на добра позиция 
с 2,9% нарастване на 
строителната продук-
ция, а след нея е Литва 
с 2,5%. Страните, ре-
гистрирали най-голям 
спад на производство 
в строителството, са 
Испания с 3,6%, Румъния 
- 1,7%, и Обединеното 
кралство - 0,7%.

Производството в 
строителството в ев-
розоната се увеличава с 
2,7% през четвъртото 
тримесечие на 2017 г. 
спрямо същото на 2016 г., 
което се дължи на ръст 
на сградното строител-
ство с 3% и на инженер-
ното строителство с 
1,6%. В ЕС28 нараства-
нето на строителната 
продукция е с 3%. То е 
в резултат на ръст на  
сградното строителство 
с 2,9% и на инженерното 
строителство с 2,8%.

Сред държавите член-
ки, за които има данни, 
най-висок ръст на стро-
ителната продукция за 
четвъртото тримесечие 
на 2017 г. спрямо същия 
период на 2016 г. се на-
блюдава в Унгария с 35%, 
Словения - 26%, Латвия 
- 21%, Ирландия - 18,7%, 
и Полша - 17,7%. Бълга-
рия също отчита ръст с 
3,6%. За разглеждания пе-
риод се наблюдава спад в 
строителната продукция 
в Испания с 5,8% и Румъ-
ния с 2,5%.

Положителен иконо-

мически растеж за 

страната

Темпът на прираст на 
БВП по сезонно изгладени 
данни през четвъртото 
тримесечие на 2017 г. е 

0,7% в сравнение с пре-
дходното, а спрямо съ-
щото тримесечие на 
2016 г. нараства с 3,5%. 

По предварителни данни 
на НСИ произведеният 
Брутен вътрешен про-
дукт през четвъртото 

тримесечие на 2017 г. 
възлиза на 27 427 млн. лв. 
по текущи цени, като 
на годишна база за съ-
щия период на 2016 г. 
нараства с 3,5%. БВП за 
страната за 2017 г. въз-
лиза на 98 631 млн. лв., 
като спрямо 2016 г. се 
увеличава с 4501 млн. лв. 

За четвъртото три-
месечие на 2017 г. Брут-
ната добавена стойност 
(БДС) общо за икономи-
ката е 23 761 млн. лв. с 
относителен дял в БВП 
от 86,6%. За същия пе-
риод на 2016 г. темпът 
на прираст е 3,7%. За 
2017 г. БДС общо за ико-
номика е 85 413 млн. лв. 
стойностен обем по те-
кущи цени, като спрямо 
2016 г. се увеличава с 
4195 млн. лв. 

Динамиката на брут-
ната добавена стойност 
се определя основно от 
регистрирания растеж 
на различните отрасли 
на икономиката ни. За 
сектор „Строителство“ 
БДС  за  четвъртото 
тримесечие на 2017 г. е 
808 млн. лв., като заема 
относителен дял в БВП 
от 2,9% и нараства с 1% 
спрямо предходното три-
месечие, а в сравнение 
със същото тримесечие 
на предходната 2016 г. - 
със 7%. За сектор „Стро-
ителство“ БДС за 2017 г. 
е 3574 млн. лв., като ико-
номическият ръст е 395 
млн. лв. на годишна база.

БВП и БДС на един 

зает за един отрабо-

тен човекочас
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БДС-Строителство БДС-Общо 

ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ
Брутна добавена стойност – общо и строителство, млн. лв., 2007 г. - 2017* г.  
 *По предварителни данни на НСИ

2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017*
БВП на един зает 20 747 22 913 23 874 24 014 24 354 25 701 27 179 27 978
БДС на един нает 16354 18249,7 18814,9 18860,8 19435,5 20484 21707,1 22245
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ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ 
БВП и БДС на един зает – текущи цени /лева 2010 г. – 2017* г. 

*По предварителни данни на НСИ

ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИКА 
Темп на строителна продукция на база отработени човекочаса на страните членки на ЕСIV: тримесечие 2016 г.- IV тримесечие 2017* г. 

*По предварителни данни на ЕВРОСТАТ
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Бру т н и я т  въ тр е -
шен продукт на един 
зает за 2017 г. възлиза 
на 27 978 лв. (по теку-
щи цени), като спрямо 
2016 г. се увеличава със 
799 лв. За четвъртото 
тримесечие на 2017 г. 
на едно заето лице се 
падат 8146,1 лв. от те-
кущия обем на БВП, като 
всеки зает създава сред-
но 19,4 лв. БВП за един 
отработен човекочас. 

Брутната добавена 
стойност на един зает 
общо за икономиката 
за 2017 г. е 22 245 лв. 
(по текущи цени), като 
спрямо 2016 г. се увели-
чава с 537,9 лв. За чет-
въртото тримесечие на 
2017 г. БДС на един зает 
е 6533,3 лв., като всеки 
създава 15,5 лв. БДС за 
един отработен човеко-
час. 

Според статистиче-
ските данни равнището 
на производителност-
та на труда нараства 
общо за икономиката и 
за строителната индус-
трия.

Строителството  

в България

Към 9 март 2018 г. 
вписаните строителни 
компании в Централния 
професионален регистър 
на строителя (ЦПРС) са 
4956, от които 4913 са 
български юридически 
лица и са 43 чуждестран-
ни фирми. За 2016 г. за-
личените фирми по неиз-
пълнение на процедура по 
чл. 20, ал. 2 ЗК са 494 бр.

Произведена  

продукция  

в строителството

Строителството в 
България е с положител-
на динамика. Основен 
двигател на сектора 
остават сградното и 
инженерното строител-
ство.

По статистически 
данни в сравнителен ас-
пект произведената про-

дукция в отрасъл „Строи-
телство“ за четвъртото 
тримесечие на 2017 г. е 
на обща стойност 4421 
млн. лв. изпълнени обек-
ти,  като спрямо пре-
дходното тримесечие 
се увеличава с 33,4%, а 
в сравнение с четвърто-
то тримесечие на 2016 г. 
има ръст с 12,4%. 

Сегментът „Сградно 
строителство”, който 
включва жилищно и не-
жилищно строителство, 
формира произведена 
продукция за четвърто-
то тримесечие на 2017 г. 
в размер на 2480 млн. лв., 
което е 56,1% от общата 
в сектора за разглежда-
ния период. В сравнение 
с третото тримесечие 
на 2017 г. произведената 
продукция се увеличава 
с 32,4%, а спрямо чет-
въртото тримесечие на 
2016 г. се отчита ръст 
от 17,1%. В „Инженерна 
инфраструктура“ произ-
ведената продукция за 
четвъртото тримесечие 
възлиза на 1941 млн. лв. и 
е с дял от 43,9% от об-
щата в строителството 
за същия период. Спрямо 
третото тримесечие на 
2017 г. произведената 
продукция се увеличава 

с 34,8%, а спрямо чет-
въртото тримесечие на 
2016 г. има ръст от 6,9%.

За строителния сек-
тор 2017 г .  приключи 
с изпълнени обекти на 
обща стойност 12 920 
млн. лв. Данните показ-
ват, че произведената 
продукция в строител-
ството се увеличава с 
11,7% спрямо 2016 г.

„Сградно строител-
ство“ формира произве-
дена продукция за 2017 г. 
в размер на 7233 млн. лв., 

което е 56% от общата в 
сектора за разглеждания 
период. Сегментът ре-
гистрира ръст със 17,9% 
в сравнение с 2016 г. 

В „Инженерна инфра-
структура“ произведена-
та продукция за 2017 г. е 
5687 млн. лв., което е 44% 
от общата в сектора за 
2017 г. Спрямо 2016 г. 
сегментът регистрира 
ръст с 4,7%.

Разходи за труд/отра-

ботени човекочаса

В строителството за 
2017 г. са отчетени общо 
187 млн. отработени чо-
векочаса. Спрямо 2016 г. 
тенденцията е спад с 
3,6%. Отработените чо-
векочаса в сектор „Стро-
ителство“ от един нает 
по трудово правоотно-
шение за 2017 г. са 1664 
спрямо 1690 отработени 
човекочаса за 2016 г., или 

намаляват с 1,5%. 
Разходите на работо-

дателя за труд за 2017  г. 
възлизат на 1290 млн. лв., 
което спрямо 2016 г. е 
ръст с 3,5%. Разходи-
те на работодателя за 
труд за един отработен 
човекочас от наетите 
по трудово правоотно-
шение за 2017 г. са сред-
но 6,90 лв., като спрямо 
2016 г. те се увеличават 
със 7,3%. За четвъртото 
тримесечие на 2017 г. 
разходите на работода-
теля за труд за един от-
работен час от наетите 
по трудово правоотно-
шение са 7,25 лв., или с 
10,5% повече в сравне-
ние със същия период на 
2016 г.

Тенденцията през по-
следните години е нама-
ляване на броя на отра-
ботените човекочаса и 
увеличаване на разходи-
те на работодателя за 
труд.

Издадени разрешител-

ни за строеж на нови 

сгради 

Издадените разре-
шителни за строеж на 
нови жилищни сгради 
през четвъртото три-
месечие на 2017 г.  са 
за 1296 сгради със 7327 
жилища в тях и 904 953 
кв. м разгъната застро-
ена площ (РЗП). Спрямо 
предходното тримесечие 
издадените разрешител-
ни за строеж на жилищ-
ни сгради намаляват с 
15,1%, жилищата в тях 
се увеличават с 2,7%, а 
РЗП е с 3,2% по-малко. В 
сравнение с четвъртото 
тримесечие на 2016 г. са 
се увеличили издадените 
разрешителни за строеж 
на нови жилищни сгради 
с 15,5%, жилищата в тях 
- с 37%, а разгънатата 
им застроена площ - с 
33,1%.

През  четвъртото 
тримесечие на 2017 г. за 
административни сгради 
са издадени 30 разреши-
телни за строеж с 29 251 
кв. м РЗП, които спрямо 
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 Разпределение  на фирмите регистрирани в ЦПРС при КСБ по критерии „Нетни приходи от 
продажби“        

Малки фирми 
  до 19,5 млн. лв. 

и/или стойност на 
активите до  
19,5 млн. лв. 

4 829 

Средни фирми 
до 97,5 млн. лв. 

и/или стойност на 
активите до  
97,5 млн. лв. 

79 

Големи фирми 
 над 97,5 млн. лв. 
 и/или стойност 
на активите над  

97,5 млн. лв. човека 

5 

98,3% 

1,6% 0,1% 
Критерий „Нетни приходи от продажби“ 

Малки  до 49 човека 

Средни от 50 до 249 
човека 

Големи от 250 човека 

СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Камара на строителите в България, 

Централен професионален регистър на строителите 
данни към 09.03.2018 г.

 Разпределение  на фирмите регистрирани в ЦПРС при КСБ по критерий „Персонал“  

Малки фирми 
  до 49 човека 

4 193  

Средни фирми 
 от 50 до 249 човека 

655 

Големи фирми 
 над 250 човека 

65 

85,4% 

13,3% 1,3% 
Критерий „Персонал“ 

Малки  до 49 човека 

Средни от 50 до 249 
човека 

Големи от 250 човека 

СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Камара на строителите в България – Централен професионален регистър на 

строителите 
данни към 09.03.2018 г.
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СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Продукция на предприятията от строителството, млн. лв. 2008 г. – 2017* г. 

*По предварителни данни на НСИ

Икономически 
дейности 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

I 
трим. 

II 
трим. 

III 
трим. 

IV 
трим. 

I 
трим. 

II 
трим. 

III 
трим. 

IV 
трим. 

I 
трим. 

II 
трим. 

III 
трим. 

IV 
трим. 

I  
трим. 

II 
трим. 

III 
трим. 

IV 
трим. 

F. Общо 
Строителство 
(41+42+43) 

185 361 96 981 185 634 -153 137 195 222 205 461 36 710 -288 843 174 779 147 021 113 644 -197 073 160 420 70 327 114 226 - 154 805 

41-Строителство 
на сгради 83 968 - 52 276 45 943 -21 430 92 387 47 295 73 577 -4 395 85 898 40 858 69 379 3 361 44 371 12 363 68 566 - 79 158 

42-Строителство 
на съоръжения 79 066 118 118 108 433 -125 405 87 794 127 985 -54 314 -273 216 100 606 83 953 34 766 -140 137 96 900 35 474 39 300 - 58 064 

43-
Специализиран
и строителни 
дейности 

22 327 31 139 31 258 -6 302 15 041 30 181 17 447 -11 232 - 11 725 22 210 9 499 -60 297 19 149 22 490 6 360 - 17 583 

СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Строителство – изменение на запасите от незавършено производство, 

хил. лв. I тримесечие 2014 г. – IV тримесечие 2017 г.
По данни на НСИ
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предходното тримесечие 
се увеличават със 7,1%, 
а РЗП намалява с 25,3%. 
Спрямо  четвъртото 
тримесечие на 2016 г. 
издадени разрешителни-
те за строеж за адми-

нистративните сгради 
намаляват с 6,3%, а тях-
ната РЗП - с 63,5%. 

Общо  1130  разре -
шителни за строеж с 
691 264 кв. м РЗП са из-
дадени през четвъртото 

тримесечие на миналата 
година за други сгра-
ди. Спрямо предходното 
тримесечие на 2017 г. 
издадените разреши-
телни за строеж са по-
малко със 7,5%, а на РЗП 

- с 3,1%. Спрямо четвър-
тото тримесечие на 
2016 г. издадените раз-
решителни за строеж 
на други сгради намаля-
ват с 26,5%, а на РЗП - с 
34,4%.

Издадените разреши-
телни за строеж на нови 
сгради за 2017 г. са общо 
11 149 бр. с РЗП 6 598 503 
кв. м, от които: 

 5562 жилищни сгра-
ди, включващи 24 969 

жилища с 3 216 308 кв. м 
РЗП;

 127 администра-
тивни сгради/офиси с 
219 688 кв. м РЗП; 

 стр. 16

Тенденцията през последните години е намаляване на броя на отработените човекочаса  и  
увеличаване на разходите на работодателя за труд. 

Строителство Брой отработени 
човекочаса  

Брой отработени 
човекочаса от един 

нает по трудово 
правоотношение 

Разходи на работодателя 
за труд, лв. 

Разходи на работодателя 
за труд за един отработен 
час от наетите по трудово 

правоотношение, лв. 
2014г. 202 178 135 1 701,7 1 155 206 413 5,72 

2015*г. 209 732 497 1 729,8 1 272 588 262 6,07 

2016*г. 194 062 242 1 690,0 1 246 473 025 6,43 

2017*г. 187 066 637 1 664,0 1 290 144 663 6,90 

СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Разходи за труд / отработени човекочаса 2016 г. – 2017 г. 

*По предварителни данни на НСИ
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СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ 
Издадени разрешителни за строеж на нови сгради 2010 г. – 2017 г.

По данни на НСИ

Области 
Жилищни сгради Жилища Административни сгради Други сгради 

2016  2017 разлика 2016  2017  разлика  2016  2017  разлика  2016  2017  разлика  

Общо за   страната 4 514 5 562 1 048 18 157 24 969 6 812 163 127 -36 4 685 5 460 775 
Благоевград 234 350 116 452 996 544 8 4 -4 298 368 70 
Бургас 423 444 21 1 681 1 789 108 0 3 3 185 290 105 
Варна 465 507 42 2 503 2 624 121 20 16 -4 203 419 216 
Велико Търново 122 142 20 299 549 250 7 0 -7 164 127 -37 
Видин 7 10 3 8 13 5 29 15 -14 
Враца 33 38 5 78 60 -18 84 97 13 
Габрово 56 80 24 75 93 18 79 69 -10 
Добрич 129 168 39 191 229 38 0 5 5 183 242 59 
Кърджали 111 131 20 477 547 70 87 56 -31 
Кюстендил 45 49 4 71 57 -14 0 3 3 144 131 -13 
Ловеч  65 68 3 76 77 1 89 144 55 
Монтана 17 24 7 40 24 -16 100 84 -16 
Пазарджик 205 282 77 363 487 124 6 3 -3 289 237 -52 
Перник 105 145 40 111 195 84 105 127 22 
Плевен 35 44 9 54 89 35 128 119 -9 
Пловдив 636 843 207 2 686 5 022 2 336 24 16 -8 600 670 70 
Разград 37 43 6 41 69 28 106 102 -4 
Русе 96 112 16 444 324 -120 213 196 -17 
Силистра 30 47 17 30 58 28 100 94 -6 
Сливен 95 130 35 147 190 43 123 104 -19 
Смолян 29 33 4 42 42 0 73 112 39 
София   342 400 58 365 430 65 4 5 1 248 480 232 
София (столица) 695 827 132 6 538 8 716 2 178 30 24 -6 179 160 -19 
Стара Загора 257 319 62 857 1 523 666 4 0 -4 352 507 155 
Търговище 34 45 11 57 212 155 54 62 8 
Хасково 108 107 -1 266 241 -25 4 0 -4 201 172 -29 
Шумен 61 107 46 134 176 42 172 215 43 
Ямбол 32 55 23 60 125 65 3 0 -3 97 61 -36 

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА СТРОЕЖ НА НОВИ СГРАДИ ЗА  2016 – 2017 г. ПО ОБЛАСТИ

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017* г. 

Общо 
 сгради 4 598 4 995 4 501 4 459 4 654 4 826 5 139 6 764 

Жилищни 
сгради 2 615 2 552 2 326 2 342 2 460 2 750 2 987 3 681 

Жилища 8 009 7 096 6 789 7 669 8 355 12 308 12 495 14 684 

Админи-
стративни 

сгради 
120 121 83 112 94 90 89 84 

Други сгради 1 863 2 322 2 092 2 005 2 100 1 986 2 063 2 999 

СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ 
Започнато строителство на нови сгради 2010 г. – 2017* г.

*По предварителни данни на НСИ
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Тенденция: Отчита се значителен ръст в строителството на нови жилищни и други сгради.  

СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Започнато строителство на нови сгради по области 2017*г.

*По предварителни данни на НСИ
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 5460 други сгради с 
3 162 507 кв. м РЗП.

През 2017 г. общо из-
дадените разрешител-
ни за строеж на сгради 
се увеличават с 19,1% 
спрямо 2016 г., а РЗП - с 
20,4%. На годишна база 
се регистрира ръст при 
жилищните  сгради  с 
23,2%, на жилищата - с 
37,5%, а на РЗП - с 32,5%. 
Броят на издадените 
разрешителни за стро-
еж се увеличава и при 
другите сгради с 16,5%, 
както и на РЗП - с 14,3%. 
При административни 
сгради/офиси се наблю-
дава намаляване на раз-
решителните за строеж 
с 22,1%, а на РЗП - с 23%. 

За 2017 г. най-много 
разрешителни за строеж 
на нови сгради са издаде-
ни в областите:

Жилищни сгради

 Пловдив – 843 раз-
решителни за жилищни 
сгради с 5022 жилища в 
тях; 

 София град – 827 
разрешителни за жилищ-
ни сгради с 8716 жилища 
в тях;

 Варна – 507 раз-
решителни за жилищни 
сгради с 2624 жилища в 
тях;

 Бургас – 444 раз-
решителни за жилищни 
сгради с 1789 жилища в 
тях.

Други сгради 
 Пловдив – 670 раз-

решителни за строеж;
 Стара Загора – 507 

разрешителни за стро-
еж; 

 София – 480 разре-
шителни за строеж;

 Варна – 419 разре-
шителни за строеж.

Започнато строител-

ство на нови сгради 

През  четвъртото 
тримесечие на 2017 г. 
е започнато строител-
ство на 1365 нови сгради 
с 1 025 606 кв. м РЗП, от 
които 779 са жилищни 
с 4215 жилища в тях и 
543 767 кв. м РЗП. Спрямо 
предходното тримесечие 
започнатото строител-
ство на жилищни сгради 
намалява с 20,7%, а жи-
лищата в тях се увелича-

ват с 23,6%, както и РЗП 
с 20,4%.

За периода октомври 
- декември 2017 г. е за-
почнато строителство 
на 16 административ-
ни сгради с 27 158 кв. м 
РЗП, което спрямо пре-
дходното тримесечие 
регистрира значителен 
спад от 40,7% и намаля-

ване на РЗП с 11,4%. За 
четвъртото тримесе-
чие е започнато строи-
телство и на 570 други 
сгради с 454 681 кв. м 
РЗП. Спрямо предходното 
тримесечие строител-
ството при тях намалява 
със 17,6%, а РЗП се увели-
чава с 18,2%.

Започнатото строи-

телство на нови жилищ-
ни сгради през четвърто-
то тримесечие на 2017 г. 
в сравнение със същия 
период на 2016 г. се уве-
личава с 8,2%, жилища-
та в тях също с 11,4%, 
както и разгънатата им 

застроена площ с 15%. 
За същия сравнителен 
период при администра-
тивните сгради започ-
натото строителство 
намалява с 20%, а РЗП се 
увеличава със 134,1%. При 
започнатото строител-

ство на други сгради се 
наблюдава увеличаване 
с 6,3%, както и ръст на 
РЗП от 1%.

Започнатото строи-
телство на нови сгради 
за 2017 г. е за 6764 бр. с 
3 982 502 РЗП кв. м, от 

 от стр. 15

Вид конструкция на 
сградите 2015г. 2016г. 2017*г. 2017*г./ 

2015г. 
2017*г./  

2016г. 

Общо 2 263 2 161 2 212 - 2,3 % 2,4 % 

Панелни 27 20 20 - 25,9 % 0,0 % 

Стоманобетонни 1 585 1 602 1 667 5,2 % 4,1 % 

Тухлени 592 491 480 - 18,9 % - 2,2 % 

Други 59 48 45 - 23,7 % - 6,3 % 

СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ 
Новопостроени жилищни сгради според вида на конструкцията2015 г. - 2017* г. 

*По предварителни данни на НСИ

Въведени в 

експлоатация 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017*г. 

Новопостроени 

жилищни сгради, бр. 

2 350 2 949 2 399 2 199 2 452 2 263 2 161 2 212 

Новопостроени 

жилища, бр. 

15 771 13 953 9 970 9 250 9 993 7 806 9 342 8 391 

Полезна площ на 

новопостроените 

жилища - общо, м² 

1 189 736 1 114 718 838 177 778 355 848 191 722 747 785 634 732 698 

СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ 
Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 2010 г. - 2017* г.

*По  предварителни данни на НСИ

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017*г. 

2 174 

1 369 
1 146 1 088 

1 300 

1 903 

1 515 

1 075 

782 

Строителство, млн. лв. 

СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи – строителство, 

млн. лв. 2009 г. – 2017* г.
*По предварителни данни на НСИ

Брутна добавена 
стойност 

3 574 млн. лв.
Ръст 395 млн. лв.  

Произведена 
продукция

12 920 млн .лв.
Ръст 11,7%

Заети лица
175,4 хил. бр.

Ръст 0,1 %

стойност
3 574 млн. лв.

Ръст 395 млн. лв.

Разпределение на активите в отрасъл 
„Строителство“ 2017 г.

2016 г. 2017 г. 2017 г. -
2016 г.

I
трим.

II
трим.

III
трим.

декемвр
и I - XII I

трим.
II

трим.
III

трим.
декемвр

и I - XII I - XII

Преки инвестиции, 
нето - 274,9 - 460,1 - 106,4 368,7 - 339,8 - 230,9 - 215,6 - 76,2 18,7 - 626,3 - 286,5

Преки инвестиции в 
чужбина
-Дялов капитал

-Реинвестиране на 

печалба

-Дългови 

инструменти

16,9
17,4

- 35,6

35,1

62,3
65,2

- 8,9

6,1

104,9
65,9

- 4,9

43,9

123,5
46,5

8,7

68,4

320,2
193,3

- 20,3

147,3

59,4
18,2

- 19,1

60,4

31,9
60,8

- 5,2

- 23,6

144,7
20,7

10,7

113,3

6,6
2,9

2,9

0,7

275,6
109,4

- 4,8

171,0

- 44,6
- 83,9

15,5
23,7

Преки инвестиции в 
страната
-Дялов капитал

-Реинвестиране на 

печалба

-Дългови

инструменти

291,8
- 7,5

237,5

61,8

522,4
180,4

115,5

226,5

211,3
453,3

- 38,8

- 203,3

- 245,2
89,5

- 79,0

- 255,6

660,0
632,6

341,2

- 313,8

290,4
35,9

86,7

167,8

247,5
42,6

- 97,2

302,1

220,9
60,1

38,4

122,4

- 12,1
9,9

66,8

- 88,8

901,9
189,4

229,8

482,7

241,9
- 443,2

- 111,4
796,5

ПРЕКИ ИНВЕСТИЦИИ
(януари - декември 2017 г.), млн. € 

Източници: Предприятия с чуждестранно участие, банки, нотариуси, НСИ, Централен депозитар, Агенция за приватизация. Положителният знак 
показва увеличение на активите и пасивите, а отрицателният – намалението им 

По предварителни данни на БНБ
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които: 
 3681 жилищни сгра-

ди, включващи 14 684 жи-
лища в тях с 1 929 016 
кв. м РЗП;

 84  администра-
тивни сгради/офиси със 
124 816 кв. м РЗП; 

 2999 други сгради с 
1 928 670 кв. м РЗП.

Започнатото строи-
телство на нови сгради 
през 2017 г. регистрира 
ръст от 31,6% спрямо 
2016 г., както и на РЗП 
с 25,7%. На годишна база 
увеличение има и при жи-
лищните сгради с 23,2%, 
както и на жилищата в 
тях със 17,5%, а на РЗП 
- със 17,6%. При започ-
натото строителство 
на други сгради също се 
отчита ръст с 45,4%, а 
на РЗП - с 36,9%. При ад-
министративни сгради/
офиси се наблюдава спад 
от 5,6% и ръст при РЗП 
от 4,2%.

Най -активни  през 
2017 г. при започнатото 
строителство на нови 
сгради са областите:

Жилищни сгради

 Пловдив – 587 жи-
лищни сгради с 1323 жи-
лища в тях; 

 София град – 544 
жилищни сгради с 4897 
жилища в тях;

 Варна – 390 жилищ-
ни сгради с 2279 жилища 
в тях;

 Бургас – 334 жи-
лищни сгради с 1409 жи-
лища в тях.

Други сгради 

 Пловдив – 388 сгра-
ди;

 Стара Загора – 347 
сгради; 

 София – 276 сгради;
 Бургас – 198 сгра-

ди.

Новопостроените  

жилищни сгради спо-

ред вида на сградата 

за 2017 г .  са общо 
2212 бр. ,  като спрямо 
2016 г. се увеличават с 
2,4%. От тях според вида 
на сградата са постро-
ени: 

 Къщи – 1623 бр., 
ръст от 5% на годишна 
база;

 Жилищни блокове/
кооперации – 332 бр. , 
спад от 11,2% на годиш-
на база;

 Сгради от смесен 
тип – 85 бр. ,  спад от 
6,6% на годишна база;

 Вили  –  169  бр. , 
ръст от 20,7% на годиш-
на база;

 Сгради за колек-
тивно домакинство – 
3 бр., спад от 50% на го-
дишна база; 

 Общежития – няма. 
Данните за 2017 г. 

показват, че строител-
ството на вили и къщи 
се увеличава, а при жи-
лищните блокове/коо-
перации и сградите от 
смесен тип намалява. 

Според вида на кон-
струкцията стоманобе-
тонните жилищни сгра-
ди заемат най-голям дял 

- 75,4% от общия брой 
на новопостроените за 
2017 г. ,  а след тях са 
тухлените с 21,7%. Дан-
ните на годишна база 
сочат ръст от 4 ,1% 
на стоманобетонните 
сгради и спад от 2,2% на 
тухлените сгради. При 
регистрираните панел-
ни жилища не се отчи-
та темп на растеж за 
2017 г. спрямо 2016 г. 

Въведените в експло-

атация новопострое-

ни жилищни сгради и 

жилища 

през  четвъ ртото 
тримесечие на 2017 г. са 
659 сгради с 2046 жили-
ща в тях с общо 194 034 
кв. м РЗП, като жилищна-
та площ е 120 070 кв. м, 
спомагателната площ е 
57 640 кв. м, а на кухни-
те - 16 324 кв. м. Спрямо 
предходното тримесечие 
въведените в експлоата-
ция новопостроени жи-
лищни сгради се увелича-
ват с 30,2%, жилищата 
в тях - с 1,4%, а ръстът 
на общото РЗП е 13,9%. 
На годишна база въве-
дените в експлоатация 
новопостроени жилищни 
сгради се увеличават с 
5,4% при намаляване на 
жилищата в тях с 14,8% 
и на общото РЗП със 
7,1%. 

Въведените в екс-
плоатация новопостро-

ени  жилищни  с гради 
за 2017 г. са 2212 бр. с 
8391 жилища в тях и 
общо 732 698 кв. м РЗП, 
като жилищната площ 
е 461 298 кв. м, спомага-
телната е 204 554 кв. м, 
а на кухните - 66 846 
кв. м. През 2017 г. въве-
дените в експлоатация 
новопостроени жилищни 
сгради се увеличават с 
2,4% спрямо 2016 г., като 
жилищата в тях намаля-
ват с 10,2%, а РЗП - с 
6,7%. 

Най-голям брой въ-
ведени в експлоатация 
новопостроени жилищни 
сгради за 2017 г. регис-

трират областите:
 Варна – 354 жилищ-

ни сгради с 2342 жили-
ща в тях и 166 184 кв. м 
общо РЗП;

 Бургас – 330 жи-
лищни сгради с 2233 жи-
лища в тях и 171 235 кв. м 
общо РЗП;

 Пловдив – 272 жи-
лищни сгради с 920 жили-
ща в тях и 92 763 кв. м 
общо РЗП; 

 София (област) – 
217 жилищни сгради с 268 
жилища в тях и 32 709 
кв. м общо РЗП. 

Тенденцията в тези 
области през 2017 г. в 
сравнение с 2016 г. по-

казва, че броят на въве-
дените в експлоатация 
жилищни сгради се уве-
личава, като най-голям 
е ръстът в София (об-
ласт) - 23,3%, следват 
Варна - 6,9%, Пловдив и 
Бургас - съответно 3,8% 
и 2,8%. При въведените 
в експлоатация жилища 
в същите тези области 
данните показват увели-
чаване с 15% в София (об-
ласт) и с 6,2% в Пловдив, 
а в останалите области 
Бургас и Варна броят на 
въведените в експлоа-
тация жилища намалява 
съответно с 16,9% и с 
8,6%. 

Разходите за придоби-

ване на дълготрайни 

материални активи 

(ДМА)

за четвъртото три-
месечие на 2017 г.  за 
всички икономически сек-
тори на страната възли-
зат на общо 5042 млн. лв. 
З а  отрасъ л  „Строи -
телство” разходите за 
придобиване на ДМА са 
237 млн. лв., или 4,7% от 
общо отчетените за 
разглеждания период. 

Статистическата 
информация показва, че 
разходите за придобива-
не на ДМА в строител-
ния сектор за четвърто-
то тримесечие на 2017 г. 
намаляват с 6,3% спрямо 
предходното тримесе-
чие, а на годишна база са 
с 5,2% по-малко.

За 2017 г. в строител-
ния сектор разходите 
за придобиване на ДМА 
възлизат на 782 млн. лв., 
като спрямо 2016 г. се 
отчита спад на разходи-
те от 27,3 %.

Тенденцията, която 
се наблюдава през по-
следните години, е нама-
ляване на разходите за 
дълготрайни материални 
активи в строителство-
то, което е показател, 
че  инвестиционната 
активност на предприя-
тията за придобиване на 
ДМА е ниска. 

Обща строителна  

активност

Данните на НСИ со-
чат, че строителният 
бизнес за 2017 г. на го-
дишна база регистрира 
положителни стойности 
по някои основни показа-
тели: 

 Строителна про-
дукция – ръст с 11,7%; 

 С градно строи-
телство – нараства със 
17,9%;

 Инженерно стро-
ителство – нараства с 
4,7%; 

 Издадени разреши-
телни за строеж на нови 
сгради – ръст с 19,1%;

 Започнато строи-
телство на нови сгради 
– ръст с 31,6%;

 Заети лица в стро-
ителството – ръст с 
0,1%;

 Безработните в 
строителството нама-
ляват с 33,1%; 

 Средната работна 
заплата в отрасъла на-
раства с 6,1%; 

 Брутна добаве-
на стойност в сектор 
„Строителство” – 3574 
млн .  лв. ,  ръст с  395 
млн. лв. 

През последните го-
дини строителният сек-
тор в България натрупа 
загуби и  изоставаше 
в позициите си, но по-
казаните положителни 
резултати по предвари-
телните статистически 
данни са оптимистични 
и очакваният напредък 
за растеж в отрасъла се 
потвърждава. Сградното 
строителство продъл-
жава да движи общата 
строителна продукция 
нагоре, но ускоряването 
на растежа на инфра-
структурното строи-
телство леко се забавя.

Пазар на труда

Общо за икономиката 
наетите лица по трудо-
во и служебно правоотно-
шение за 2017 г. са 2230 
хил. Спрямо предходната 
година се регистрира 
спад от 2,1%. 

За строителния сек-
тор през 2017 г. наетите 
лица по трудово и слу-
жебно правоотношение 
са 114,1 хил., или 5,1% от 
общо наетите за стра-
ната. На годишна база 
данните показват спад 
от 8,3%.

Заети, наети и само-

наети лица

Заетите лица в ико-
номиката за 2017 г. са 
3525,4 хил., като спрямо 
2016 г. те се увеличават 
с 1,8%. В сектор „Строи-
телство” за 2017 г:

 Заетите лица са 
175,4 хил. - ръст от 0,1% 
на годишна база;

 Наетите лица са 
141,9 хил. - спад от 1,1% 
на годишна база;

 Самонаетите лица 
са 33,6 хил. - ръст от 6% 
на годишна база. 
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ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ
Преки чуждестранни инвестиции в България – общо, млн. €2010г. – 2017*г.

*По предварителни данни на БНБ

Инженерна 
инфраструктура

Сградно 
стройтелство "В и К " Енергийна 

инфраструктура
Проектиране и 

надзор 
2013 687 702 233 196 1073
2014 1069 619 234 199 1214
2015 808 538 167 367 1016
2016 450 364 137 554 1306
2017 549 471 173 472 770

СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Обявени обществени поръчки в сектор строителство по вид строителство, 

бр. 2013  г. – 2017* г.
*Данни на АОП към 23.01.2018

Икономически най-
изгодна оферта 

1 431 обявени поръчки с дял от 58,8% от 
общо обявените обществени  поръчки 

Липсват критерии 
/при възлагане на 

поръчките/ 
1 003 обявени поръчки с дял от 41,2% от 

общо обявените обществени поръчки 

Най – ниска цена  1 обявена обществена поръчка 

СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Обявени обществени поръчки в сектор строителство – критерии на възлагане 2017* г.

*Данни на АОП към 23.01.2018



Тенденцията е нара-
стване на заетостта и 
намаляване на безрабо-
тицата.

Безработни лица 

Б е з раб от и ц ат а  в 
България намалява през 
четвъртото тримесе-
чие на 2017 г. Общо за 
страната безработните 
са 189,3 хил., а коефици-
ентът на безработица 
е 5,6%. В сравнение с 
четвъртото тримесе-
чие на 2016 г. броят на 
безработните намалява 
с 11,9%, а коефициен-
тът на безработица - с 
1,1%. От общия брой на 
безработните лица през 
четвъртото тримесе-
чие на 2017 г. 101,4 хил. 
(53,6%) са мъже и 87,9 
хил. (46,4%) - жени. През 
същия период коефициен-
тът на безработица на-
малява с 1,2% при мъже-
те и с 0,8% при жените, 
като достига съответ-
но 5,6% за мъжете и 5,7% 
за жените. От тях 16,8% 
са с висше образование, 
48% - със средно, и 35,2% 
- с основно и по-ниско 
образование. Коефициен-
тите на безработица по 
степени на образование 
са съответно 3,1% за 
висше образование, 4,7% 
за средно и 16,6% за ос-
новно и по-ниско образо-
вание. През четвъртото 
тримесечие на 2017 г. 
коефициентът на про-
дължителна безработи-
ца е 3,1%, като в сравне-
ние със същия период на 
2016 г. намалява с 0,8%. 

За четвъртото три-
месечие на 2017 г. безра-
ботните лица намаляват 
с 25,6 хил., или с 11,9%, 
спрямо същия период на 
2016 г.

Безработните в сек-
тор „Строителтво” за 
четвъртото тримесечие 
на 2017 г. са 12,7 хил., или 
6,7% от общо регистри-
раните.  Тенденцията 
е намаляване на безра-
ботните лица с 6,4 хил., 
или с 33,5% спрямо същия 
период на 2016 г. 

За 2017 г. безработ-
ните лица общо за стра-
ната са 207 хил., а в сек-
тор „Строителство” са 
18,8 хил. Спрямо 2016 г. 
тенденцията е намаля-
ване на безработицата с 
16,3% общо за страната, 
а за строителния отра-
съл - с 33,1%. 

Средна годишна 

работна заплата на 

наетите по трудово 

и служебно правоот-

ношение

Общо за икономика-
та средната месечна 
работна заплата за чет-
въртото тримесечие на 
2017 г. е 1095 лв. Спрямо 
предходното тримесечие 
се увеличава с 5,6%, а в 
сравнение с четвъртото 

тримесечие на 2016 г. се 
увеличава със 105 лв., или 
с 10,6%.

За сектор „Строител-
ство” средната месечна 
работна заплата за чет-
въртото тримесечие на 
2017 г. е 847 лв. Спрямо 
предходното тримесечие 
се увеличава с 4,1%, а в 
сравнение с четвъртото 
тримесечие на 2016 г. се 
увеличава със 77лв., или 
с 10%.

Въпреки тенденцията 
за плавно увеличение на 
средната месечна ра-
ботна заплата в стро-
ителния отрасъл наети-
те лица в него остават 
едни от най-ниско плате-
ните към момента.

Средната годишна 
работна заплата общо 
за икономиката за 2017 г. 
възлиза на 12 725 лв. , 
като спрямо 2016 г. се 
увеличава с 11,8%. За 
сектор „Строителство” 
средната годишна ра-
ботна заплата за 2017 г. 
е 9857 лв., която спрямо 
2016 г. се увеличава с 
6,1%.

Инвестиционна ак-

тивност

Преките чуждестран-
ни инвестиции в Бълга-
рия се свиват. Основ-
ната част на преките 
инвестиции в страната 
за 2017 г. е в дългови ин-
струменти – 482,7 млн. 
евро, при отрицателна 
стойност от 313,8 млн. 
евро за 2016 г. Компани-
ите изнасят печалбата 
си – реинвестирането на 
печалбата е 229,8 млн. 
евро., което е със 111,4 
млн. евро по-малко при 
341,2 млн. евро за 2016 г. 
Дяловият капитал за 
2017 г. възлиза на 189,4 
млн. евро., който е по-

нисък с 443,2 млн. евро 
от този за 2016 г. Най-
големите нетни преки 
инвестиции в страната 
за 2017 г. са от Холандия 
- 875,7 млн. евро, Швей-
цария – 126,6 млн. евро, и 
Германия - 93,6 млн. евро. 

Преките инвестиции 
за 2017 г. в строителния 
отрасъл възлизат на 72,3 
млн. евро., или 8% от об-
щите за страната, като 
спрямо 2016 г. те нама-
ляват с 36%.

По  предварителни 
данни преките инвести-
ции в чужбина за 2017 г. 
са 275,6 млн. евро., или с 
44,6 млн. евро по-малко 
спрямо 2016 г., когато са 
били 320,2 млн. лв.

Обявени обществе-

ни поръчки в сектор 

„Строителство”

Обявените общест-
вени поръчки в сектор 
„ С т р о и т е л с т в о “  з а 
2017 г. са 2435 бр. с про-
гнозна стойност 6015 
млн. лв. На годишна база 
е регистриран спад от 
13,4% на броя на обяве-
ните поръчки и ръст на 
стойността от 50,1%. 
Обявените поръчки по 
сегменти са:

„Инженерна инфра-
структура“  –  549 бр. 
обявени обществени по-
ръчки с прогнозна стой-
ност 3882 млн. лв., или 
22,5% от броя на всички 
за разглеждания период. 
На годишна база се ре-
гистрира ръст на броя 
на обявените поръчки от 
22% и на стойността от 
150,8%.

„Водоснабдяване  и 
канализация“ – 173 бр. 
обявени обществени по-
ръчки с прогнозна стой-
ност 425 млн. лв., или 
7,1% от броя на всички. 

На годишна база се ре-
гистрира ръст от 26,3% 
на броя и на стойността 
от 57,4%. 

„Сградно строител-
ство“ – 471 бр. с прогноз-
на стойност 607 млн. лв., 
или 19,3% от общо обя-
вените поръчки. Промя-
ната на годишна база е 
ръст от 29,4% на броя на 
обявените търгове и на 
стойността от 113%.

„Енергийна  инфра-
структура“ – 472 бр. обя-
вени обществени поръч-
ки с прогнозна стойност 
927 млн. лв., или 19,4% от 
общо обявените. На го-
дишна база се наблюдава 
спад при броя на обявени 
поръчки от 14,8%, а на 
прогнозната стойност 
от 42,8%.

„Проектиране и над-
зор“  -  770 бр. обявени 
обществени поръчки с 
обща прогнозна стой-
ност 174 млн. лв., или 
31,6% от всички. Тенден-
цията, която се наблю-
дава на годишна база при 
този сегмент, е спад при 
броя на обявените по-
ръчки от 41% и на стой-
ността – от 37,9%.

По критерий  

„Възложител“

 Общини – 1791 бр., 
или 73,6% от общо обя-
вените поръчки. Тенден-
цията при общините за 
2017 г. спрямо 2016 г. е 
спад от 18,1% при обя-
вените обществени по-
ръчки.

 Комунален и об-
ществен сектор – 68 бр., 
или 2,8% от общо обяве-
ните поръчки. Спрямо 
2016 г. при комуналния 
и обществен сектор се 
отчита спад на общест-
вените поръчки от 20%. 

 Болници и учебни 

заведения – 69 бр., или 
2,8% от общо обявени-
те поръчки. За 2017 г. в 
сравнение с 2016 г. при 
болниците и учебните 
заведения е регистриран 
спад на обществените 
поръчки от 16,9%.

 Министерства и 
агенции – 496 бр., или 
20,4% от общо обявени-
те. Тенденцията на го-
дишна база при общест-
вените поръчки е ръст с 
10,2%.

 Други – 11 бр., или 
0,5% от общо обявени-
те обществени поръчки. 
Регистрира се ръст от 
57,1% спрямо 2016 г.

По критерий „Източ-

ник на финансиране“

 Държавен бюджет 
– 1646 бр.

 М е х а н и з ъ м  з а 
свързване на Европа – 
15 бр.

 Фонд „Вътрешна 
сигурност 2014 - 2020“ – 
14 бр.

 Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 - 2020“ – 605 бр. 

 Оперативна про-
г р а м а  „Тр а н с по р т  и 
транспортна  инфра -
структура 2014 - 2020“ 
– 11 бр.

 „Програма за разви-
тие на селските райони 
2014 - 2020“ – 24 бр. 

 Оперативна про-
грама „Околна среда 2014 
– 2020“ – 36 бр.

 Програма за тран-
сгранично  сътрудни-
чество INTERREG V-A 
„Румъния – България 2014 
– 2020“ – 17 бр.

 Програма за тран-
сгранично  сътрудни-
чество INTERREG V-A 
„Гърция – България 2014 
– 2020“ – 5 бр.

 Фонд „Убежище 

миграция и интеграция“ 
– 9 бр.

 Оперативна про-
грама „Добро управление“ 
– 2 бр.

 Българо-швейцар-
ска програма за сътруд-
ничество – 2 бр.

 Европейска енер-
гийна програма за въз-
становяване – 1бр.

 Оперативна про-
грама „Развитие на чо-
вешките ресурси 2014 – 
2020“ – 1 бр.

 Национален довери-
телен екофонд – 17 бр.

 Предприятие за уп-
равление на дейностите 
по опазване на околната 
среда – 16 бр.

 Финансов механи-
зъм на Европейското ико-
номическо пространство 
– 3 бр.

 Проект „Красива 
България“ – 9 бр.

 Норвежки финансов 
механизъм – 1 бр.

 Грантово споразу-
мение с Изпълнителна-
та агенция „Иновации и 
мрежи“ – 1 бр.

Сключени договори в 

сектор „Строител-

ство“ 

По данни на Агенция-
та по обществени поръч-
ки за 2017 г. сключените 
договори в сектор „Стро-
ителство“ са 2764 бр. с 
обща прогнозна стой-
ност 2539 млн. лв. В срав-
нителен анализ с 2016 г. 
броят им намалява със 
7,9%, а стойността им 
нараства с 3,5%.

По вид строителство - 

2017 г. спрямо 2016 г.:

„Инженерна инфра-
структура“ – регистри-
ра ръст с 0,3% на броя 
сключени договори, как-
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Открита процедура  
953 обявени поръчки ррррр
Пряко договаряне  
71 обявени поръчки рррр
Ускорена ограничена процедура 
2 обявени поръчки  ррррр
Договаряне без предварително обявление  
214 обявени поръчки  рррр
Публично състезание  
1 156 обявени поръчки ррррр
Договаряне без предварителна покана за участие  
4 обявени поръчки рррррр
Договаряне с предварителна покана за участие  
22 обявени поръчки ррррр
Открит конкурс за проект 
10 обявени поръчки ррррр
Ограничена процедура   
1 обявена поръчка рррррр
Неопределена процедура  
2 обявени поръчки 

39,1% 

2,9% 

0,1% 

8,8% 

47,5% 

0,2% 

0,9% 

0,4% 

0,1% 

0,0% 

Открита процедура  

Пряко договаряне 

Ускорена ограничена 

процедура 

Договаряне без 

предварително … 

Публично състезание 

Договаряне без 

предварителна покана … 

Договаряне с 

предварителна покана … 

Открит конкурс за 

проект 

Неопределена 

процедура 

Ограничена процедура 

Дял на обществени поръчки по  
процедури на договаряне 2017 

СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ – процедури на договаряне 2017*г.

*Данни на АОП към 23.01.2018
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Оперативна 
програма 

Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** РИС 

Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Подадени 
проекти 

Сключени 
договори Общо БФП Финансиране от ЕС БФП 

ОПТТИ 3 470 291 800.54 2 949 748 023.51 520 543 777.03 44 38 3 016 390 213.63 3 016 390 213.63 2 563 931 681.58 781 997 780.83 

ОПОС 3 254 811 050.61 2 766 589 386.67 488 221 663.94 183 57 855 996 147.06 855 996 147.06 727 596 725.05 211 398 378.85 

ОПРР 2 837 109 753.00 2 411 543 288.00 425 566 465.00 568 477 2 191 850 197.73 2 191 850 197.73 1 863 072 669.07 581 411 784.37 

ОПИК 2 321 037 733.32 1 972 882 070.10 348 155 663.22 5 055 1 761 1 634 409 569.40 1 634 409 569.40 1 389 248 134.05 617 528 040.45 

ОПНОИР 1 289 127 189.85 1 095 758 109.22 193 369 080.63 731 163 423 833 745.51 423 833 745.51 360 258 683.77 162 783 925.73 

ОПРЧР 2 013 738 981.00 1 731 463 546.00 282 275 435.00 9 348 1 997 1 356 836 392.30 1 356 836 392.30 1 170 797 390.72 532 851 347.76 

ОПДУ 626 033 504.00 532 128 481.00 93 905 023.00 145 114 230 544 566.70 230 544 566.70 195 962 881.66 48 174 496.21 

ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 314 308 235 060 290.13 235 060 290.13 199 801 246.84 98 629 315.93 

ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 1 1 199 494 660.00 199 494 660.00 199 494 660.00 186 457 683.97 

ПМДР 208 761 083.62 161 908 171.96 46 852 911.66 231 53 15 994 225.18 15 994 225.18 11 997 236.42 1 368 239.35 

ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 30 24 17 559 606.98 17 559 606.98 14 197 967.19 4 052 944.82 

ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 57 51 136 090 530.30 136 090 530.30 102 195 513.77 65 106 052.93 
ПРСР (за 
мерки по чл. 
9б, т.2 от 
ЗПЗП) 5 634 996 867.01 4 567 850 587.72 1 067 146 279.29 14 650 4 977 1 572 222 805.58 1 572 222 805.58 1 275 257 014.65 317 723 889.77 

ОБЩО 22 325 027 984.81 18 772 266 265.93 3 552 761 718.88 31 357 10 021 11 886 282 950.50 11 886 282 950.50 10 073 811 804.77 3 609 483 880.97 

Забележка: ** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента 

Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
по данни на ИСУН /стойностите са в лв./ към 12.03.2018 г.

то и на стойността с 
67,5%; 

„Сградно строител-
ство“ – забелязва се на-
маляване на броя склю-
чени договори с 1,7% и 
увеличаване на стой-
ността с 47,2%; 

„Енергийна  инфра-
структура“ – регистри-
ра спад на броя сключени 
договори с 19,8%, както 
и на стойността с 47% 

ВиК – отчита се ръст 
на броя сключени догово-
ри с 41,5%, както и на 
стойността с 36,8%. 

Тенде нци я  с прямо 
2016 г. - „Енергийна ин-
фраструктура“ запазва 
позицията си на водеща 
с най-голям брой склю-
чени договори. След нея 
се нареждат „Инженер-
на  инфраструктура“ , 
„Сградно строителство“ 
и ВиК. При стойността 
на сключените договори 
„Инженерна инфраструк-
тура“ заема водещото 
място пред „Енергийна 
инфраструктура“. След 
тях позициите си запаз-
ват „Сградно строител-
ство“ и ВиК. 

Сключени договори от 

фирми и консорциуми

Сключените договори 
за 2017 г. са 2764 бр. на 
стойност 2539 млн. лв., 
от които с:

 Фирми – 2210 бр. на 
стойност 1311 млн. лв.:

– Малки строителни 
фирми (до 49 човека) - 
1029 бр. на стойност 338 

млн. лв.;
– Средни строителни 

фирми (от 50 до 249 чо-
века) - 960 бр. на стой-
ност 618 млн. лв.; 

– Големи строителни 
фирми (над 250 човека) - 
174 бр. на стойност 350 
млн. лв.;

– Фирми без регис-
трация в ЦПРС - 47 бр. на 
стойност 5 млн. лв. 

 Консорциуми, обе-
динения ,  сдружения – 
554 бр. на стойност 1228 
млн. лв.

Сключени договори от 

фирми и консорциуми 

по вид строителство 

за 2017 г. 

„Инженерна инфра-
структура“ – 752 бр. на 
стойност 1323 млн. лв., 
от тях:

 Ф и р м и  –  о б щ о 
644 бр. на стойност 535 
млн. лв., от които:

– Малки строителни 
фирми - 172 сключени до-
говора на стойност 52 
млн. лв. 

– Средни строителни 
фирми - 349 сключени до-
говора на стойност 256 
млн. лв. 

– Големи строителни 
фирми - 103 сключени до-
говора на стойност 226 
млн. лв.

– Фирми без регис-
трация в ЦПРС - 20 склю-
чени договора на стой-
ност 1 млн. лв.

 Консорциуми, обе-
динения ,  сдружения – 
общо 108 сключени до-

говора на стойност 788 
млн. лв.

„Сградно строител-
ство“ – 715 бр. на стой-
ност 280 млн. лв. ,  от 
тях:

 Фирми – общо 601 
бр.  на  стойност 180 
млн. лв., от които:

– Малки строителни 
фирми - 407 сключени до-
говора на стойност 72 
млн. лв. 

– Средни строител-
ни фирми - 167 сключени 
договора на стойност 91 
млн. лв. 

– Големи строителни 
фирми - 9 сключени до-
говора на стойност 16 
млн. лв.

– Фирми без регис-
трация в ЦПРС - 18 склю-
чени договора на стой-
ност 1 млн. лв.

 Консорциуми, обе-
динения ,  сдружения – 
общо 114 сключени до-
говора на стойност 100 
млн. лв.

„Енергийна  инфра-
структура“ – 1123 бр. на 
стойност 683 млн. лв., 
от тях:

 Ф и р м и  –  о б щ о 
828 бр. на стойност 453 
млн. лв., от които:

– Малки строителни 
фирми - 419 сключени до-
говора на стойност 203 
млн. лв. 

– Средни строителни 
фирми - 355 сключени до-
говора на стойност 218 
млн. лв. 

– Големи строителни 
фирми - 46 сключени до-
говора на стойност 29 

млн. лв.
– Фирми без регис-

трация в ЦПРС - 8 склю-
чени договора на стой-
ност 3 млн. лв.

 Консорциуми, обе-
динения ,  сдружения – 
общо 295 сключени до-
говора на стойност 230 
млн. лв.

ВиК – 174 бр. на стой-
ност 253 млн. лв. ,  от 
тях:

 Ф и р м и  –  о б щ о 
137 бр. на стойност 142 
млн. лв., от които:

– Малки строителни 
фирми - 31 сключени до-
говора на стойност 11 
млн. лв. 

– Средни строителни 
фирми - 89 сключени до-
говора на стойност 52 
млн. лв. 

– Големи строителни 
фирми - 16 сключени до-
говора на стойност 79 
млн. лв.

–  Нерегистрирани 
фирми в ЦПРС - 1 склю-
чен договор на незначи-
телна стойност.

 Консорциуми, обе-
динения ,  сдружения  - 
общо 37 сключени дого-
вора на стойност 111 
млн. лв.

При фирмите, склю-
чили договори в „Инже-
нерна инфраструкту-
ра“, данните показват, 
че водещи по критерий 
„брой“ и „стойност“ са 
средните строителни 
компании. В „Сградно 
строителство“ по „брой“ 
сключени договори, во-
дещи са малките фирми, 

а по „стойност“ - сред-
ните. С най-голям брой 
сключени договори в 
„Енергийна инфраструк-
тура“ са малките, а по 
критерий „стойност“ 
водещи са  средните 
компании. При ВиК сред-
ните фирми са сключили 
най-голям брой договори, 
а по „стойност“ – голе-
мите строителни ком-
пании.

Анализът показва, 
че средните фирми до-
минират по критерий 
„стойност“ при сключе-
ните договори в „Инже-
нерна инфраструктура“, 
„Сградно строителство“ 
и  „ Енергийна  инфра -
структура“.  След тях 
остават големите ком-
пании във ВиК. При кон-
сорциумите най-голям 
брой сключени договори 
са в „Енергийна инфра-
структура“, а по „стой-
ност“ в „Инженерната 
инфраструктура“. 

Сключени договори 
от фирми и консорциуми 
по вид строителство – 
2016 - 2017 г.

 В „Инженерна ин-
фраструктура“  тен-
денцията се запазва. 
Фирмите са водещи 
по брой сключени дого-
вори, а консорциумите 
– по стойност. Спрямо 
2016 г. фирмите отчи-
тат ръст с 4% при броя 
на сключените догово-
ри, и на стойността с 
82,6%. Консорциумите 
регистрират спад на 
броя със 17,6% и ръст 

от 58,6% при стойност-
та.

 В „Сградно стро-
ителство“ тенденция-
та също не се променя. 
Фирмите остават воде-
щи както по брой склю-
чени договори, така и по 
стойност, като спрямо 
2016 г. фирмите отчи-
тат спад от 0,7% на 
броя и ръст с 52,5% при 
стойността. При консор-
циумите се наблюдава 
също спад на броя с 6,6% 
и ръст на стойността с 
38,9%.

 В „Енергийна инфра-
структура“ тенденция-
та остава същата. Фир-
мите са водещи както 
по брой сключени догово-
ри, така и по стойност, 
като спрямо 2016 г. фир-
мите регистрират спад 
от 20,9% при броя и от 
47,3% при стойността. 
При консорциумите тен-
денцията е спад както 
при броя с 16,4% така и 
при стойността с 46,4%. 

 При ВиК  фирми-
те остават водещи по 
„брой“ сключени догово-
ри, но също така заемат 
и първа позиция по стой-
ност на сключените до-
говори пред консорци-
умите. Спрямо 2016 г. 
фирмите регистрират 
значителен ръст както 
на броя със 73,4%, така и 
на стойността с 86,8%. 
При консорциумите тен-
денцията е спад с 15,9% 
при броя на сключените 
договори и ръст с 0,9% 
при стойността.
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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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Емил Христов

„Пътната безопасност 
е един от най-важните 
критерии за изграждане и 
поддържане на пътищата 
в страната“. Това заяви д-р 
ик.н. Николай Иванов, пред-
седател на УС на Българска 
браншова асоциация „Път-
на безопасност“ (ББАПБ) и 
член на УС на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ), на откриването на 
международната конферен-
ция „Пътна безопасност: 
Нови технологии и добри 
световни и европейски прак-
тики“. Тя се проведе в рам-
ките на календара на Бъл-
гарското председателство 
на Съвета на ЕС 2018 г. с 
подкрепата на Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството (МРРБ). Форумът 
се организира от ББАПБ, 
Международната пътна 
федерация и Европейската 
пътна федерация. Медиен 
партньор на събитието бе 
вестник „Строител“. Сред 
официалните гости бяха 
Николай Нанков, министър 
на регионалното развитие 
и благоустройството, Ан-
гел Попов, зам.-министър на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съобще-
нията, Стефан Балабанов, 
зам.-министър на вътреш-
ните работи, инж. Дончо 
Атанасов, председател на 
УС на Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ), д-р Уилям 
Соуел от Международна 
пътна федерация и др. На 
конференцията присъства-
ха още инж. Светослав Гло-
сов, член на УС на АПИ и по-
четен председател на КСБ, 
инж. Веселин Давидов, член 
на УС на АПИ, инж. Мирослав 
Мазнев, изп. директор на 
КСБ, инж. Николай Станков, 
съветник на министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството, депу-
тати, строители и експер-
ти в областта на пътната 
безопасност. 

„За мен е чест и огромно 
удоволствие да видя толко-
ва голям интерес към нашия 
международен форум. При-
съствието на над 350 гости 
доказва неговата важност 
и значимост за държавата“, 
подчерта още д-р Николай 
Иванов. Той поясни, че ос-
новната цел на събитието 
е представянето на 

актуалните тенденции и 

иновативни технологии 

в областта 

и изрази надежда да бъ-
дат обсъдени решения за 
подобряването на пътната 
безопасност.

„На базата на бъдещия 
дебат по темата „Стра-
тегическа рамка за пътна 
безопасност“ Европейската 
комисия изиска информация 
от всички държави за това 

какви са необходимите ре-
сурси и какви дейности ще 
бъдат предприети от съот-
ветната държава членка. 
По темата инфраструкту-
ра, в частта пътна безо-
пасност, подадохме мерки 
и дейности на стойност 
над 3,3 млрд. лв. към Минис-
терството на вътрешните 
работи, което е координа-
тор за България. От тях 
2,6 млрд. лв. са средствата 
по съществуващи пътища 
и около 730 млн. лв. са по 
предвидените за изграж-
дане до 2030 г. автомаги-
страли и скоростни трасе-
та“, информира министър 
Николай Нанков. Той припом-
ни, че вече второ десети-
летие ЕК полага целенасо-
чени усилия за подобряване 
на пътната безопасност 

във всички сегменти с цел 
намаляване на жертвите 
по пътищата. Министърът 
изтъкна, че години наред 
България е лидер в черната 
статистика на жертви по 
пътищата в Европа. Според 
него по тази тема трябва 
да бъде ангажирано цялото 
ни общество.

„Държавата полага не-
имоверни усилия през по-
следните 15 г. От 2007 г. 
до сега над 660 млн. лв. са 
инвестирани по републикан-
ските пътища само за по-
добряване на инфраструк-
турата, свързана с пътна 
безопасност – ограничи-
телни системи, вертикална, 
хоризонтална сигнализация, 
маркировка, табели и др., 
включително и в участъци 
с висока концентрация на 
пътнотранспортни произ-
шествия“, допълни Николай 
Нанков. 

По думите му около 
8 хил. км републикански и 12 
хил. км общински пътища се 
нуждаят от спешна цялост-
на рехабилитация. Според 
него практиката с кърпежа 
на дупките през последните 
30 г. трябва да бъде преус-
тановена. „Полагаме усилия 
да решим този проблем. Ще 
преминем към 

дълготрайна и цялостна 

рехабилитация на пъти-

щата. 

Това ще стане чрез въ-

веждането на ТОЛ систе-
мата, която няма да е пана-
цея, но ще осигури огромен 
ресурс. От нея се очаква 
три пъти по-висок приход, 
немалка част от който ще 
бъде насочен към подобрява-
не на пътната безопасност 
във всичките й аспекти“, ко-
ментира министърът. Нан-
ков поясни, че бюджетните 
средства на общинските 
администрации също ще 
бъдат използвани в това 
направление. Друга възмож-
ност за прилагане на та-
кива мерки е чрез третия 
пакет за мобилност, в рам-
ките на който ЕК стартира 
дискусиите по новата стра-
тегическа рамка за пътна 
безопасност. От думите му 
стана ясно, че има идея за 

създаването на нарочен 

инструмент, 

който ще финансира 
проекти, насочени към път-
ната безопасност. Той ще 
е под формата на фонд или 
конкретна програма и ще 
бъде за периода от 2020 
до 2030 г. Глобалната цел 
на европейско ниво за това 
време е жертвите по пъти-
щата да намалеят с 50%.

„Работим по надграж-
дане на системата на 
техническите прегледи 
и регистъра за състоя-
нието на всички превозни 
средства“, съобщи на свой 
ред зам.-министър Ангел 

Попов. По думите му, към 
момента е осигурена връз-
ка с Министерството на 
финансите за автоматич-
на справка за платените 
данъци на автомобилите, 
като се работи и по осъ-
ществяването на свърза-
ност със системите на 
Министерството на въ-
трешните работи и Коми-
сията за финансов надзор.

„Със софтуерно допъл-
ване на информационната 
система на техническите 
прегледи ще се създаде въз-
можност за трансфер в ре-
ално време на показанията 
от уредите към Централи-
зирана информационна сис-
тема, която автоматично 
ще определя валидността 
на измерените стойности и 
няма да допуска манипулира-
не на данните“, каза Попов. 
Той допълни, че в началото 
на май ще бъде готов об-
разецът на новия стикер 

за техническите прегледи, 
който ще бъде снабден с 
чип за дистанционен кон-
трол. Стикерът ще съдържа 
сведения за техническото и 
екологичното състояние на 
превозното средство. Зам.-
министър Ангел Попов из-
тъкна, че от изключителна 
важност за подобряването 
на пътната безопасност е и 

разделянето на Закона за 

движение по пътищата 

на три отделни норма-

тива.

Според инж. Дончо Ата-
насов трафикът в стра-
ната всяка година се уве-
личава с 10-15%, с което 
се повишава и броят на 
тежкотоварните автомо-
били. По думите му това 
създава повече проблеми 
за инфраструктурата, а 
финансирането продължава 
да недостига. „АПИ винаги 
е полагала огромни усилия 
за пътната безопасност в 
страната. Там, където мо-
жем да предотвратим ка-
тастрофи, реагираме, и то 
много бързо. Например пре-
ди време в участъка Бургас 
– Созопол загиваха годишно 
между 15 и 20 човека. От де-
сет години там почти няма 
жертви“, коментира инж. 
Атанасов. 

От изказването на 
инж. Атанасов стана ясно, 
че в рамките на 2018 г. ще 
стартират всички проце-
дури за строителството 

на АМ „Хемус“ до Велико 
Търново, както и най-теж-
ките участъци от АМ 
„Русе – Велико Търново“. В 
момента в ход е общест-
вената поръчка за участъ-
ка Мездра - Ботевград, а в 
края на април или средата 
на май ще стартират про-
цедурите за строителство 
и надзор на лот 3.2 на АМ 
„Струма“.

Инж. Веселин Давидов 
сподели пред присъстващи-
те, че винетната система 
не е най-справедливият 
начин за таксуване по пъ-

тищата. „Сега над 2/3 от 
приходите се формират от 
масовите превозни сред-
ства - леките автомоби-
ли. Те не нанасят сериозни 
поражения на инфраструк-
турата. Получава се така, 
че тежкотоварните авто-
мобили, които най-много 
разрушават настилката, 
допринасят най-малко за 
нейното изграждане. С ТОЛ 
системата искаме прихо-
дите да нараснат поне три 
пъти, което ще ни даде 
възможност за по-добро 
поддържане на пътищата“, 
каза инж. Давидов и подчер-
та, че доброто състояние 
на инфраструктурата е 
ключово за пътната безо-
пасност. 

Инж. Давидов припомни, 
че в АПИ бяха създадени две 
нови дирекции – за пътна 
безопасност и за информа-
ционни технологии и сис-
теми.

Това стана ясно на международна конференция на ББАПБ, на която вестник „Строител“ 
бе медиен партньор Снимки Румен Добрев и авторът
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Инж. Росен Колелиев, 
член на УС на КСБ, 
член-кореспондент 
Международна 
академия по наука, 
екология и 
безопастност

Напоследък в пресата 
и дори в специализирани-
те издания и официални 
сайтове по един или друг 
повод масово навлезе по-
нятието „превантивен 
ремонт на пътища“.

Считам, че това по-
нятие се използва без 
основание и не изразява 
точно и коректно пред-
видените ремонтни дей-
ности на пътя, изразява-
щи неговата същност.

Нещо повече, именно 
липсата на превантивен 
ремонт по пътищата е 
основен недостатък на 
пътната ни политика. 

Най-общо значението 
на думата „превенция“ е 
следното – предварител-
ни действия за предо-
твратяване или предпаз-
ване от някакво събитие. 

За съжаление такъв 
ремонт почти не се случ-
ва в България – ние ос-
тавяме пътят да рухне и 
след това го възстановя-
ваме, при такива пътна 
политика използването 
на понятието „преванти-
вен ремонт“ е неуместно 
и некоректно. 

С п о р е д  A A S H T O 
(The American Associa-
t i on  o f  S ta t e  H ighway 
Transportation Officials) 
превантивният ремонт 
е планирана стратегия 
за ефективно поддържа-
не на съществуващите 
пътища, предпазващо 
от бъдещи повреди и по-
добряващо функционал-
ното състояние на пътя, 
без да се увеличава капа-
цитетът.

Според larry Galehonse 
(Director of the National 
C e n t e r  fo r  Pave m e n t 
Preservation NCPP), дирек-
тор на Националния цен-
тър за превенция на път-
ните настилки в САЩ, 
пътят трябва да се под-
държа тогава, когато е 
в добро състояние, а не 
когато се повреди. Така 
се дават много по-мал-
ко средства. Пътните 
агенции никъде по света 
не разполагат с такива 
средства да ремонтират 
пътища си, ако не пола-
гат грижи за превенция-
та им.

Девизът на преван-
тивния ремонт е следни-
ят „Правилна технология 
на точното място в под-
ходящото време“.

Според американски-
те източници използва-
ните технологии за тази 
цел са: запълване на пук-
натини (crack seals), кое-
то включва и разливи за 
запълване на микропук-
натини (fog seal), повърх-
ностни обработки (chip 

seals), полагане на емул-
сионни смеси (slurry seals, 
micro surfacing) и само в 
редки случаи се прилага 
частично фрезоване и 
нов четирисантиметров 
горещ асфалт, разбира 
се, ако е необходимо и 
изкърпване на пътна на-
стилка (patching).

Поддръжка на настил-

ка – превенция или 

ремонт?

Фразата „поддръж-
ка на настилката” може 
да означава много неща, 
вариращи от просто по-
чистване или ремонт до 
ремонтиране на тежки 
поражения като дупки и 
коловози. Поддръжката 
може да включва различ-
ни подходи, основаващи 
се на това дали акцен-
тът е върху ремонт или 
превенция, преди да се 
случат пораженията. 

Една от целите, кои-
то всички дейности по 
поддръжката имат, е 
удължаването на жи-
вота на настилката. 

Пътните настилки се 
проектират за по-дълъг 
експлоатационен живот, 
а  дълготрайните на-
стилки означават пове-
че възможности за под-
дръжка през целия живот 
на настилката. За да се 
демонстрира полезност-
та на дълготрайната 
настилка, тя трябва да 
покаже по-ниска стой-
ност на жизнения ци-
къл от традиционните 
настилки във фактори 
като първоначална цена 
на строителството и 
поддръжката през нейния 
функционален живот. При 
този подход ниските раз-
ходи за поддръжката на 
настилката са полезни 
за успеха на пътната по-
литика на всяка страна. 

В а же н  ас п е к т  з а 
рентабилна поддръжка 
по време на жизнения 
цикъл на настилката е 
изборът и времето на 
дейностите по поддръж-
ката. Използването на 
правилната поддръжка в 
подходящото време ще 
Ви помогне да получите 

максимална полза. Това 
зависи отчасти и от 
състоянието на настил-
ката, и от това на какъв 
етап от жизнения ци- 
къл е.

Състоянието на на-
стилката в течение на 
времето може да бъде 
представено чрез крива, 
подобна на тази, показа-
на по-горе. Колкото по-
лошо става състояние-
то й, толкова по-скъпа 
е обработката, необхо-
дима за възстановяване 
на пътната настилка до 
добро състояние, така 
че трябва да приложите 
подходящата обработка 
в правилната част на 
тази крива. Една срав-
нително евтина преван-
тивна терапия по-рано 
в жизнения цикъл на на-
стилката, макар че може 
само да леко да подобри 
състоянието й, води до 
огромна разлика, ако въз-
намерявате да отложите 
или да избегнете необхо-
димостта от много по-
скъпа обработка по-къс-
но. 

Съществуват някол-
ко вида дейности за под-
държане на настилката, 
превантивен ремонт, ре-
хабилитацията и рекон-
струкцията. За по-добро 
разбиране на поддръжка-
та на настилката пома-
га да се има представа 
как се използват тези 
термини, в противен слу-
чай те може да изглеж-
дат припокриващи се и 
объркващи. Следните 
определения се използ-
ват от Федералната ад-
министрация на автома-
гистралите (FHWA):

П р е в ан т ив е н  р е -

монт: Програми, дейнос-
ти и дългосрочна стра-
тегия, която подобрява 
експлоатационните ка-
чества на настилките 
чрез използване на ин-
тегриран и рентабилен 
набор от практики, кои-
то удължават живота на 
настилките, подобряват 
безопасността и отго-
варят на очакванията на 
пътниците.

Рехабилитация на 

настилка: Структурни 
подобрения, които удъл-
жават експлоатацион-
ния живот на същест-
вуващата настилка и/
или подобряват нейната 
товароносимост.

Реконструкция на 

настилките: Замяна на 
цялата съществуваща 
структура на настил-
ката чрез поставяне на 
еквивалентна или под-
силена структура на на-
стилката.

Превантивният ре-
монт на настилката се 
отличава от рехабили-
тацията на настилката, 
защото не променя съ-
ществено конструктив-
ната или товароноси-
мостта на настилката. 
Превантивната поддръж-
ка трябва да е най-голя-
мата компонента на про-
грамата за опазване на 
настилките, докато дру-
гите видове поддръжки 
не могат да се считат 
за съхранение. Ето някои 
определения, които FHWA 
използва за различни ка-
тегории поддръжка:

Превантивна под-

дръжка: Планирана стра-
тегия за рентабилна 
обработка на съществу-
ваща пътна мрежа, коя-
то запазва настилката, 
забавя бъдещото влоша-
ване и поддържа или по-
добрява функционалното 
състояние на настилка-
та (без значително уве-
личаване на структурния 
капацитет).

Ко р и г и р а щ а  п о д -

дръжка: Дейности, из-
вършени в отговор на де-
фицит или недостатъци, 
които оказват отрица-
телно въздействие върху 
безопасната ефективна 
работа на съоръжението 
и бъдещата цялост на 
участъка на настилката.

Рутинна поддръж-

ка: Работа, планирана и 
изпълнявана на рутинна 
основа, за поддържане и 
запазване на състояние-
то на настилката или за 
реагиране на определени 
условия и случаи, като се 

възстановява настилка-
та до адекватно ниво на 
използване.

Превантивната под-
дръжка е най-ефектив-
на, когато настилката 
е структурно здрава и 
показва малко или ни-
какви щети. Примери за 
дейности за превантив-
на поддръжка включват 
повърхностни обработки, 
като например запечат-
ване или уплътняване, 
полагане на емулсионни 
смеси като тънък (не-
структурен) пласт. Ко-
гато вече съществува 
щета на настилката, 
поправката под формата 
на коригираща поддръж-
ка може да бъде по-под-
ходяща. Това включва 
обработки като ремонт 
и запълване на дупки и 
подмяна на твърди на-
стилки. По-малки дей-
ности като почистване 
на пътища или запълване 
на пукнатини могат да 
се считат за рутинна 
поддръжка.

Превенция и ремонт

В идеалния случай под-
дръжката на настилката 
ще бъде предимно пре-
вантивна, така че пъти-
щата винаги да са в до-
бра форма и никога да не 
са налице щети. Една до-
бре планирана програма 
за поддръжка, заедно със 
система за управление 
на настилките, може да 
помогне за постигането 
на това по икономически 
ефективен начин. В съ-
щото време е разумно да 
се гарантира, че имате 
възможност да извърш-
вате ремонт, когато е 
необходимо. Това ще Ви 
помогне да отговорите 
на непредвидени разви-
тия и да поддържате 
структурната цялост 
на настилката. Може да 
се каже, че пълната фи-
лософия за поддръжка на 
настилките не е само за 
предотвратяване или ре-
монт, а трябва да обхва-
ща и двете.

В българската норма-

Единична повърхностна обработка

Двойна повърхностна обработка

Снимки авторът

Превантивната поддръжка, когато пътната настилка е все още 

в добро състояние (горна стрелка), е значително по-евтина  

от обработката след ускоряване на влошаването на настилката 

(долна стрелка)

Горепосочената крива илюстрира различните видове дейности 

за удължаване „жизнения цикъл“ на настилката

Повърхностна обработка, подобна на това запечатване, може да се използва като превантивна 

поддръжка
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тивна уредба словосъче-
танието „превантивен 
ремонт“ не се среща в 
ЗУТ, Закона за пътищата, 
а само в Наредба №РД-
02-20-19 от 12.11.2012 г. 
за поддържане и текущ 
ремонт на пътища – в чл. 
2 (1) от тази наредба се 
казва, че „… Поддържане-
то на пътища служи за 
предпазване на пътища-
та от преждевременно 
износване…“.

Ра з л и к а т а  м ежд у 
нашата и световната 
практика за преванти-
вен ремонт не е в норма-
тивната база, а в това, 
че у нас не се планират 
и използват технологи-
ите, които се прилагат 
за удължаване на т.нар. 
„жизнен цикъл“ на пътна-
та настилка, тогава ко-
гато пътната настилка 
е в добро състояние – fog 
seal, chip seal, slurry seal 
и т.н.

Изчаква се настилка-
та да рухне и след това 
се изкърпва и преасфал-
тира обикновено с два 
пласта асфалтобетон, 
което е скъпо за данъко-
платеца.

П о з вол ява м  с и  да 
представя само една от 
технологиите за удължа-
ване на т.нар. „жизнен 
цикъл“ на настилката – 
много ефективна и поза-
бравена, която на Запад 
намира широко приложе-
ние.

Повърхностна  

обработка

Използва за обработ-
ка на повърхността на 
магистрали, пътища 1-4 
клас, селскостопански 
пътища, градски магис-
трали и пътища, паркин-
гови площи и др. 

Материалите, които 
се използват за повърх-

ностна обработка, са 
каменни фракции с оп-
ределени изисквания за 
зърнометрия и механична 
устойчивост и свързва-
що вещество. 

Каменните фракции 
се подбират в зависи-
мост от предназначение-
то и изискваното експло-
атационно поведение. За 
свързващо вещество се 
използват емулсии, поли-
мер модифицирани емул-
сии, разредени битуми, 
полимери модифицирани 
разредени битуми, пътни 
битуми полимер модифи-
цирани пътни битуми.

Технологии на изпъл-

нение

1. Изготвя се работна 
рецепта (лаборатория).

 Избира се типът 
на повърхностната обра-
ботка според предназна-

чението и категорията 
на пътя.

 Определят се коли-
чествата на материали-
те фракция и свързващо 
вещество за повърхност-
ната обработка.

 Определят се ха-
рактеристиките на об-
работената повърхност.

2. Изкърпва се учас-
тъкът за повърхностна 
обработка с асфалтова 
смес или с локална по-
върхностна обработка.

3. Попълват се всич-
ки пукнатини на пътното 
платно.

4. Измерват се тем-
пературите на въздуха, 
основата и свързващото 
вещество (40÷85°С). Не 
се допуска изпълнение на 
повърхностна обработка 
при температури на въз-
духа под 10°С.

5. Почиства се по-
върхността на участъка 
за повърхностна обра-
ботка от прах и замър-
сявания чрез измитане с 
мотометачки.

6. Извършва се полево 
измерване точността на 
разпръскване на фракция 
и свързващо вещество 
на машините според за-
дадената рецепта.

7. Машинно се раз-
пръсква свързващо ве-
щество с устройство за 
прецизно дозиране на ко-
личеството, като пред-
варително се настройва 

позицията на гредата 
и позицията на дюзите 
(15÷30°).

Особено важно е да 
не се допусне „изпотява-
не” (голямо количество 
свързващо вещество) 
или набраздяване (учас-
тъци без свързващо ве-
щество) на настилката. 

8. Машинно се раз-
пръсква фракция с ус-
тройство за прецизно 
дозиране на количество-
то на разпръскване.

9. Уплътняват се по-
ложените материали с 
гумен валяк, като трябва 

да има минимум три пре-
минавания през точка. 

10. Почиства се по-
върхността на участъка 
с повърхностна обработ-
ка от излишното количе-
ство и недобре залепени 
със свързващо вещество 
каменни фракции чрез из-
митане с мотометачки 
- 8÷12 часа след приключ-
ване на работите.

11. Участъкът се от-
варя за движение едва 
след напълно втвърдява-
не на свързващото ве-
щество, за да се избегне 
отлепяне на фракции от 
инерционни усилия на ав-
томобилното движение. 
Времето зависи от вида 
на свързващото веще-
ство, температурата на 
въздуха и настилката и 
лабораторните тестове.

Важно! За постига-

не на добър резултат 
при извършване на по-
върхностна обработка 
особено внимание да се 
обърне на:

 Разпръскването на 
емулсията да е равномер-
но (без пропуснати зони). 
Да се емулсира дължина, 
която може да се обрабо-
ти с фракция и уплътни 
за време до втвърдява-
нето на свързващото 
вещество (фракцията 
няма да залепне и да се 
разпредели).

 Машината за раз-
пръскване на фракция 

трябва да се движи непо-
средствено след гудро-
натора, за да няма из-
тичане на емулсия и да 
може да остане време на 
валяка да уплътни.

 Валякът трябва да 
е приключил уплътнява-
нето до изтичане вре-
мето за втвърдяване на 
свързващото вещество.

 За избягване отле-
пянето на фракцията от 
пласта емулсия трябва 
да не се допуска движе-
ние по участъка мин. 24 
часа.

Повърхностна обра-
ботка е изпълнена от 
фирма „Пътища и мосто-
ве“ – Варна, с единствена-
та у нас машина Secmair 
за синхронно полагане на 
емулсия и фракции.

Изпълнени са няколко 
експериментални обек-
та,  на които вместо 
асфалтово покритие от 
4 см е положена двойна 
повърхностна обработка 
с полимер модифицирана 
емулсия. Равносметката 
е оптимистична – ка-
чествено покритие на 
ниска цена. В единия от 
обектите – ТИР паркинг 

на завод „Агрополихим 
Девня”, повърхностната 
обработка е използвана 
като нов пласт върху 
трошенокаменна настил-
ка, а в другите два слу-
чая – улица в гр. Белослав 
и четвъртокласен път 
в община Дългопол, се 
ползва като повърхнос-
тен пласт след изкърп-
ване. 

Защо не използваме 

и още по-важно защо 

не се възлагат дей-

ности по превантивен 

ремонт

Според мен основните 
са:

1) Липса на дългосроч-
на програма по ведом-
ствата.

2) Поради недоста-
тъчна осведоменост на 
възложителя.

3) Технологиите, ха-
рактерни за „преван-
тивен ремонт“,  не са 
усвоени от фирмите из-
пълнители.

4) Липса на ефекти-
вен контрол от контрол-
ните органи, които тряб-
ва да следят спазването 
на изискванията (чл. 137 
от ЗУТ и т. 42, т. 43 и т. 
43 от Допълнителните 
разпоредби).

В заключение пред-
лагам да се предизвика 
широка дискусия за начи-
на на съставяне и изпъл-
нение на програмите за 
поддържане на пътната 
мрежа (републиканска и 
общинска). 

При  всички  случаи 
това би довело до по-
стигане на по-голяма 
ефективност при изра-
зходването на публични-
те средства. 

Разпръскването в участъка започва със застлана върху цялата напречна ширина на разпръскване 

лента с ширина до 1 м

Разпръскването на фракцията трябва да стане непосредствено след разлива на свързващото вещество, за да се 

осигури добро сцепление, не изтичането му или концентрацията му в отделни зони - в интервал 0-60 сек.
Участъците с проблеми по т. 7 се 

ремонтират още при изпълнението на 

повърхностната обработка

TIR паркинг на „Агрополихим Девня”
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вили във Флорида и шикоз-
ните резиденции в Лондон.

Адолф Пелснер е роден 
през 1928 г. в Моленбек 
Сен Жан, община Брюксел. 
Баща му бил майстор на 
дървени шкафове. Млади-
ят Адо, обаче се увлякъл 
по метала и се научил как 
да работи с него в ковач-
ница в съседен малък град. 
Отивайки в Германия в 
края на 50-те години, той 
вижда разнообразието и 
красотата на минерали-
те и те така го очароват, 
че напълно променя стила, 
техниката и специализа-
цията си.

В следващите години 

дизайнерът търсел, купу-
вал и сам събирал камъни, 
като скитал по плажовете 
на Па дьо Кале, Франция, 
или по равнините на Ари-
зона, САЩ. Адо пожелал да 
прави „декоративни неща, 
които хората биха иска-
ли да гледат и да гледат” 

едва след като бил хипно-
тизиран от голямо пано на 
великия Густав Климт, из-
ложено в Palais Stoclet. 

Съпругата  на  Адо 
Югет Шал била професио-
нален гемолог и не само му 
помагала да се ориентира 
в огромното разнообра-

зие на полускъпоценните 
камъни, но и притежавала 
бизнес проницателност, 
благодарение на която 
той постигал големи ус-
пехи. През 1961 г. именно 
тя открива Galerie Chale 
на улица „Ливурн” в Брюк-
сел и още на следващата 
година там започва да 

продава инкрустираните 
маси на Адо и други деко-
ративни предмети, като 
предлага и работите на 
белгийския скулптор Оли-
вие Стребел, бижута на 
Емил Супли, както и твор-
би на немски художници. 
Галерията, която в крайна 
сметка се премества на 
модерния булевард „Луиз”, 
е посещавана от крал-

ски особи, като оттам е 
закупен дори подарък за 
Жорж Помпиду, който е по-
лучил в годините му като 
президент на Франция. 
Предмети за декорация на 
Шал притежавала и прин-
цеса Даяна, както и един 
от кацлерите на Германия 
Хелмут Кол. 

През 1967 г. архите-
ктът Анри Монтуа поръ-
чал на белгиеца 25 ниски 
маси за интериора на 
хотел „Брюксел Хилтън”. 
Друг крайъгълен камък в 
биографията на майсто-
ра е запознанството му с 
известния парижки гале-
рист Ив Гасту. От 2000 г. 
Gallerie Yves Gastou пред-
ставя неговите произве-
дения и ги разнася из всич-
ки ключови панаири от 
Базел до Ню Йорк. Цените 
за шедьоврите на Шал за-
почват от 40 хил. евро.

Сле д  с мъ рт т а  н а 
съпругата на белгиеца 
студиото управлява дъ-
щеря им Илона Шал. На 

първия  етаж тя под-
режда изложбена зала, 
където постоянно има 
по около 15 от последни-
те творби на майстора. 
Самият Адо Шал, който 
през 2018 г. празнува 90 
години, рядко се отбива 
при гостите, но продъл-
жава да избира камъни и 
да рисува скици на нови и 
нови маси.

Съвсем  различно 
измерение има камъ-
кът в  творбите на 
парижката дизайнерка 
Виктория Вилмот. Тя е 
дъщеря на известния 
архитект Жан-Мишел 
Вилмот и е завършила 
престижната парижка 
школа в Камондо, спе-
циалност „Интериорна архитектура“. После учи 
в Кралския колеж по изкуствата в Лондон, а през 
2008 г. се завръща в Париж и открива собственото 
студио VW. 

Първите й самостоятелни изложби са в парижка-
та Tool Galleries и в брюкселския клон на аукционната 
къща Pierre Berge & Associes. Благодарение на ясната 
геометрия във всички създадени от нея мебели (пре-
ди всичко маси) те са функционални, но и скулптурни. 
Те са във всякакъв 
мащаб - от миниа-
тюрни бижута до 
огромни паркови 
предмети. 

Виктория успя-
ва да направи абсо-
лютно съвременни 
неща, които имат 
здравината  на 
древни археологи-
чески артефакти. 
Тя знае как да нала-
га своето виждане 
за изискан пуризъм 
и в същото време 
да създава чувство 
за мода на брутал-
ността.

Виктория Вилмот:  

Елица Илчева

Брюкселският май-
стор Адо Шал (Ado Chale) 
отдавна е един от най-
разпознаваемите дизай-
нери. В продължение на 
половин век той прави 
декоративни предмети, 
които привличат погле-
дите като свръхмощни 
магнити. Масите му са с 
твърди полирани плотове 
от многоцветни нефрити, 

тюркоаз, червен яспис, 
ахат, злато, хематит, 
черен оникс, лазурит. Еди-
ничните огромни или хиля-
ди миниатюрни парчета 
полускъпоценни камъни са 
вградени с акрилна смо-
ла и полирани с диамант. 
За части от дизайна на 
предметите си използва и 
бронз, стомана, алуминий, 
дори кост. Съчетанията 
му могат да се видят в 
най-бляскавите ресторан-
ти в Париж, в луксозните 
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Обектът ще бъде готов през 2022 г.

Страницата 
подготви 
Емил Христов

Френският художест-
вен колектив Les Machines 
de L’ile започна работа по 
плановете си за изграж-
дането на най-голямата 
висяща градина в света. 
Тя ще е с мащаба на тези 
от древния Вавилон, опре-
деляни като едно от Се-
демте чудеса на света. 
Проектът ще носи името 
„Дървото на чаплата“. Той 
ще представлява интерак-
тивна градина, която ще 
се простира в долината 

Лоара във Франция на площ 
от близо 50 м в диаметър 
и на височина около 35 м. 
По думите на авторите 
постройката ще приканва 
гостите да се изкачат по 
лабиринтообразните кло-
ни и да се повозят на една 
от двете механични чапли 
на върха, които буквално 
ще осигуряват птичи по-
глед към околностите на 
долината Лоара.

„Дървото на чаплата“ 
е третата част от го-
лям художествен проект, 
наречен „Машинният ос-
тров“, който творците 
са започнали още през 

2007 г. Той е вдъхновен от 
творбите на Жул Верн и 
Леонардо да Винчи. Артис-
тичният проект включва 
„Големият слон“ и „Ма-
шинната галерия“, както 
и „Въртележката на мор-
ските светове“. 

В новия обект автори-
те залагат на голямо сто-
манено дърво с тегло около 
1500 тона, което ще има 22 
широки „клона“. Те ще бъ-
дат изградени като пеше-
ходни пътеки, които ще са 
достъпни от спираловидно 
стълбище вътре в „дънера“ 
на дървото. Посетителите 
ще могат да се подават 

навън от „ствола“ на раз-
лична височина, откъдето 
ще виждат многобройните 
пътеки. Те ще са обвити 
в зеленина и ще създават 

пищна екосистема от вися-
ща растителност.

„Дървото на чаплата“ 
трябва да бъде готово 
през 2022 г. Проектът за 

35 млн. евро се финанси-
ра чрез публично-частно 
партньорство, като ар-
тистичният екип търси и 
допълнителни средства.

Безпилотни летящи таксита ще бъдат тествани в 
Нова Зеландия. Апаратите са създадени от фирмата Kitty 
Hawk, която има амбицията да ги въведе в експлоатация. 
Иновативният проект е финансиран от съоснователя на 
Google Лари Пейдж. Плановете предвиждат стартиране 
на търговска мрежа от летящи таксита до три години.

По думите на премиера на Нова Зеландия Джасинда 
Ардерн „с вълнуващи проекти като този страната ще 
постигне амбициозната си цел да стане нулевовъгле-
родна до 2050 г.“

Самолетът на Kitty Hawk е наречен Cora и има пробег 
от около 100 км. 12 независими витла задвижват маши-
ната, за да може да излита и да се приземява вертикално 
като хеликоптер. Целта е Cora да няма нужда от писта 
при издигане и кацане.

С дължина на крилете от 10,8 м таксито може да 
лети на височина между 150 и 900 м над земята при ско-
рост до 175 км/ч. За момента машината е пригодена за 
двама пътници. 

Kitty Hawk не възнамерява да продава своите Cora, 
а само да оперира търговски мрежи от летящите ус-
тройства. Компанията разработва и приложение, позво-
ляващо на пътниците да си поръчат лесно безпилотно 
такси.

Goodyear разкри проекта си за нова автомобилна 
гума, наречена Oxygene. В нея ще бъде интегриран жив 
мъх, който ще спомага за подобряване на качеството на 
въздуха при шофиране. Той ще изсмуква въглероден диок-
сид от атмосферата и ще освобождава кислород. Енер-
гията, генерирана от тази фотосинтеза, ще задейства 
лампичка, която ще е на самата гума. Тя ще сигнализира 
на пешеходците дали водачът завива, спира и т.н.

Oxygene ще се изработва на 3D принтер, който ще 
използва рециклиран материал за направата й. Мъхът 
ще расте в страничната стена на гумата, като ще 
абсорбира влага през нишки в протектора. 

Австралийският архитект Мар-
шал Блечър и датчанинът Магнус 
Марбджър от дизайнерското студио 
„Фокстрот“ са проектирали експе-
риментален плаващ остров, носещ 
името CPH-O1. Той плува благода-
рение на рециклирани пластмасови 
бутилки. Площта му е 65 кв. м, а на 
него е засадено дръвче. CPH-О1 слу-
жи като място за почивка и допъл-
нителни приключения за жителите 
на града, като те могат да стигнат 
до острова с лодка или каяк. Идеята 
на проекта е да се създадат повече 
плаващи обществени зони във водно-
то пространство на града. Те ще са 
идеално място за провеждане на ин-
тересни събития. Първото от този 
тип се очаква да се състои през про-
летта, когато CPH-О1 ще е домакин 
на серия лекции, посветени на тема-
та за бъдещето на пристанищните 
градове.

Експериментът е стартирал 
през 2017 г. с подкрепата на местна-
та програма Kulturhavn365. CPH-О1 е 
построен ръчно в корабоплавателни-
те заводи в Копенхаген, използвайки 
традиционни техники за изграждане 
на дървени лодки.

Дизайнерите се надяват да из-

пълнят още осем острова и така 
да изградят архипелаг. На бъдещи-
те плаващи структури може да има 
сауна, ферми за миди, градини и дори 
кафене, като всички ще бъдат отво-
рени за обществеността. Острови-
те могат да бъдат свързани или да 
са поотделно. 

През  март 
ще бъде възо-
бновено строи-
телството на 
най-високата 
сграда в света 
Jeddah Tower в 
Саудитска Ара-
бия. Тя е дело на 
архитектите 
от Adrian Smith 
и  Go rdon  G i l l 
Architecture, кои-
то предвиждат 
обектът да се 
издига до 1000 м. До момента са реализирани 63 
етажа от него. 

Според първоначалните разчети небостър-
гачът ще струва 1,5 млрд. долара. Проектът 
се финансира от корпорацията Jeddah. Според 
главния изпълнителен директор Муниб Хамуд из-
граждането на тази кула е истинско предизвика-
телство, така че закъснението не е напълно не-
очаквано. По думите му подобна височина никога 
не е била достигана преди и изисква много до-
пълнителна работа, включително от експерти, 
които проверяват кулата всяка седмица, за да 
се уверят, че тя е напълно стабилна. „Надявам 
се, че ще възстановим графика си и ще завър-
шим напълно Jeddah Tower през 2020 г.“, заявил 
още той.

Изследователи от университета Соочу в Китай са разработи-
ли слънчев панел, който може да генерира енергия и от дъждовните 
капки. Технологията е в състояние да се справи с един от най-голе-
мите проблеми на слънчевата енергия – лошото време.

Устройството използва два слоя прозрачен полимер, които са 
поставени върху слънчева фотоволтаична (PV) клетка. Триенето 
на дъждовните капки, които се плъзгат върху повърхността на 
съоръжението, създава статично електричество.

Екипът планира да изследва възможностите за интегрирането 
на тези устройства. Учените работят и по ефективността на 
изходната мощност, която трябва да бъде подобрена още, за да 
има добро практическо приложение.

Шведският мебелен гигант IKEA е компанията с най-мно-
го вятърни турбини в света. Фирмата притежава 416 вятър-
ни турбини и 750 000 слънчеви панела. През 2017 г. генерира-
ната от тях енергия е била достатъчна, за да покрие 73% 
от нуждите на IKEA. Компанията обяви, че си е поставила 
за цел да осигурява 100% от енергията си от възобновяеми 
източници до 2020 г. С това обещание тя се присъедини към 
инициативата RE100 на Climate Group.

Наред с това IKEA отбелязва, че продажбите на продукти 
от серията „устойчив живот у дома“ са се утроили миналата 
година. Тя включва 500 продукта като системи за пестене 
на вода и за енергийна ефективност, технологии за управле-
ние на отпадъци и инструменти за добив на възобновяема 
енергия.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата 
подготви 
Мартин Динчев

Великият испански те-
нор Хосе Карерас ще за-
радва българската публика 
с концерт на 21 октомври 
в зала „Арена Армеец“. 
Патрон на грандиозното 
събитие ще бъде футбол-
ната ни легенда Христо 
Стоичков, който ще се при-
бере в България специално 
за музикалния спектакъл на 
Маестрото.

Единият от знаменити-
те „Трима тенори” ще изле-
зе отново пред многоброй-
ните си почитатели у нас, 
въпреки че е разредил до 
максимум участията си на 
голяма сцена. Изненадваща-
та визита на Хосе Карерас 
в София е още едно доказа-
телство за дългогодишно-
то приятелство и дълбоко 
уважение, което свързва 
великия тенор и Христо 
Стоичков.   

В концерта ще се вклю-
чи и новата оперна сенза-
ция на България – Росен 

Ненчев. 36-годишният те-
нор с глас като природна 
стихия е солист на нацио-
налната ни опера и е един 
от 22-мата избрани от цял 
свят във втория майстор-
ски клас на Хосе Карерас.

„Има изключително 
красив лиричен глас, кой-

то много ми харесва. Пее 
с чувство, с усет, с дина-
мика“, споделя Карерас за 
Росен Ненчев.

От своя страна Нен-
чев също не пести ком-
плименти за златния глас 
на операта. „Маестрото 
е невероятен човек. Има 

силна аура около себе си. 
Съветът, който ми даде и 
винаги ще помня, е да бъда 
себе си“, не крие възхище-
нието си младият тенор.

Билетите за събитие-
то са на цени между 70 и 
180 лв. в разпространител-
ската мрежа на Eventim.

Животът на Виктория е вдъхновил десетки до-
кументални и художествени филмови, театрални 
и телевизионни адаптации през годините. Тази 
биография, която съчетава факти и художест-
вени елементи, предлага изчерпателен, интели-
гентен и прецизен очерк за невероятния живот 
на една велика личност. Творбата се превръща в 
поетичен и същевременно с това точен разказ за 
монарха, стоял начело на Британската империя в 
продължение на 63 години.

Издадена за първи път през 1921 г., книгата 
на Литън Стрейчи за кралица Виктория предиз-
виква истинска революция в изкуството на би-
ографиите. Писателят използва елементи от 
романтичната фикция и мелодрамата, съчетава 
психологическия разбор и симпатията с дързост 
и остроумие, за да създаде топъл, хумористичен 
и много човешки портрет на тази емблематична 
фигура. 

Кралица Виктория става символ на англий-
ската нация, на Британската империя, на сдър-
жаното и образцово поведение и личния морал. 
Управлението й е период на дълбоки обществени, 
икономически, военни и технологични промени в 
Обединеното кралство и териториална експан-
зия на Британската империя. В книгата Виктория 
приема много роли – на дете със силна воля и бу-
рен нрав, на млада кралица, на всеотдайна съпру-
га, на майка и на вдовица.

Не по-малко интригуващо са описани нейните 
взаимоотношения с любимия й Алберт, след чиято 
смърт Виктория не сваля траура до края на жи-
вота си, с двама от десетте министър-предсе-
датели по време на нейното управление - Робърт 
Пийл и Бенджамин Дизраели, както и с главния ло-
вец на замъка „Уиндзор“ Джон Браун, към когото тя 
е силно привързана.

Литън Стрейчи е английски писател, поет, 
критик и един от основателите  и видните пред-
ставители на литературния кръг „Блумсбъри“ – 
общност на интелектуалци, писатели и художни-
ци, сред които Вирджиния Улф, Катрин Мансфийлд, 
Бъртранд Ръсел, Лудвиг Витгенщайн и Джон 
Кейнс. Стрейчи става известен с нов стил при пи-
сането на биографии, при който психологическият 
разбор и симпатията се съчетават с дързост и 
остроумие.

След 16-годишна пауза 
един от най-известните 
родни режисьори – Нико-
лай Волев, се завръща с 
една история за любовен 
триъгълник. Новият филм 
на създателя на леген-
дарните „Да обичаш на 
инат“ и „Господин за един 
ден“ ни среща с успешен 
в миналото драматург, 
изгубил творческото си 
вдъхновение и тръпка-
та от брака. Докато се 
разхожда с джипа си сред 
красотата на българ-
ските планини, застаря-

ващият творец среща 
прелестна муза на прага 
на женствеността. Бли-
зостта между 55-годиш-
ния Стефан и 19-годиш-
ната Салия, която търси 
душата си без посока, 
прераства в силна при-
вързаност. Платонична-
та им връзка се движи по 
ръба на бръснача и причи-
нява дълбоко страдание 
на дългогодишната пре-
дана съпруга на драма-
турга - актрисата Лидия.

„Сюжетът е съвре-
менна любовна история. 

Въпреки младостта си братята 
Лукас (24 г.) и Артур Юсен (21 г.) от-
давна са част от световния концер-
тен свят. Независимо дали излизат 
на сцената като дует или солови ар-
тисти, те са обичани от публиката 
и признати от музикални критици по 
цял свят. Диригентът Михаел Шьон-
ванд описва работата си с двамата 
братя пианисти: „Това е като да уп-
равляваш два автомобила BMW едно-
временно“.

Лукас и Артур започват да сви-
рят на пиано още от ранна детска 
възраст. През 2001 г. Лукас достига 
до финала на тридневен пиано фести-
вал в Ротердам, а през 2004 г. Артур 
е избран за „Млад музикален талант 
на годината“ на националния конкурс 
на фондация „Млад музикален талант‘. 
През 2005 г. по покана на известната 

пианистка Мариа Жоао Пирес братя-
та заминават да учат в Португалия и 
Бразилия за период от 1 година. През 
2011 г. те са удостоени с престиж-
ното отличие Concertgebouw Young 
Talent Award, а през 2013 г. печелят 
наградата на публиката на фестива-
ла Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.

Младите виртуози са свирили с 
почти всички симфонични оркестри 
в Холандия, както и със световно 
признатите The Dallas Symphony 
Orchestra, Hong Kong Philharmonic 
Orchestra, London Chamber Orchestra, 
MDR Sinfonie Orchester и Shanghai 
Symphony Orchestra. Към професио-
налния им опит се прибавя и сътруд-

ничеството им с редица известни 
музиканти като пианиста Ланг Ланг, 
с който Лукас свири на концерта 
Prinsengracht Concert в Амстердам 
през 2006 г.

През 2010 г. те подписват звукоза-
писен договор с Deutsche Grammophon 
и дебютният им албум с произведе-
ния на Бетовен получава платинен 
статус по продажби и е удостоен с 
награда на публиката Edison Klassiek 
Publieksprijs. Втората им творба, коя-
то е с музика на Шуберт, получава 
златен статус, а след него музикан-
тите посвещават проект на популяр-
ни френски пиано композиции, озагла-
вен Jeux.

През октомври 2013 г. Лукас и 
Артур представят проекта Together 
- произведение за две пиана, компози-
рано специално за тях от Тео Ловен-
ди. През 2014 г. братята придружават 
краля и кралицата на Холандия по вре-
ме на първата им визита в Полша.

През 2015 г. излиза и четвъртият 
им албум, посветен на два концерта 
за пиано от Моцарт.

Младите пианисти са 
признати от публиката и 
музикалните критици по 

цял свят

Разказвам за проблеми-
те на една дългогодишна 
брачна двойка, за заста-
ряването, за творческо-
то изхабяване, за необ-
ходимостта от свежест 
в личните отношения, 
както и за избора на път 
в живота – дали да съх-
раниш духовността си, 
или да преследваш мате-
риалното, парите...  Ос-
новната идея за филма 
се зароди, когато заме-
них Странджа и морето 
с Банско. За моя радост 
в този район е остана-
ла някаква чистота. По-
действа ми обнадеждава-
що природата, съхранена 
и неунищожена от съвре-
мието“, споделя Николай 
Волев.

Патрон на грандиозното събитие 
ще бъде футболната ни легенда Христо Стоичков
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Крал Артур е централ-
на фигура в митологията 
на Великобритания. Въпре-
ки това и до днес има раз-
ногласия по въпроса дали 
Артур или личността, 
вдъхновила неговия образ, 
наистина са съществува-
ли, както и за това кога и 
къде точно е живял. Ис-
ториците все още не са 
намерили доказателства 
за неговото присъствие. 
Това дава възможност на 
много места във Велико-
британия да си припис-
ват част от легендите 
за крал Артур и по този 
начин да привличат хиля-
ди туристи. Точно такъв 
е Уинчестър - старинно 
малко градче в графство 
Хемпшир, разположено в 
западния край на природ-
ния резерват Уест Даунс, 
през което протича краси-
вата река Ичън.  

Уинчестър е добре из-
вестен със своя замък, 
построен през XII век. В 
него се намира Грейт хол, 
възстановена някъде меж-
ду 1222 г. и 1235 г. Смята 

се, че във Великата зала 
се намира оригиналната 
Кръгла маса на крал Ар-
тур. Всъщност тя датира 
от доста по-късен период 
в сравнение с годините, 
през които се твърди, че 
е живял кралят. Въпреки 
това към нея има значите-
лен интерес и тя привлича 
много туристи. 

Първоначално масата 
е била боядисана, но после 
е изрисувана за крал Хенри 
VIII през 1522 г. Имената 
на Артур и 

легендарните рицари на 

Кръглата маса 

са  изписани  около  
ръба й. 

Уинчестър е много 
старо място с изключи-
телно богата история. 
Смята се, че се развива 
от римския град Вента 
Белгарум, който на свой 
ред е наследник на сели-
ще от желязната епоха. 
През X - XI век Уинчестър 
е бил английска столица по 
времето на крал Алфред 
Велики. Любопитна исто-
рическа подробност е и че 
градът е сочен за родно 
място на крикета.

Разходката Ви може 
да започне от компактния 
център. Той има много при-
ятна атмосфера със свои-
те тесни пешеходни улици 
и издадени над тях еркери 
на средновековните къщи. 
Допълнителен чар му при-
дава реката, която в тази 
част на Уинчестър се раз-
деля на много канали. 

В старият град мо-
гат да се видят множе-
ство интересни малки 
магазинчета, особено в 
преките на пешеходната 
„Хай Стрийт“. В този ра-
йон са разположени и три 
забележителни бронзо-
ви скулптури от XIX и XX 
век. Най-ранната е мону-
менталната статуя на 
кралица Виктория от сър 
Алфред Гилбърт, известен 
също като скулптора на 
Ерос на площад „Пикади-
ли” в Лондон. Втората е 
на крал Алфред с вдигнат 
меч, а последната е модер-
на фигура на кон и ездач 
от Елизабет Фринк. 

Сред популярните град-
ски ансамбли е и Маслени-
ят кръст, известен още 
като Buttercross. Той да-

тира от XV век и включва 
12 статуи на Дева Мария, 
светии и различни истори-
чески личности. Наричан е 
така, защото е издигнат 
от глобите, налагани на 
ядящите масло през време 
на пости.

Безспорно най-голяма-
та забележителност е 

катедралата в Уинчестър,

Посветена е на Све-
тата Троица св. Петър, 
св. Павел и св. Суитън. Тук 
се намира лобното място 
на св. Суитън, което е ва-
жен обект на поклонение, 
свързан с Кентърбъри и 
със старинния Поклонни-
чески път. 

Строителството на 
катедралата в Уинчестър 
започва през 1089 г. Тя е 
изградена върху развали-
ните на саксонска църква 
от камък, добит в карие-
рите на близкия остров 
Уайт. Това е една от най-
големите катедрали в Ан-
глия и най-дългата средно-
вековна – 160 м. Прочута 
е със своя дванайсетерке-
рен кораб. Цели 14 камбани 
озвучават тържествено 
Уинчестър, като най-теж-

ката от тях е с внушител-
ните 1,81 тона.

Прелестната кате-
драла е вдъхновила ре-
дица световно признати 
творци. През 2005 г. в нея 
е заснета част от екра-
низацията на бестселъра 
на Дан Браун „Шифърът на 
Леонардо”. 

Поклонниците на лите-
ратурата посещават Уин-
честър заради гробницата 
на Джейн Остин, която е 
в катедралата. Съвсем 
близо е и нейният дом 
Чотън Котидж, на 24 км 
западно от града, където 
са написани много от най-
великите й творби. Джейн 
Остин се премества тук 

от съседния Чаутън през 
1817 г.

Тази пасторална об-
ласт е златна жила за 
вдъхновението и на един 
по-късен титан на лите-
ратурата – Томас Харди, 
който се преселва в Уин-
честър от съседния Дор-
сет.

В района на катедрала-
та има множество краси-
ви постройки, в това чис-
ло сградата на деканата 
от XIII в., облицованият с 
греди Чейни Хол от XV в. и 
Пилгримс Хол – най-стара-
та къща в Англия с покрив-
на конструкция от свобод-
но носещи греди.

Друга значима забеле-
жителност е 

Замъкът на Норманския 

епископ Уолси,

датиращ от 1110 г., 
който стои на мястото 
на по-ранна саксонска 

структура. Той е усъвър-
шенстван от Анри де Блоа 
по време на царуването на 
брат му Стефан. През XVI 
век Кралица Мария Тюдор 
и крал Филип II Испански са 
били гости непосредстве-
но преди сватбата им.

Любопитна за тури-
стите е Сити Мил – въз-
становена през 1744 г. 
воденица на река Ичън, 
която функционира и днес. 
Спомената е за пръв път 
в „Книгата на Страшния 

 съд” от 1086 г. Освен нея 
интерес представлява и 
Уестгейт – една от двете 
запазени градски порти, 
която е музей.

Градът е световно из-
вестен с 

„Уинчестър колидж“

 - най-старото дейст-
ващо училище в страната. 
Учебното заведение включ-
ва Стражевата сграда от 
XIV в., галерия със сводо-
ве около вътрешния двор, 
тържествена зала и вели-
колепен параклис.

Интерес представлява 
и приютът на болницата 
„Св. Кръст”, построена 
в началото на XII в. Днес 
туристите могат да полу-
чат, ако поискат, безплат-
но „подаянието за стран-
ници” - хляб и силна бира. 

След всичко това не 
бива да се учудваме, че 
Уинчестър е обявен за 
най-доброто място за жи-
веене във Великобритания 
от пътеводител на „Сънди 
Таймс“ за 2016 г. Той е по-
лучил тази титла заради 
богатото му минало, съче-
тано с модерния свят, до-
брите училища, отличните 
ресторанти и приятелски 
настроените жители.

Катедралата на Уинчестър

Скулптурният ансамбъл 

Масленият кръст

Кръглата маса на крал Артур

Най-старото училище във Великобритания

Една от красивите сгради в Уинчестър



28 Ñòðîèòåë ТЪРГОВЕ & ОБЯВИ петък, 30 март 2018

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехаби-
литация на общински пътища на територията на община Самоков, 
област Софийска, по три обособени позиции…”

Наименование: „Изпълнение на СМР през 2018 г. за ремонт на 
обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община 
Котел”

Наименование: „Изпълнение на строително-монтажни работи на 
обект „Реконструкция и възстановяване на ВИК мрежи“ гр. Симеонов-
град”

Наименование: „Ремонт на местни общински пътища и ремонт 
на улична мрежа в Община Радомир“

Наименование: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и 
изпълнение на дейности по СМР, по обособени позиции“ по проект „Подо-
бряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил - гарант 
за устойчив модел за деинституционализация", „ОПРР 2014 -2020”

Наименование: „Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на 
улици по пет обособени позиции”

Наименование: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и 
изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструк-
тура на 4 професионални гимназии в системата на МОН, ...продължение 
в поле VI.3)...”

Наименование: „Изграждане на целодневна детска градина в УПИ 
V–502.1023, от кв. 30 по плана на с. Калековец, Община Марица”

Наименование: „Изграждане на нова сграда към детска градина 
№23 „Иглика" в УПИ I - за детско заведение" кв. 32а, по плана на кв. Ви-
ница, гр. Варна"

Наименование: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици 
на територията на община Крумовград, по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12”

Наименование:„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа 
в гр. Смядово“

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

ОФЕРТА
ОФ

ЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

Възложител: Община Самоков
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 4 058 771.54 лева
Краен срок за изпълнение: 01/07/2020 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 27/04/2018 Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Заседателна зала, 
Община Самоков, гр. Самоков, обл. Софийска, 
ул. „Македония”, №34,

Дата: 30/04/2018 Местно време: 14:00 
За контакти: инж. Евелина Перфанова - ди-
ректор Дирекция ТСУЕП
Факс: +359 72266650
Адрес: ул. „Македония“ №34
Адрес на възложителя: www.samokov.bg
Телефон: +359 885840410
E-mail: obsamokow@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=837750&mode=view

Възложител: Министерство на образова-
нието и науката
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 3 128 277.83 лева
Краен срок за изпълнение: 31/03/2019 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 12/04/2018 Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Министерство на 
образованието и науката, бул. „Княз Ал. Дон-

дуков" №2А
Дата: 13/04/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Виолета Коритарова
Факс: +359 29217612
Адрес: бул. „Княз Ал.Дондуков“ №2А
Адрес на възложителя: http://www.mon.bg
Телефон: +359 29217554
E-mail: v.koritarova@mon.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=837810&mode=view

Възложител: Община Марица - област Пловдив
Oсн. предмет: 45214100
Прогнозна стойност: 1 088 515 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 24/04/2018 Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Сградата на об-
щинска администрация - Община Марица, 
град Пловдив, бул. „Марица“ №57А, етаж 2-за-

седателна зала.
Дата: 25/04/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Любомира Ангелова
Факс: +359 32951934
Адрес: бул. „Марица“ №57А
Адрес на възложителя: www.maritsa.org
Телефон: +359 32907800
E-mail: obstina@maritsa.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=838264&mode=view

Възложител: Обединено детско заведение 
№24 Иглика
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 084 637.79 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 15
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 24/04/2018 Местно време: 16:30
Отваряне на офертите: В сградата на 
детска градина №23 „Иглика", на Адрес: гр. 

Варна, кв. Виница, ул. „Лазур“ №2
Дата: 25/04/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Марчела Петрова
Факс: +359 52342301
Адрес: ул. „Лазур“ № 2
Адрес на възложителя: http://%20dg-23iglika.eu
Телефон: +359 52342301
E-mail: dg_23iglika@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=837939&mode=view

Възложител: Община Крумовград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 942 489.17 лева
Краен срок за изпълнение: 30/10/2018 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 26/04/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Сградата на Въз-
ложителя, намираща се в гр. Крумовград, пл. 
„България" №5.

Дата: 27/04/2018 Местно време: 09:00 
За контакти: инж. Абидин Хаджимехмед
Факс: +359 36417024
Адрес: пл. „България“ №5
Адрес на възложителя: www.krumovgrad.bg
Телефон: +359 36417312
E-mail: minkrum@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=838191&mode=view

Възложител: Община Смядово
Oсн. предмет: 45231000
Прогнозна стойност: 672 283.02 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 8
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 23/04/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Смядово, пл. 
„Княз Борис I“ №2, сградата на Община Смя-

дово, Заседателна зала
Дата: 24/04/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Димитрина Маринова
Факс: +359 53512226
Адрес: пл. „Княз Борис I“ №2
Адрес на възложителя: www.smyadovo.bg
Телефон: +359 53512130
E-mail: оbshtina_smiadovo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=838137&mode=view

Възложител: Община Котел
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 772 160.00 лева
Краен срок за изпълнение: 31/12/2018 
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 20/04/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Заседателна зала, 
ет. 1 в административната сграда на Общи-
на Котел с Адрес: гр. Котел, пл. „Възраждане“ 

№1
Дата: 23/04/2018 Местно време: 10:30 
За контакти: инж.Яна Гавова
Факс: +359 45342105
Адрес: пл. „Възраждане“ №1
Адрес на възложителя: http://kotel.bg
Телефон: +359 45342336
E-mail: svasileva.kotel@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=837730&mode=view

Възложител: Община Симеоновград
Oсн. предмет: 45332000
Прогнозна стойност: 500 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 23/04/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: В заседател-
на зала №14,ет.2 в сградата на община 
Симеоновград,пл. „Шейновски“ №3, гр. Симе-

оновград
Дата: 24/04/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Мими Дачева, Гергана Димова
Факс: +359 3781-2006
Адрес: пл. „Шейновски“ №3
Адрес  на  възложителя :  h t t p : / /www .
simeonovgrad.bg
Телефон: +359 3781-2341
E-mail: obshtina_simgrad@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=837825&mode=view

Възложител: Община Радомир
Oсн. предмет: 45230000
Прогнозна стойност: 440 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в месеци: 8
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 25/04/2018 Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: Община Радомир, 
пл. „Свобода“ №20

Дата: 26/04/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Димитър Димитров- зам.-
кмет
Факс: +359 77782502
Адрес: пл. „Свобода“ №20
Адрес на възложителя: www.radomir.bg
Телефон: +359 77782490
E-mail: obshtinaradomir@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=838165&mode=view

Възложител: Община Кюстендил
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 360 099.62 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 24/04/2018 Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: Административ-
ната сграда на Община Кюстендил, гр. Кюс-
тендил, пл. „Велбъжд“ №1, ет. 2 - заседателна 

зала
Дата: 25/04/2018 Местно време: 10:00 
За контакти: Десислава Алайкова-Стоева
Факс: +359 78550815
Адрес: пл. „Велбъжд“ №1
Адрес на възложителя: www.kustendil.bg
Телефон: +359 78551026
E-mail: ob_porachki@kustendil.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=838016&mode=view

Възложител: Община Дупница
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 351 726.34 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 25/04/2018 Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: Административна-

та сграда на община Дупница на Адрес: гр. 
Дупница, пл. „Свобода“ №1, ет.4
Дата: 26/04/2018 Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Пилева
Факс: +359 70159257
Адрес: пл. „Свобода“ №1
Адрес на възложителя: www.dupnitsa.bg.
Телефон: +359 70159270
E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg
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Инж. Борис Недялков

ВИСША ЛИГА И ПЪРВА ДИВИЗИЯ

В последния вторник от март се изигра 4-ти кръг 
на Българската строителна футболна лига (БСФЛ). Той 
бе белязан с множество обрати в мачовете във Висша 
лига и закономерни победи на водачите в класирането в 
Първа дивизия.

Изненада поднесе „Ромстал ХЕС“, който в началната 
част губеше с 3:2 от „Артекс“, но през второто полувре-
ме обърна играта. Така след последния съдийски сигнал 
„Ромстал ХЕС“ надделя с 8:3. За тима на „Артекс“ точни 
бяха Христо Минчев, Христо Къдрев и Александър Нацков, 
а за победителите головете реализираха Кристиян Тодо-
ров (4), Дилян Василев (2) и Владислав Славов (2).

Втория обрат в мачовете от Висша лига направи 
отборът на „Интерхолд“, който постигна крайното 5:6 
срещу „Ергодом“, въпреки че по време на двубоя губеше в 
резултата с 4:1. С голям принос за победата бяха Ивайло 
Йовчев и Венцислав Кръстев, които вкараха по две по-
падения във вратата, и автоголовете на Йордан Дими-
тров и Райко Глухарски. За ергодомци точни бяха Йордан 
Димитров (2), Райко Глухарски, Георги Рашев и Станислав 
Божилов.

Третия обрат сътвори тимът на „Бокал“ срещу „Ма-
рибор строй“, който в началото поведе с 2:0, след това 
допусна обрат до 2:3 и в последните 4 минути на двубоя 
стигна до победата с 5:3 след хеттрик на Йордан Янков и 
по едно попадение на Георги Братованов и Расим Рашид за 
„Бокал“. За „Марибор строй“ точни бяха Красимир Василев 
и Огнян Милеков (2).

В последния мач от Висша лига от този кръг „Конт-
ракт Сити“ надигра с 3:2 „Монтаж Строителни Кон-
струкции“. За победителите вкараха Ерсин Георгиев, 
Ангел Ангелов и Емил Минев, а за съперниците - Калин 
Митов и Аврам Раклеов.

В Първа дивизия водачите в класирането отново из-
воюваха победи.

„Рутекс“ надигра АПИ със 7:2. Това стана благода-
рение на четири гола в противниковата врата и един в 
своята на Петър Ванков („Рутекс“), останалите за тима 
бяха на Борислав Стефанов (2) и Михаил Механджийски, а 
за „агентите” от АПИ отбеляза Васил Котков.

„Кордел България“ постигна победа с 11:2 над „Главбол-
гарстрой“, като головете бяха дело на Петър Халачев (5), 
Милен Кръстев (3), Денис Крол, Данаил Матеев и Росен 
Райков - по 1, а за „Главболгарстрой“ - Мартин Стоев и 
Виктор Димитров.

„Адамант Сървис Груп“ отбеляза 11 попадения на „Те-
разид“, които отговориха само с едно. За „чистачите” от 
Адамант точни бяха Красимир Гавазов (5) и по два гола на 
Георги Русев, Трендафил Тенев и Никола Яначков. За „кана-
рите“ попадението отбеляза Цветелин Тошев.

С гол в 46-ата минута на Трифон Пеев „Архитектурно 
студио Стивън Джордж“ записа ценен успех с минимал-
ното 1:0 над „Кондекс“ и постигна втора победа в шам-
пионата. 

Емил Христов

Първата по рода си лекция за де-
лото на Васил Левски, Априлското 
въстание и Освободителната война, 
организирана от „Пайп Систем“ АД за 
юношеските формации и представите-
ли на мъжкия тим на волейболен клуб 
„Левски“, премина при голям интерес. 
Събитието в препълнената зала на 
„Витоша Парк Хотел” откри инж. Ни-
колай Чомаковски, управител на „Пайп 
Систем” АД и член на УС на Камара-
та на строителите в България. Сред 
официалните гости на лекцията бяха 

президентът и старши треньор на 
ВК „Левски“ Владимир Николов и проку-
ристът и главен редактор на вестник 
„Строител“ Ренета Николова. Специал-
но за срещата инж. Чомаковски беше 
поканил представители на Сдружение 
„Българска история“, които предста-
виха интересни факти за освобожде-

нието на България от османско влади-
чество.

„Идеята за събитието е да вдъхно-
вим младите хора и да дадем пример за 
тяхното развитие. Време, в което да 
си припомним колко богата е нашата 
история“, заяви инж. Николай Чомаков-
ски. 

От своя страна Владимир Нико-
лов изказа своята признателност към 
„Пайп Систем“ АД за чудесната иници-
атива. „Хубаво е бизнесът да подава 
ръка на спорта не само с финанси, а и 
с вдъхновение, личен пример и патрио-
тизъм. Благодаря на нашите партньо-
ри за подкрепата“, каза Николов. Той 
подчерта, че е изключително доволен, 
че в подрастващите формации на ВК 
„Левски“ има образовани и будни млади 
хора. „Те превърнаха лекцията в диску-
сия, задавайки въпроси и споделяйки 
мнения”, каза още той и допълни, че во-
лейболният клуб планира да превърне 
уроците по история и патриотизъм в 
традиция. „От една страна, ще прово-
кираме интерес в младите към нашата 
история, а от друга, ще стимулираме 
борбеността, себеотрицанието и 
следването на общите цели - качест-
ва, безкрайно важни за успех в спорта“, 
заяви Николов.

Подобни образователни лекции ни дават въз-
можност да придобием представа за нашите 
предшественици и тяхната борба. Запознаваме 
се с живота им, с трудностите, с които са се 
сблъсквали. Можем да направим съпоставка със 
съвремието и да се убедим колко по-лесно е днес, 
защото сега всичко е на един клик разстояние. 
Силно се съмнявам, че след 100 години някой ще 
се сеща за тийнейджърите, които прекарват по 
12 часа на ден с телефоните си. Адмирирам да 
има повече уроци за българската история, кои-
то дават чувство на принадлежност. Юношите 
на клуба имат нужда не само от физически и 
психологически уроци, но и от морални. Това гра-
ди тях като личности, а също и тяхната дисци-
плина. За нас е много важно да разширим техния 
кръгозор, да бъдат широко скроени, отворени и 
към новото, и към историята.

Още веднъж искам да благодаря на партньо-
рите ни от „Пайп Систем“ АД за поканата. Те 
доказаха, че бизнесът може да помогне не само 
на волейбола, но на всеки спорт, и то не само 
финансово. 

Още по-радващо е, че държавата също започ-
на да организира много инициативи в подкрепа на 
спорта в България. Имаше един период от 10 г., в 
които развитието ставаше по инерция. Смятам, 
че кризата вече премина. В последните години 
се работи много с младите и се надявам това да 
продължи и занапред. 

Владимир Николов, президент  
и старши треньор на ВК „Левски“: 

Инж. Николай Чомаковски, управител  
на „Пайп Систем” АД и член на УС на КСБ:

Инж. Чомаковски, как Ви хрум-

на идеята да организирате лекция 

по история за младежките форма-

ции на ВК „Левски“?

Решението да започнем поре-
дица от лекции за историята на 
България дойде през миналата го-
дина, когато открих младежите от 
„Българска история“. В един друг 
формат аз се запознах с тяхната 
работа. Прецених, че това е нещо, 
което трябва да използваме, да го 
покажем на повече хора и да им раз-
кажем за част от историята на България. Понеже сме спонсори на ВК 
„Левски“, логичното беше да започнем от тяхната школа. 

Това е една амбициозна програма, която желаем да превърнем в тра-
диция. Смятам, че за българската история се знае много, но и много 
неща могат да бъдат научени. Тук идва ролята на тези млади хора от 
сдружението, които имат много знание. Идеята ни е да поднасяме инфор-
мацията в различни формати.

По какъв начин бизнесът може да помага на спорта, извън финан-

совата подкрепа?

Финансовият елемент е една малка част от подкрепата, която може 
да оказва бизнесът. Той може да помага на младите хора с различни срещи 
като днешната например, защото те имат да учат много житейски неща. 

Спортът и бизнесът имат много общо помежду си. Приличат си по 
това, че независимо с кое от двете се занимаваме, не трябва да се пре-
даваме, а да бъдем постоянни в усилията си, както и да правим нещата с 
много желание и вяра. Успяват хората, които не се отказват. 

Това искахме да покажем с тази първа по рода си лекция. Тя донесе 
голям заряд и лично на мен много ми се иска инициативата да продължи 
и през следващите години. Надявам се, че такива срещи ще запалят 
децата да се интересуват повече от миналото си, от историята на 
нашата страна.

Кое от българската история Ви кара да се чувствате горд и Ви 

мотивира?

Направеното от Васил Левски ме впечатлява най-много. Той е бил иде-
алист, мечтател, ентусиаст, борил се за свободата на народа си. Малко 
хора биха жертвали всичко в името на една по-висша цел. Ако не беше 
Левски, много неща нямаше да са такива, каквито са днес. Нашата исто-
рия е богата, но най-важното, на което ни учи тя, е, че ние винаги трябва 
да бъдем заедно, обединени, защото разединени няма да постигнем нищо. 
Това е много важно не само за цялата ни нация, но за всички професии.

Снимки в. „Строител“

„Пайп Систем“ АД организира първата лекция по 
история за младежките формации на ВК „Левски“

Снимки в. „Строител“
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В следващия брой очаквайте

КСБ – АНАЛИЗИ И МОНИТОРИНГИНТЕРВЮКСБ
Нено Димов, 
министър на околната 
среда и водите

Ръководството на КСБ проведе среща  
с министъра на регионалното развитие 
и благоустройството Николай Нанков 

Мониторинг на 
обществените поръчки – 
януари 2018 г. 

Годишната награда 

за 2013 г. на НСОРБ 

в категория 

„Печатни медии“

Почетен плакет 

на ВСУ „Любен 

Каравелов“

2017 г.

Юбилеен 

плакет на 

ВТУ „Тодор 

Каблешков“

2017 г.

Годишната награда 

на ББАПБ „Медия на 

годината“ за 2014 г. за 

принос в областта на 

пътната безопасност

Наградата за 2010 г. на 

Съюза на юристите в 

България  и на Висшия 

съдебен съвет за 

публикация в централния 

печат на правна тематика 

и за точно и обективно 

отразяване дейността на 

съдебната система

Наградата за 2014 г. 

на Националната 

асоциация на 

медиаторите и 

Съюза на юристите в 

България за специален 

принос и подкрепа 

за утвърждаване на 

медиацията
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Елица Илчева

Пролетта е тук, а дис-
кусията за новите модни 
тенденции в сезона на слън-
цето е в разгара си. Когато 
се говори за мъжките обувки, 
е важно да се знае, че дизай-
нерите извеждат на преден 
план удобство, здравословен 
начин на живот и по-свежи и 
разнообразни цветови гами 
за сметка на по-строгия и 
делови външен вид, познат 
от предишни години. Всъщ-
ност мъжката мода отдавна 
е разбила догмите на кон-
сервативното мислене и го 
е заменила с креативност, 
изобретателност и търсе-
не на комфорт и визуален 
ефект. Например отдавна 
кецовете и маратонките 
спокойно могат да се съче-
тават със сака и дори с кос-
тюми. Тази година водещите 
марки сякаш са си обявили 
състезание кой ще създаде 
най-необичайните спортни 
обувки.

След като преди две го-
дини базираната в Ню Йорк 
лайфстайл марка Bicion в 
партньорство с дизайнера 
на кецове Дан Гамаш от 
Mache Custom Kicks обсипа 
с диаманти, сапфир и злато 
чифт кецове от специал-
ната линия Way of Wade на 
баскетболиста Дуейн Уейд, 
сега 

Nike представи уникален 

модел, 

проектиран от Даниел 
Джейкъб. Air Jordan Dan Life 
Golds (Въздушен ход) е име-
то, което наистина е под-
ходящо за обувки, които са 
украсени с над 15 000 крис-
тала и струват 6500 долара. 
Камъните са Swarovski, като 
всеки от тях е внимател-
но поставен на ръка, за да 

участва в създадените фи-
гури над бялата подметка, 
която създава учудващ кон-
траст. Изработването на 
тези кецове отнема около 

три седмици труд.
Обикновено всички пред-

мети, създадени от Джей-
къб, са колекционерски, но 
Air Jordan Golds са първото 

нещо, което може да се носи 
от човек. Обувките са наис-
тина красиви. Те са произве-
дение на изкуството, което, 
ако нямате сърце да носите, 
можете просто да гледате, 
но по-добре със слънчеви 
очила. 

Ако  обаче търсите 
нещо, с което да излезете 
на улицата и пак да сте 
спокойни, че сте в крак с по-
следната мода и ще привли-
чате погледи, без буквално 
да заслепявате, то спрете 
се на 

колекцията за лятото на 

2018 г. на Dior Homme. 

Художественият дирек-
тор Крис Ван Асче е избрал 
да си сътрудничи за нея с 
френския художник Франсоа 
Бард, известен с картините 
си с орхидеи на черен фон, 
които често са отпечатани 
и понякога бродирани върху 
чанти, ризи и якета. Бард 
работи в класически стил и 
често директно върху текс-
турирани платна, като се 
вдъхновява от абсолютно 
обикновените хора. Негови-
те разказващи, фотореалис-
тични картини от качулати 
фигури пък се отнасят до 
вездесъщото търсене на 
радост в невинността. Е, 
сега тя може да бъде откри-
та върху спортни обувки или 
сак. 

И на финал, ако всичко 
дотук не ви изненадва като 
висша мъжка мода, вижте 
какво са сътворили в нео-
чакваното си партньорство

Puma и Hello Kitty. 

Hello Kitty е един от най-
популярните детски герои 
в Япония и Puma избира да 
отбележи 50-годишнината 
на Puma Suede, която за 

пръв път се появява на па-
зара през 1968 г., с новото 
си парче бяло-червени кецове 
и смело ги предлага не само 
на деца, ами и на мъже. Ко-

лоритната серия е вързана 
перфектно с червени данте-
ли и велур върху езика, пета-
та и страните на обувката 
и е обявена като унисекс. 

С 15 000 ръчно подредени кристала Swarovski може да крачите 

по улиците, ако имате куража да носите кецове, струващи 

6500 долара

Кецовете на Bicion с цената от 4 000 000 долара дадоха тон в 

модата със скъпоценности да се обсипват дори и спортните 

модели при обувките

Френският художник Франсоа Бард, който е известен с 

картините си с орхидеи на черен фон, създава специален принт 

за последните обувки на Dior Homme

Това са свежите пролетни кецове, родени от партньорството 

на Puma и Hello Kitty

76,3% 

6,1% 

2,0% 

15,6% 
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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

Блондинка се качва  
в колата, тръгва и пуска 
радиото.  
От него се чува:

- Вие слушате радио  
FM плюс...

Блондинката изненадано:

- А? Откъде знаят?

Целта на 
срещата е да 
се гарантира 

външната 
страница  

на Съюза
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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


